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طبق آمار وزارت بهداشت بین  ۲۳تا
۲۵درصد مردم اختالل روانی دارند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی گفت :طبق آماری که وزارت
بهداشــت اعالم کــرده بین  ۲۳تا ۲۵درصد مردم کشــورمان
حداقل یک اختالل روانی دارند و این آمار در میان دانشجویان
ی بیشتر است.
کم 
موسوی چلک اظهار کرد :متأسفانه ما از مدیریت هوشمند در
حوزه آسیبهای اجتماعی استفاده نکردهایم و عمده رویکرد ما
در حوزه آسیبها ،سلبی و قهری بوده است ،نه ایجابی.
وی ادامــه داد :ما زمانی میتوانیم بگوییم که پلیس در تحقق
امنیــت موفــق بوده که تمام شــرکای پلیس یعنــی مردم و
دســتگاههای مختلف نیز احساس مسئولیت کرده و وارد عمل
شوند .آن زمان است که میتوان گفت بهمعنای واقعی کلمه در
تولید امنیت موفق بودهایم.
چلک با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تأمین امنیت گفت:
مشــارکت زمانی رخ میدهد که مردم نســبت به جامعه خود
احســاس تعلق کنند .در پژوهشی که چندی پیش انجام شد
یکی از عمده دغدغههای مردم نگرانی بود .نگرانی نسبت به هر
چیز تأثیر منفی روی امنیت میگذارد.
رئیس انجمــن مددکاری اجتماعی ایران اضافه کرد :ما باید به
جای نگرانی بهمردم امیدواری بدهیم .امیدواری سبب میشود
که مردم در جامعه مشارکت داشته و برای تأمین امنیت اقدام
کنند.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی و حوزه امنیت اجتماعی
بخشی و سیاســی نیست گفت :در بحث رصد و نیازسنجی ما
حتماً باید آیندهنگر باشــیم .باید قبل از آنکه اتفاقی رخ دهد
ما واکنش مناســب را پیشبینی کنیم .پلیس با توجه به منابع
اطالعاتی و گســترهای که دارد باید به محلی برای ارائه تحلیل
بدل شده و تحلیلهای درستی را به مردم و نخبگان ارائه دهد.
چلک با تأکید بر اینکه موفقیــت پلیس اجتماعمحور زمانی
است که پلیس در جامعه دیده نشود گفت :پلیس زمانی موفق
است که ما نیروهای پلیس را در جامعه نبینیم اما تکتک مردم
همان دغدغهای را داشــته باشند که پلیس داشته و اگر پلیس
بود آن دغدغه را داشت.
وی با اشاره به آمار اعالمشده از اختالالت روانی در میان مردم
ایران تصریح کرد :طبق آماری که وزارت بهداشــت اعالم کرده
بین  ۲۳تا ۲۵درصد مردم کشورمان حداقل یک اختالل روانی
دارند .این آمار در میان دانشــجویان کمیبیشــتر است و به
۲۷درصد رســیده است .ما باید تمامیاین موارد را مدنظر قرار
دهیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه این یک
خطای استراتژیک است که ما تنها امنیت را از پلیس بخواهیم
گفت :ما باید به مسئله نشــاط اجتماعی توجه داشته باشیم،
جایی که نشــاط اجتماعی باشــد دیگر افراد به سمت فضای
مجازی گرایش پیدا نمیکنند.
چلک در بخش دیگری از ســخنانش خواســتار اجازه فعالیت
به آسیبشناســان ،مددکاران و جامعهشناســان شد و گفت:
باید اجازه بدهیم تا کارشناســان اجتماعی تحلیل کنند و این
تحلیلها را رســانهها با توجه به مخاطبانی که دارند ،منتشــر
کنند .وی با اشــاره به وظایف رسانهها در تأمین امنیت و ارتقا
احساس امنیت در جامعه گفت :نقش اول رسانهها اطالعرسانی
و آگاهی اســت .دومین بخش حساسسازی مردم و مسئوالن
است بنابراین بهعنوان مثال اگر ایسنا میخواهد هشداری بدهد
باید خود این رسانه نیز برای هشدارهایش احساس امنیت کند.
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وقوع بیشاز ۱۰۰۰سیل طی ششسال
مدیرکل دفتــر کنترل ســیالب و آبخوانداری
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیــزداری با بیان
اینکه از ۴۵میلیون هکتــار از حوزههای آبخیز
کشــور۱۱ ،میلیون هکتار تحت پوشش عملیات
آبخیزداری قرار گرفته است گفت :طی سالهای
 ۹۰تا ۱۱۳۹ ،۹۶مورد سیل در کشور اتفاق افتاده
است.
توگو با ایسنا با بیان
ابوالقاسم حسینپور در گف 
اینکه کشور ما کشور خشک و نیمهخشکی است
و دارای بارندگیهای نامنظم و با شــدت باال در
مدت زمان کوتاه اســت که منجربه وقوع سیالب
میشــود اظهار کرد :از اینرو در زمره کشورهای
سیلخیز دنیا هســتیم .در سالهای اخیر بر اثر
تغییرات اقلیمیو مسائلی که در کشور ما از جمله
تغییر کاربری اراضی وجود دارد شــاهد تشدید
ســیالبها بودهایــم و به همیــن دلیل ضرورت
پرداختن به مدیریت سیالب و راهکارهای کاهش
آن در کشور روز بهروز مهمتر میشود.
وی با اشــاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش
ریسک و خطرپذیری ســیل در کشور طرحهای
آبخیز و آبخوانداری است تصریح کرد :طرحهای
آبخیزداری از باالدست حوزههای آبخیز که عرصه
ایجاد ســیل هســتند آب را مدیریــت و کنترل
میکنند .درباره موضوع ســیل نباید فقط به فکر
مقابله و مواجهه با آن در پایین دســت و در کنار
مراکز جمعیتی ،شــهرها و روســتاها ،تأسیسات
زیربنایی و اراضی کشــاورزی باشیم بلکه باید در
سطوح حوزههای آبخیز آب را مدیریت کنیم.
مدیرکل دفتــر کنترل ســیالب و آبخوانداری
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری در ادامه با
تأکید بر اینکه آبخیزداری و آبخوانداری اقدامی
پیشــگیرانه در جهت مدیریت سیالب در کشور
است گفت :یکی از وظایف اصلی سازمان جنگلها
مدیریت سیالب است .در حال حاضر تاکنون در
مطالعات فاز شــناختی و توجیهــی ۴۵میلیون
هکتار از حوزههای آبخیز کشــور را تحت مطالعه
آبخیــزداری قرار دادهایم کــه از این ۴۵میلیون
هکتار ۲۶میلیون هکتــار را در فاز دوم مطالعات
تفصیلی آبخیزداری به اتمام رساندهایم.
حســینپور ادامه داد :بر اســاس منابع مالی که
تاکنون بــه عملیات آبخیــزداری و آبخوانداری
اختصاص داده شــده اســت و با کمــک مردم
و خیران توانســتهایم که ۱۱میلیــون هکتار از

عرصههای حوزههای آبخیز کشور را تحت پوشش
عملیــات آبخیــزداری قرار دهیم ولی وســعت
کشور ،تغییرات اقلیمیو تشدید سیل و بهدنبال
آن خســارتهای مالی و جانــی میطلبد که با
نگاهی ویژه سرمایهگذاری بیشتری در حوزههای
آبخیزداری در جهت پیشــگیری از ســیل انجام
دهیم.
به گفتــه مدیــرکل دفتــر کنترل ســیالب و
آبخــوانداری ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیزداری بر اســاس آمار و اطالعات ســازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری طی ســالهای ۹۰
تا ۱۱۳۹ ،۹۶مورد ســیل در کشور اتفاق افتاده
اســت ،همچنین طی شــشماه نخست امسال
۱۰۶مورد ســیل در ۱۶اســتان داشــتیم .این
سیلها در استانهای سمنان ،اصفهان ،گلستان،
کهگیلویه و بویراحمد ،یزد ،قزوین ،تهران ،اردبیل،
البرز ،خراســان شمالی ،کردستان ،چهار محال و
بختیاری ،خراســان رضوی ،همدان ،هرمزگان و
گیالن به وقوع پیوسته و بیشترین فراوانی سیل
در ۶ماهه اخیر در استانهای سمنان ،اصفهان و
گلستان بوده است.
وی با بیان اینکه آمار سیلهای دهه اخیر نشان
میدهد که اســتانهای گلســتان ،هرمزگان و
خراسان جنوبی بیشترین میزان سیل را داشتند
تصریح کرد :اما شدت سیل یعنی بارشهای بیش
از ۱۰۰میلیمتر در اســتانهای شــمالی کشور
اتفاق افتاده است که شــامل گلستان ،مازندران
و گیالن میشود .شدت سیالب در این استانها

در سالهای اخیر بیشــتر از سایر مناطق کشور
بوده است.
حســینپور با اشــاره به اینکه متأســفانه این
ســیالبها ســبب تلفات انســانی و آسیب به
تأسیسات زیربنایی و اراضی کشاورزی شده است
گفت :در مناطقی که مشــخصاً در سطح پوشش
عملیات آبخیزداری قرار گرفتهاند این خسارتها
بهشدت کاهش پیدا کرده است.
مدیــرکل دفتر کنترل ســیالب و آبخوانداری
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری افزود :در
اقلیمهای مختلف کشور ایستگاههای آبخیزداری،
دادههای شــاخص آبخیزداری از جمله ســیل را
پایش و رصد میکنند .بررســی این ایســتگاهها
نشان میدهد که آبخیزداری و آبخوانداری باعث
کنترل حجم سیالب شده و دبی اوج سیل را که
در لحظه بیشــترین خســارت را وارد میکند تا
هفت برابر کاهش داده است.
وی با بیان اینکه زمان تمرکز سیل یکی از عواملی
است که باعث ایجاد و تشدید سیل میشود اظهار
کرد :گاهی بهعلت کمبود پوشش گیاهی ،شیب
زیاد اراضی و تغییر کاربری روانآبها به سرعت
جریان پیدا میکنند ،تجمیع و تبدیل به سیالب
میشــوند .اقدامات آبخیزداری سبب میشود که
زمان تمرکز یک آبراهه در یک مســیل افزایش
داده و سیالب مدیریت شود و بیش از ۱۸دقیقه
زمان تمرکز افزایش پیدا کند.
حسینپور در ادامه با اشاره به فواید آبخیزداری
توضیح داد :آبخیزداری و آبخوانداری راهکاری

است که عالوه بر پیشــگیری از سیل و کاهش
خســارات در اقلیم خشــک و نیمهخشک ایران
میتوانــد به رفع معضــات کمآبی کمک کند.
در واقع آبخیزداری و آبخوانداری فرصتی است
که میتواند تهدید ســیالب را به فرصت تبدیل
کند .در عملیات آبخیزداری سیالبها به سدهای
طبیعی از جمله زمین و خاک منتقل میشــود
که اینکار باعث تغذیه سفرههای آب زیرزمینی
میشود ،همچنین آبخوانها سبب جلوگیری از
فرونشســت زمین و آبگیری چشمهها ،چاهها و
قناتها میشوند.
مدیــرکل دفتر کنترل ســیالب و آبخوانداری
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری در ادامه
گفــت :با توجه به اینکه حوزه آبخیز گلســتان
یکی از ســیلخیزترین آبخیزهای کشور است،
طرح مشخصی را تحت عنوان طرح آبخیزداری و
کنترل سیل گلستان داریم .سه استان سیلخیز
کشور در محدوده این حوزه آبخیز قرار گرفتهاند.
آبخیــزداری و کنترل ســیل هرســاله با ردیف
اعتباری ویژه در این حوزه انجام میشود.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه امسال طرحهای
آبخیــزداری و آبخوانداری بــا جدیت در همه
اســتانها و اغلب شهرســتانهای کشور انجام
میشــود تصریح کرد :در حال حاضر ۲۸۷حوزه
آبخیز در کشور تحت پوشــش برنامههای ویژه
کنترل ســیالب و آبخوانداری قــرار گرفتهاند.
درخواســت من این اســت که در پیشگیری از
ســیل و بهرهبــرداری از فرصت ســیالب مردم
نیز مشــارکت کنند .برای مثال در حوزه آبخیز
کندر «در استان البرز که سال ۹۴سیل خسارت
سنگینی به آن وارد کرد» ،در سال جاری برنامه
آبخیزداری و آبخوانداری با مشارکت مردم انجام
میشود.
حســینپور در پایان با اشــاره به اینکه منفعت
عملیات آبخیزداری مســتقیم بــرای خود مردم
اســت و از خســارتها مصــون میمانند گفت:
امیدوارم روز بهروز با مشــارکت گســترده مردم
عملیــات آبخیــزداری و آبخــوانداری در همه
نقاط کشــور انجام شود .ســیلهای ششماهه
نخســت ســال۲۴۶۰میلیارد ریــال خســارت
بــه تأسیســات زیربنایــی ،اراضی کشــاورزی،
عرصههای منابع طبیعی و حوزههای آبخیز وارد
کرده است.

تسهیل درمان برای «روستاییان»
و «عشایر»

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت
برای دسترســی بهتر روستاییان و عشــایر به خدمات بهداشتی
و درمانی گفت :در حال حاضر ۳۳۸۴پزشــک متخصص و فوق
تخصص در ۲۴۶بیمارســتان در ۲۳۸شهر کمتر توسعه یافته و
محروم حضور دارند و همگی آنها در بیمارستانهای دولتی تمام
وقت شــدهاند تا خدمات درمانی را به مردم ایــن مناطق ارائه
کنند.
دکتر قاســم جانبابایی در گفتوگو با ایســنا ،درباره اقدامات
وزارت بهداشت برای ارائه خدمات درمانی به روستاییان و عشایر
گفت :بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت ،روستاییان ،عشایر
و ســاکنین شــهرهای زیر ۲۰هزار نفر که دارای دفترچه بیمه
روســتایی هســتند و ســایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به
بیمارستانهای مشمول برنامه مراجعه میکنند ،تنها پنج درصد
از هزینه خدمات درمانی را از جیبشــان و به عنوان فرانشــیز
میپردازند.
وی افــزود :در عین حال در قالب طرح تحول ســامت برنامه
ماندگاری پزشــکان در مناطق محروم نیز برای ارتقای کیفیت
خدمات ســامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اجرا شد.
هدف از اجرای این برنامه افزایش دسترســی مردم به خدمات

و مراقبتهای ســامت در ســطح دوم و سوم خدمات و
جذب و ماندگاری پزشــکان در مناطــق محروم و کمتر
توســعهیافته بود .بــا تدوین و اجرای برنامــه ماندگاری
و تقویــت آن از طریق پرداختهای تشــویقی در مناطق
کمتر توسعه یافته ،زمینه تمام وقتی پزشکان و در نهایت
کاهش پرداخت از جیب مردم ،فراهمشد.
اســتقرار بیــش از ۳۰۰۰پزشــک متخصــص و
فوقتخصص در مناطق محروم
جانبابایی با بیان اینکه جذب و ماندگاری پزشــکان در مناطق
کمتر توســعه یافته کشور ،منجر به ارتقای عدالت در دسترسی
و بهرهمندی مردم به خدمات ســامت در مناطق محروم شــد
گفت :در حال حاضر ۳۳۸۴پزشک متخصص و فوقتخصص در
۲۴۶بیمارستان در ۲۳۸شهر کمتر توسعه یافته و محروم حضور
دارند و همگی آنان در بیمارستانهای دولتی تماموقت شدهاند
که این مهم از اهداف برنامه پنجم توسعه است که تا حد زیادی
محقق شــده است .افزایش دسترسی مردم به خدمات سطح دو
و ســه در مناطق محروم کشور شامل رشد حدود سه برابری در
خدمات ســرپایی و رشــد ۶۵درصدی خدمات بستری و حذف
کامــل زیرمیزی در مناطق محروم از دســتاوردهای این برنامه
بوده است.
جانبابایی در ادامه صحبتهایش به ســاماندهی مناسبتر نظام
ارجاع در ســطح تخصصی و فوقتخصصی مناطق کمتر توسعه
یافته اشــاره و اظهار کرد :در عین حال در حوزه ســرپایی هم
وزارت بهداشــت مکلف بود که برای مردم محروم و طبقاتی که
نمیتوانند از خدمات ســرپایی بخش خصوصی استفاده کنند،

امکان برخورداری از خدمات سرپایی را ایجاد کند .بر این اساس
کلینیکهای تخصصی را ایجاد کردیم تا مردم مناطق محروم و
اقشــار کمدرآمد جامعه بتوانند تحت پوشش بیمه و با پرداخت
حداقل حق ویزیت به پزشک متخصص مراجعه کنند.
بهرهبرداری از دوسوم کلینیکهای ویژه وزارت بهداشت
وی تأکید کرد :اولویت وزارت بهداشــت در ایجاد کلینیکهای
تخصصــی و فوقتخصصی ،مناطق محــروم ،مناطق پرجمعیت
حاشــیه شــهر و مناطقی بود که دسترســی مردم به خدمات
سرپایی محدود است .در برنامه تحول نظام سالمت برای ساخت
و توســعه ۲۴۹کلینیک ویژه برنامهریزی شد که دو سوم آن به
بهرهبرداری رسیده است.
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین گفت :حذف پرداختهای
غیررسمیدر مناطق روستایی ،اجرای صحیح نظام سطحبندی
در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری این مناطق
و ســاخت واحدهای زایمانی در مناطق کمتر توســعه یافته و
رایگان کردن زایمان طبیعی از دیگر اقدامات وزارت بهداشــت
برای تســهیل ارائه خدمات درمانی به مردم مناطق روســتایی،
عشایرنشین و محروم بوده است.
جانبابایی تأکید کرد :در عین حال در حوزه فوریتهای پزشکی
نیز اقدامات خوبی برای خدمترسانی به مردم این مناطق انجام
شده است؛ بهطوریکه ناوگان آمبوالنس زمینی اورژانس کشور
با به کار گیری ۲۴۰۰دســتگاه آمبوالنس پیشرفته توسعه یافته
و نوســازی شــد و تاکنون ۳۹پایگاه اورژانــس هوایی نیز برای
امدادرســانی به مصدومان و مجروحــان در مناطق صعبالعبور
راهاندازی شده است.

رئیس کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده تشریح کرد:

وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تأسیس کانون
توســعه اقتصــادی و اجتماعی خبــر داد و گفت :این
کانون را در قالب مؤسســه خیریه در جهت کاهش فقر
استانهای محروم ایجاد خواهیم کرد.
علــی ربیعــی در گفتوگو بــا خبرنگار مهــر در مورد
اقداماتی که در حال حاضر انجام میشود گفت :در کنار
دولت که مشــغول کارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی
است ،در دو تا سه اســتان محروم کشور ،کانون توسعه
اقتصادی و اجتماعی قرار اســت راهاندازی کنیم که به
زودی مجوز آن را میگیریــم و به صورت خیریهای در
جهت کاهش فقر در اســتانهای محروم اقدام خواهیم
کرد.
وی تأکید کرد :در حال حاضر با توجه به مشــکالتی که
در جامعه وجود دارد و تحریمها ،مردم فقیرتر شدهاند و
هدف ما از تشــکیل این خیریه ،نظریهپردازی در جهت
فقر که تاکنون در این خصــوص اقدامات مؤثری انجام
نشده است ،خواهد بود.
وزیر ســابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :همچنین
در اســتانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان شمالی و
جنوبی و استانهای محروم دیگر ،از تئوریهای تدوین
شده در جهت اقدامات اجرایی فعالیت خواهیم کرد.
به گفته ربیعی ،برای توســعه روســتاها و توانمندسازی
افراد ،اقدامات و برنامهریزیهای الزم انجام میشود که
امیدواریم اثرگذار باشد.
وی افــزود :امــروزه نهادهــای اجتماعی بایــد بیش از
گذشته به مسائل اجتماعی و مشکالت مردم بپردازند و
دولــت نیز باید در جهت ایجاد نهادهای اجتماعی قوی،
اقدام تا اعتماد عمومی افزایش پیدا کند.

رشد ناهنجاریها و آسیبهای درون خانوادگی؛ زنگ خطری برای اجتماع
رئیــس کلینیکهای حقوقی زنــان و خانواده با بیان اینکه مشــاورههای
بههنگام میتواند از آمار طالق و سایر پروندههای قضایی بکاهد گفت :افزایش
آمار طالق و رشــد انواع ناهنجاریها و آسیبها درون خانواده ،زنگ خطری
برای اجتماع است.
دکتر مهرشاد شبابی در گفتوگو با ایسنا گفت :خانواده در ساختار شخصیت
افراد و جامعه تأثیر بهســزایی دارد و تمامیدستگاهها و نهادها باید اهمیت
خاصی را برای این نهاد مقدسقائل باشند.
این عضو هیئت علمیدانشــگاه شــهید بهشتی با اشــاره به افزایش آمار
طالق طی بیســت سال گذشته تصریح کرد :افزایش آمار طالق و رشد انواع
ناهنجاریها و آسیبها درون خانواده ،زنگ خطری برای اجتماع است و برای
ی هستیم تا بر این اساس نوع،
مقابله با این تهدید روزافزون ،نیازمند کار علم 
میزان و علل آسیبها را بیابیم و برای رفع آنها برنامهریزی کنیم.
وی در تشــریح اقدامات و فعالیتهای کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده
اظهار کرد :کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده که مربوط به کرسی حقوق
بشــر دانشگاه شهید بهشتی است ،از جمله مراکزی است که با هدف کمک
به حفظ و استحکام خانوادهها و ارائه انواع خدمات حقوقی به زنان و کودکان
اقشار آسیبپذیر ،از سال ۱۳۸۵راهاندازی شده است.
شبابی ادامه داد :رویکرد کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق
بشر دانشگاه شهید بهشتی رویکرد آموزشی ،پژوهشی و مشاوره محور است
و خانوادهها و افراد متقاضی در سه سطح در این کلینیکها خدمات دریافت
میکنند.
رئیس کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده با بیان اینکه مشــاوره پیش از
ازدواج یک فرایند کمککننده برای اتخاذ بهترین تصمیم از ســوی زوجین
اســت افزود :نخستین ســطح ارائه خدمات در کلینیکهای حقوقی زنان و
خانــواده ،ارائه آموزش و برگزاری کارگاههــا و دورههای مهارتافزایی پیش
از ثبت رســمیازدواج اســت .بخش دوم خدمات ما ارائه انواع مشاورههای
حقوقی بهصورت تلفنی و حضوری برای رفع اختالفات و جلوگیری از افزایش
پروندههای قضایی در موضوعات «حضانت ،فسخ نکاح ،مالقات فرزند ،مهریه،
گواهی انحصار وراثت ،ضرب و شــتم ،کــودک آزاری ،جرائم منافی عفت و

موارد مشابه» است.
وی در تشــریح ســومین حوزه فعالیت کلینیکهای حقوقی زنان خانواده
دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد :زمانی که محرز شود ریشه اختالف و تنش
درمیان زوجین آنقدر عمیق است که نمیتوان با مشاوره ،زمینه صلح و آشتی
را برقرار کرد و زوجین برای جدایی یا پیگیری حقوقی اصرار دارند ،و یا ظلم
آشکار و سلب حقوق مسلم یکی از اعضای خانواده در میان باشد و همچنین
در پروندهها و مواردی که زنان و کودکان اقشــار آسیبپذیر نیازمند کمک
هستند ،این کلینیکها با تهیه الیحه و دادخواست ،مکاتبه با مراجع قضایی
توسط گروه مشــاوران حقوقی و تأمین وکیل برای افراد محروم و کمدرآمد
که برای دفاع از حق خود نیازمند به وکیل هستند ،به آنها کمک میکنند.
شــبابی افزود :کارکنان کلینیک حقوقی زنان و خانواده بر اســاس احساس
مسئولیت و تعهد اجتماعی بهصورت داوطلبانه و رایگان و با تکیه بر تجارب،
دانــش و همت بلنــد وکال ،حقوقدانان ،مددکاران اجتماعی ،مشــاوران و
رواشناسان در جهت حفظ و ارتقای سالمت حقوقی ،روانی و اجتماعی افراد
جامعه که دچار انواع مشــکالت و ناهنجاریهای خانوادگی هستند گام بر
میدارند.
وی بــا بیان اینکه کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده در حوزه پژوهش و
انجام تحقیقات کاربردی نیز فعال اســت اظهار کرد :این کلینیکها فضایی
واقعی را برای تجربهاندوزی و مهارتآموزی دانشجویان دانشگاههای مختلف
فراهم آوردهاند تا با مشــاهده و تماس با افــراد و خانوادههایی که به انواع
مشکالت درونی دچار هســتند ،بهصورت عینی و مؤثر نحوه ارائه خدمات
به مراجعان را بیاموزند و خودشان در آینده هم قالب ارتباطات میان فردی
و هم در قالب حضور در چنین کلینیکهایی ،مســئولیت اجتماعی خود را
ادا کنند.
شــبابی اضافه کرد :کارشناسان و اساتید رشتههای مختلف هرماه اطالعات
بهدست آمده در کلینیکها و انواع مشــکالت خانوادهها را آنالیز و بررسی
میکننــد تا علل فــردی و اجتماعی تزلزل خانوادههــا را بهصورت علمی
شناسایی و راهکارهای مواجهه با آنها را بیابند.
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد :در دسترس بودن مشاوران حقوقی

یک فرهنگ عامهای برای جامعه ما نیست و گاهی بهخاطر هزینههایی که
دارد برای بخشــی از جامعه مشــکل است و ما در این کلینیکها بهصورت
رایگان مشــاوره تلفنی ارائه میکنیم و اعتقاد داریم مشــاورههای بههنگام
میتواند از آمار طالق و سایر پروندههای قضایی بکاهد.
شبابی افزود :در قوانین مربوط به خانواده ،نفوذ اخالق بسیار مهمتر از حقوق
اســت ،بنابراین مشاوران حقوقی با وارد شــدن از دریچه اخالق ،رحمت و
مو ّدت که مورد تأکید قرآن است سعی میکنند به مناقشات خانواده پایانی
بدهند و اخالق را در جامعه مستقر کنند.
وی با تشــریح پروندههــای حقوقی کلینیکهای حقوقی زنــان و خانواده
افزود :در ســال قبل بالغ بر ۶۰۰مورد مراجعه در این کلینیکها ثبت شده
و پاســخگوی نیازهای حقوقی بودیم .در یکی از کلینیکها ۱۲۵۰نفر مورد
آموزشهای پیش از ثبت رســمیازدواج قرار گرفتند .در ســال گذشــته
کلینیک حقوقی برای اتباع راهاندازی کردیم چون حضور مهاجرین افغانی و
عراقی یک واقعیت عینی اســت و مشکالت آنها مشکل کل جامعه خواهد
بود ،بنابراین باید به مسائل آنها هم رسیدگی شود و این کلینیکها توسط
خود مهاجرین تحصیل کرده افغانستانی ،انجام میشود.
ی دانشــگاه بــا تأکید بر مؤثر بودن ارائه انواع مشــاوره به
عضو هیئت علم 
خانوادههــا تصریح کرد :این مشــاوره دادنها بهویژه اگــر در اوایل ایجاد
اختالفات انجام شود ،مفید خواهد بود و ما در کلینیکهای حقوقی خودمان
توانســتیم حدود ۲۰درصد بین طرفین بهصورت کامل سازش ایجاد کنیم
و حدو ۱۵درصد از پروندههای دیگر نیز اگرچه به ســازش کامل منجر نشد
اما زوجین از پیگیری پروندههای خود در مراجع قضایی منصرف شدند.
رئیس کلینیکهای حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید
بهشــتی در پایان تأکید کرد :معتقدیم که خانواده سالم ،زیربنای جامعهای
مترقی و بانشاط اســت و اگر بنیان خانوادههای ایرانی استحکام خود را از
دست بدهد ،قطعاً طیف گســتردهتر و خطرناکتری از مشکالت اجتماعی
گریبان جامعه مــا را خواهد گرفت ،بنابراین برای اســتحکام نهاد مقدس
خانواده ،همه باید بکوشند.

کودکان کار ،اصلیترین قربانیان
خشونت اقتصادی

عضــو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقــوق کودکان با بیان اینکه
در حال حاضر کودکان کار ،اصلیترین قربانیان خشــونت اقتصادی
هستند گفت :این شرایط باعث شده کودکان خردسال نیز به کارهای
سخت و زیانبار روی آوردند.
هادی شریعتی در گفتوگو با ایسنا همزمان با روز ملی کودک گفت:
با شــدت گرفتن بحرانهای اقتصادی در کشور ،وضعیت کودکان کار
بیش از پیش در مسیری پیچیده و دشوار قرار گرفته است .شرایطی
که باعث شده کودکان خردسال نیز به کارهای سخت و زیانبار روی
آوردنــد و در حال حاضر کودکان کار ،اصلیترین قربانیان خشــونت
اقتصادی هســتند ،چراکه خشــونت اقتصادی که بــر زندگی آنها و
خانوادههای تهیدست و کارگریشان سایه انداخته است.
وی بــا بیان اینکه در این میان جذب تعــداد کثیری از کودکان در
دو شــغل طاقتفرســای کولبری و زبالهگردی تراژدی ناگواری را در
زمینه کار کودک رقم زده اســت اظهار کرد :رسانهای شدن مشکالت
مربوط به این کودکان بیشتر از قبل دیده میشود که البته مثل همه
موجهای خبری مشــابه در مقطعی بــا بازخوردهای هیجانی جامعه
همــراه و پس از مدتی کوتاه مجدداً این مــوج فروکش میکند و به
دست فراموشی سپرده میشود.
شریعتی با اشاره به اینکه از دیگر تحوالت در زمینه حمایت حقوقی
از کودکان کار تصویب الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مدت
اخیــر بود تصریح کرد :هرچند که پرداختن به حقوق کودکان کار در
این قانون پایینتر از ســطح انتظــارات جامعه مدنی و فعاالن حقوق
کودک بود اما در مواد و بندهایی به شــکل مستقیم و یا غیرمستقیم
به شرایط حقوقی این کودکان پرداخته شده است.
ایــن فعال حقوق کودک ادامــه داد :از آن جمله میتوان به بند«ث»
ماده ۶اشاره کرد که وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده
اســت تا نظارتی مؤثر بر اماکن کار جهت مقابله با آزار یا بهرهکشــی
اقتصادی از اطفال و نوجوانان داشــته باشــد .در این بند نســبت به
پوشــش بیمهای کارگران نوجوان  ۱۵تا ۱۸سال تعیین تکلیف شده
اســت ،همچنین در ماده ســه بند «ر» هرگونه وضعیت ناشی از فقر
شــدید ،مهاجرت یا بیتابعیتی تحت عنوان وضعیــت مخاطرهآمیز
برای کودک تعریف شــده که براساس آن در مواد بعدی سیستمهای
حمایتی در نظر گرفته شده است.

تندگویان :اگر به خود نیاییم طالق به
خانههای خودمان میرسد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت :جوانان
برشی از جمعیت کشور هستند و با وجود آسیبهای اجتماعی ،اگر
به خود نیاییم طالق به خانههای خودمان نیز خواهد رسید.
محمد مهدی تندگویان اظهار کرد :ســازمان ورزش و جوانان فقط
مختص به ورزش نیســت بلکه بسیار گســتردهتر از ورزش است و
موضوع اشتغال جوانان را دنبال میکند.
معاون ســاماندهی امور جوانان با اشــاره به خطرات آســیبهای
اجتماعــی در جوانــان تصریح کــرد :اگر بهخــود نیاییم طالق به
خانههای خودمان نیز میرسد و همچنین اگر آسیبهای اجتماعی
کنترل نشود نیرو انتظامینمیتواند کاری را از پیش ببرد.
وی حضور جوانان در اغتشاشــات را ناشــی از مشکالت ساماندهی
امور جوانان دانســت و عنوان کرد :جمعیت جوان زیادی در کشور
داریم در واقع در مورد برشــی از جمعیت صحبت میکنیم که اگر
بتوانیم مشــکالت آنها را حل کنیم دستگاههای اجرایی میتوانند
به آرامش برسند.
تندگویان ادامه داد :تخصیص اعتبارات بر اســاس مشــارکتهای
مدنی جوانان بوده است که بهدلیل مشکالت زیرساختهای موجود
این بخش در کردستان ،پرداختیها به این استان کم بوده است.
وی با اشاره به امتیازات حضور جوانان در تشکلها خاطرنشان کرد:
مسئوالن استان با تشــویق جوانان به فعالیت در سمنها میتوانند
از توانمندی آنها اســتفاده کننــد و همچنین جوانان هم زیر چتر
حمایتی ما قرار میگیرند.
معاون ساماندهی امور جوانان در پایان درخصوص آمار طالق کشور
یادآور شــد :بســیاری از طالقها در کمتر از ۵سال بعد از ازدواج و
بهخصوص یکســال پس از ازدواج صورت میگیرد که امیدواریم با
اجرای مکانیســمهایی همچون مشــاوره پیش از ازدواج این میزان
کاهش یابد.

الزام مدیران برای دریافت الکترونیکی
وجوهات

مشــاور وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اجرای طرح حســاب
یکپارچــه مدارس گفــت :خانوادهها را ملزم و از آنها درخواســت
میکنیم که پول نقد به مدارس نبرند؛ مدیران نیز طبق قانون ملزم
هستند از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت و دریافت داشته باشند.
منصور مجــاوری در گفتوگو با ایســنا ،درباره حســاب یکپارچه
مــدارس توضیحاتی ارائه و اظهار کرد :حســاب یکپارچه با یک کد
شناســه مخصوص که شــامل کدملی دانشآموز ،کد مبلغ فعالیت
فوقبرنامه و کد مدرسه است آماده شده است.
وی افزود :در واقع هر فعالیت مدرسهای دارای یک کد شناسه شده
اســت .حدود  ۷۰تا ۸۰عنوان فعالیتی داریم که مشخص شده و هر
پولی که دانشآموز به حســاب مدرســه واریز کند بهصورت شفاف
قابل ارائه است.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مبالغ واریزی برای هر
فعالیت در قالب پیامیبه اولیا گزارش داده میشــود گفت :در حال
برنامهریزی برای اســتقرار طرح حسابداری مدرسه هستیم و تالش
میکنیم شــرایطی را فراهم کنیم که اگر دانشآموزی پول واریزی
بیشتری داشت برای سال آیندهاش ذخیره شود.
مجاوری تأکید کرد :با این طرح حســاب مدارس کام ً
ال شــفاف و
مشــخص است .برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم کلیت
طرح توضیح داده شــد و آنها کام ً
ال پذیرفتند و حمایت کردند زیرا
باعث شفافسازی دریافت و پرداخت مدارس میشود.
وی با بیان اینکه با شروع طرح در آینده نزدیک خانوادهها را ملزم
و از آنها درخواســت میکنیم که پول نقد به مدارس نبرند گفت:
مدیــران نیز طبق قانون ملزم هســتند از طریق درگاه الکترونیکی
پرداخت و دریافت داشته باشند .مبالغ دریافتی از مردم مقدار کمی
نیست و باید ساماندهی و در جای خود مصرف شود.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به اینکــه آیا آموزش و
پــرورش قصد دارد رفته رفته کمکهای مردمیرا نظاممند کرده و
از این طریق بر خالف قانون تحصیل رایگان ،سرانه مدارس را حذف
کند اظهار کرد :این تصور ۱۰۰درصد اشــتباه اســت ،وظیفه دولت
آموزش کام ً
ال رایگان است.
مجاوری ادامه داد :سرانه کم و زیاد به مدارس داده میشود ،امسال
مدارس ۳۰۰میلیارد تومان ردیف مصوب دارند .اینکه دولت سرانه
ندهد اص ً
ال اینطور نیســت .بودجه دولتی سرجای خودش است و
هزینههایی که بابت فعالیتهای مختلف فوقبرنامه ،اردویی و ...نیز
اخذ میشود ،سرجای خودش است.

