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در جنايتي هولناك رخ داد؛

قتل 4زن در آرامستان كرمانشاه با ضرب گلوله
شناسايي قاتل از سوي پليس

در پي جنايتي هولناك در آرامستان كرمانشاه چهار زن به ضرب گلوله
كشتهشدند.
سرهنگ محمدرضا آمويي با اعالم اين خبر اظهار كرد :ساعت  9صبح
جمعه  22 -دي ماه  -چهار زن كه براي مراسم ختم يكي از اقوامشان به باغ
فردوس كرمانشاه (آرامستان) رفته بودند به ضرب گلوله راكبان يك خودروي
سواريكشتهشدند.ويگفت:قاتالناينحادثهازسويپليساينشهرستان
شناساييشدهوتحتتعقيبهستند.سرهنگآموييعنوانكرد:اينقتلبه
دليل اختالفات طايفهاي در اين شهرستان رخ داده است.

توقف اجراي اعدام در پروندههاي مواد مخدر
اقدام حقوق بشري است
معاون امور بينالملل دبير ستاد حقوق بشر در خصوص لغو حكم اعدام
قاچاقچيان مواد مخدر گفت :دستورالعمل رييس قوه قضاييه در اجراي قانون
ي است.
الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر،گام مه م حقوق بشر 
به گزارش پايگاه اطالعرساني ستاد حقوق بشر ،كاظم غريبآبادي،
معاون امور بينالملل و همكاريهاي بينالمللي قضايي دبير ستاد حقوق
بشر گفت :بعد از تصويب قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد
مخدر ،دستورالعمل رييس قوه قضاييه در اجراي اين قانون و ابالغ توقف
اجراي تمامي احكام اعدام صادره در اين حوزه با هدف بررســي مجدد
و تطبيق آن با تسهيالت قانون جديد،گام مهم ديگري در حوزه حقوق
بشر محسوب ميشود.
بآباديبااشارهبهاينكهايرانتاكنونهزينههايماليوانسانيبسياري
غري 
را در راه مبارزه با مواد مخدر ،از جمله جلوگيري از ترانزيت آن به اروپا صرف
كرده اذعان كرد :ايران ،بار اين مبارزه را به تنهايي متحمل شده و كشورهاي
اروپايي و سازوكارهاي بينالمللي حقوق بشر نيز همواره به انتقاد از مجازات
اعدام در اين حوزه عادت كردهاند و هيچ وقت ســهم خود را در اين مبارزه
ايفا نكردهاند .از اين رو تصويب قانون جديد و بخشنامه اجرايي رييس قوه
قضاييه محكي براي مواضع ،اقدامات و رفتار بعدي اين كشورها و مكانيسمها
خواهد بود .معاون دبير ستاد حقوق بشر همچنين ابراز اميدواري كرد تمام
دستگاههاي ذيربط ،تالشها و ظرفيتهاي خود را بر مبارزه موثر و كارآمد با
مواد مخدر و عامالن اصلي آن متمركز كنند تا جلوي سوءاستفاده قاچاقچيان
از قانون جديد گرفته شود.
در اين راستا ،وي بازنگري در كل قانون مبارزه با مواد مخدر را شرط
اساسي در كارآمد كردن اين مبارزه خواند و تاكيد كرد همزمان حفظ
حقوق افراد و خانوادههايي كه در دام مواد مخدر گرفتار ميشوند و كاهش
آسيبهاي اجتماعي ناشي از اين معضل نيز بايد به عنوان اقدامي اساسي
حقوق بشــري در دستوركار نهادهاي مسوول ،به ويژه مجلس شوراي
اسالمي قرار گيرد.

مديركلفرهنگيوپيشگيريستادمبارزهباموادمخدرخبرداد؛

افزايش مصرف «گل» بين نوجوانان

ايسنا -مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره
به توزيع درسنامه پيشگيري از اعتياد براي معلمان سراسر كشور و تدريس
آن در كالسهاي درس گفت :برخالف شيوع باالي شيشه در سالهاي قبل،
اكنون مصرف گل در جوانان و نوجوانان باال رفته است.
عارف وهابزاده با اشاره به تخصيص اعتبار  10ميليارد توماني از سوي
ستاد مبارزه با مواد مخدر براي آموزشوپرورش به منظور اجراي برنامههاي
پيشگيرانه اظهار كرد :خود وزارتخانه نيز بايد تا 80درصد هزينههاي مربوط
را تخصيص دهد تا بتوانيم برنامههاي ويژه را پيش ببريم.
وي افزود :درسنامهاي براي كليه معلمان مقاطع ابتدايي ،متوسطه اول
و دوم تهيه كردهايم و معلمان موظف هســتند اين كتاب را كه مصوبه
آموزشوپرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر را دارد تدريس كرده و چند
دقيقه از وقت خود را در كالسهاي درس به آسيبهاي اجتماعي بهويژه
اعتياد اختصاص دهند.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه اين
كتاب اكنون در حال توزيع در سراسر كشور است و بايد به 107هزار مدرسه
سراسر كشور برسد اظهار كرد :كمتر از يك ميليون معلم و مشاور داريم كه
تالش ميكنيم درسنامهها تا پايان سال در اختيار نيمي از آنها قرار گيرد .بر
اساس بخشنامهاي كه ارسال ميكنيم نسبت به تحت پوشش بردن معلمان
اقدام خواهيم كرد.
وهابزاده ادامه داد :همكاري خانه و مدرسه براي دوره پيشدبستاني،
آموزش والدين و آموزش كاركنان هم از ديگر طرحهاي ماست.
وي درباره ميزان اثربخشي اجراي اين طرحها در كاهش آمار اعتياد گفت:
اثربخشي طرحها مورد تحقيق و بررسي قرار ميگيرند .طرح مذكور نيز در13
استان پايلوت شد .بايد در نظر داشت برنامههاي پيشگيري ديربازده هستند
و نميتوان توقع داشت با طرحي كه امسال به اجرا درآمد سال آينده ميزان
شيوع پايين آيد اگر برنامه مستمر ،آرام و عميق اجرا شود و استاندارد باشد
چهار پنج سال ديگر جواب ميدهد.
مديركلفرهنگيوپيشگيريستادمبارزهباموادمخدردرپاسخبهاينكهآيا
درباره ورود مخدرهاي جديد به دانشآموزان هشدار داده ميشود و آموزشها
روزآمدهستنداظهاركرد:آموزشهابهسمتهشدارنسبتبهخطرات«گل»
سوق پيدا كرده كه شيوع بيشتري يافته است .اما اگر اطالعرساني روي ماده
جديدي باشد كه هنوز به كشور نيامده يا فراگير نشده ،حس كنجكاوي را
بزاده عنوان كرد :وقتي بايد اطالعرساني كرد كه مصرف
تحريك ميكند .وها 
مادهاي بيشتر شده باشد .اجراي برنامهها مبتني بر شواهد است و اكنون
شيوعشناسيها نشان ميدهد مصرف گل در سطح نوجوانان و جوانان باالتر
است .طبق سياستهاي ابالغي رهبري بايد كاري كرد كه از سمت مصرف
مواد پرخطر به سمت مصرف مواد كمخطر برويم.
وي با اشاره به اينكه در شيوعشناسي سال « ،90شيشه» در رتبه دوم
قرار داشت عنوان كرد :اما اكنون شيشه پايينتر آمده است و گل و حشيش
كه خطراتش به مراتب كمتر از شيشه است جايگزين شده است .هرچند
ابعاد آسيب اجتماعي و رواني گل هم غيرقابل اجتناب است و بايد از شيوع
آن پيشگيري كرد.

فرماندارتهران:

 52درصد مردم تهران با روند فعلي بارندگي
فاقد آب شرب خواهند بود
ايسنا -فرماندار تهران با بيان اينكه در  ۴۷سال گذشته كمترين ميزان
آب را داشتهايم و اگر بارندگيها در تهران به همين روند باشد ۵۲درصد مردم
تهران فاقد آب شرب خواهند بود ،گفت :وضعيت آبي در تهران بحرانيتر از
بيرجند و خراسانجنوبي است.
عيسيفرهاديدرجلسهشوراياداريخراسانجنوبيباحضوراستانداران
ادوار خراسان اظهار كرد :در استان خراسانجنوبي چند ارزش وجود دارد كه
در كشور كمتر ديده ميشود .خراسانجنوبي ظرفيتهاي بسياري دارد و
زيرساختهاي بسياري در استان ايجاد شده است.

ریحانه جوالیی -اگر راستش را بخواهيد
اولينبار را يادم نيست .اما شك ندارم احساس
ناخوشايندي سراغم آمد .نه فقط من ،هر زن و
دختري كه طعمه حرفهاي كثيف يه رهگذر
شود حتما حال خوشي ندارد.
شايد اين گزارش كمي بيشتر از حد معمول
شخصي باشد اما موضوعي است كه بايد شنيده
و خوانده شود .اين تنها چند سطر از مشكالت
زنان و دختران كشورمان است.
اگر يك زن هســتيد تا به حال چند بار در
خوشبينانهترين حالت ســوژه هرزگوييهايي
مــردان بيمار خيابان شــدهايد؟ چند بار مورد
تعرضهاي كوچك و خشــونتهای کالمی يا
حتي تجاوز به حريم خصوصي شدهايد؟ جواب
كامال روشن اســت .همه ما بارها با اين واژهها
مواجه شــديم .ممكن است گاهي در تاكسي،
در خيابانهــاي خلوت يا حتــي در محل كار
قســمتي از بدنمان زير مانتو يا حتي چادر با
باشد اما
دســتهاي غريبه يك مرد آشنا شده 
سوال اينجاست براي خودمان چه كردهايم؟ چند
بار بيتفاوت گذشتيم و چندبار وسوسه شديم
تا اين دسته از مردان را گوشمالي بدهيم؟ چند
بار ترسيديم از قضاوت اشتباه و بيمار جامعه يا
كليشههاي مرسوم كه اگر تو مشكلي نداشتي
چرا يــك مرد به خودش اجــازه داده تا به تو
دستدرازي كند يا ترس از اينكه پدر و برادر يا
شوهر چه ميگويند؟
راســتش را بخواهيد براي من هم روزهاي
دردنــاك اينچنيني زياد پيش آمده؛ آنقدر كه
حســابش از دســتم در رفته و نميدانم چند
زخــم روي روح و روان و اعتمــاد اجتماعيام
ايجاد شــده است .نميدانم از چه زماني ترسم
از خيابانهاي خلوت زياد شد .نميدانم بعد از
كدام اتفاق شبها موقع برگشت به خانه وقتي
در پيادهرو مردي ميبينم خودم را آنقدر به ديوار
ميچسبانم كه صداي خرت كشيده شدن كيف
و مانتوام داخل مغزم ميپيچد يا اينكه در چشم
به هم زدني خودم را گوشه خيابان ميبينم كه از
كنار رد ميشوم تا كسي نتواند در تاريكي شب
و خلوتي كوچههاي بخش اداري شهر به جسم
و روحم بيش از اين آسيب بزند.
اين موضوع درد مشــترك تمــام زنها و
دخترهايي اســت كه از مزاحمتهاي خياباني
رنج ميبرند .رنج مشــتركي كه هيچكدام از ما
در آن نقشي نداريم و ناخودآگاه برايمان اتفاق
ميافتد.
 جماعتی که سکوت میکنند
چند سال پيش از ابتداي خيابان مطهري
تا حوالي چهارراه وليعصر را پياده راه ميرفتم.
هواي نيمههاي مهرماه بود و دلپذير .از پشت
سر هيبتي را حس كردم و بعد از آن صدايي
در گوشــم پيچيد .تمام تنم لرزيد و دست و
پايم سست شــد .تا به خودم آمدم از پشت
مردي را ديدم كه سن كمي نداشت و به جرات
ميتوانم بگويم شايد فرزندش از سن آن زمان
من بزرگتر بود .مرد بياعتنا به محيط و مردم
جلوتر ميرفت .برايش مهم نبود كسي كه از
كنارش ميگذرد چند ساله است ،چه پوششي
دارد ،مجرد اســت يا متاهل ،جوان اســت يا
پير ،هيچ چيز برايش مهم نبود فقط با عبور
هر زن يا دختر رهگذر گردنش ميچرخيد و
زبانش تكان ميخــورد .واكنشها اما جالب
بود .بعضي با تعجب نگاهش ميكردند ،عدهاي
بيتفاوت بقيه راهشان را ميرفتند ،گروهي به
خودشان ،به ظاهرشان نگاهي ميانداختند و
چند نفري هم ناســزايي نثارش كردند و باز
راهشان را رفتند .هيچ كس جلويش را نگرفت،
همه مثل من ترجيح دادند ســاكت باشند و
فراموش كنند.
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برخورد با مزاحمتهای خیابانی مسیر پیچیدهای برای احقاق حق؛

زنان تنها ماندند

نگاه

د .از تمام مردان خشم
  زنها بعد از اين اتفاق هرگز انســان قبلي نميشون 
دارند ،اعتمادشان را از دست ميدهند و به مرور تبديل ميشوند به زناني شكاك
و تندخو و در نهايت همين مردها هستند كه به زنها انگ عصبي و متوهم بودن
ميزنند و براي حل مشكل آنها را به جلسات مشاوره و روانپزشك ميفرستند

  از حق و حقوقمان نگذريم
نوروز دو ســال پيش بــود .مثل نوروزهاي
قبل و سالهاي پيش پارك ملت شلوغ بود .هر
كســي از گوشه و كنارشهر و حتي كشور آمده
بود تا رقص اللههاي رنگي در روزهاي نخست
فروردين را ببيند و روزهاي اول ســال را با آن
هواي دلپذير قدم بزند .حول و حوش شش عصر
با خواهرزادهام از سالن سينمايي كه در مجاورت
پارك بود بيرون آمديم ،در پارك قدم زديم .هنوز
چند قدمي از پارك دور نشده بوديم ،زير نورهاي
رنگي درختان چندين ساله وليعصر پسر جواني با
ما همقدم شد .بعد از اينكه متوجه شد نميتواند
دل كسي را به دست بياورد شروع كرد به گفتن
مزخرفات و با هيچ تذكري هم دور نشد؛ نه ظاهر
بدي داشــتيم نه در خيابان رفتار ناشايســتي
داشتيم و نه مشكلي درست كرده بوديم .با خودم
گفتم تا كي و كجا بايد ترسيد و توهين شنيد و
دم نزد؟ تلفن همراهم را برداشتم و با  110تماس
گرفتم .پسر به محض شنيدن صداي پليس دو
پــا ديگر قرض كرد و فرار را بر قرار ترجيح داد.
بعــد از آن زياد از حقم دفاع ميكردم .چند بار
در خيابان شلوغ شــد .مردم جمع شدند دور
من و پسركي كه هنوز پشت لبش سبز نشده
بــود اما عادت كرده بود هر جنس مخالفي كه
از كنارش گذشت چيزي بگويد .مردم واسطه
شــدند كه شاگرد مغازه است و گناه دارد و اگر
شــكايت كني از كار بيكار ميشود .خرج خانه
ميدهد و هزار دليل ديگر كه خودتان ميدانيد
در اين زمانها براي اينكه آتش ماجرا خاموش
شود ،پشت هم قطار ميكنند.
بعد از اينكه اشك ريخت و التماس كرد ،دلم

رویداد

ميزان -سرپرست دفتر آموزشوپرورش عشاير كشور
در خصــوص آخرين آمار و وضعيت تحصيل دانشآموزان
و معلمانــي كه در مناطق عشــايري كار ميكنند گفت:
ســختي كار معلمان مناطق محروم ،در مبالغ حقوق اين
افراد لحاظ ميشود و معلمان عشاير را از حقوق و مزاياي
بيشتري نسبت به نيروهاي عادي آموزشوپرورش بهرهمند
ميكند.
محمدرضا ســيفي در خصــوص حقالزحمه معلمان
مدارس عشاير گفت :طبق اساسنامه تاسيس مدارس عشاير
و بنا بر تاكيد رياستجمهوري و تصويب اين آييننامه در
شوراي عالي آموزشوپرورش ،معلمان عشايري از حق كوچ،
اسكان و اياب و ذهاب متفاوتتري نسبت به معلمان عادي
برخوردار هستند .بر اين اساس به علت سختي كار در اين
افراد درصد بيشــتري از حقوق و مزايا نسبت به معلمان
عادي به اين افراد تعلق ميگيرد.
وي بيان كرد :سهم تاسيس مدارس عشايري نسبت به
مدارس معمولي از سرانه وزارت آموزشوپرورش سه برابر
اســت اما در حال حاضر به علت كمبود منابع مالي دولت
هنوز نسبت به پرداخت سهم سرانه وزارت آموزشوپرورش
سالمت

ميزان -معاون فني و برنامهريزي معاونت درمان وزارت
بهداشت گفت :با توجه به اينكه بودجه دولت در سال  97در
رابطه با تختهاي بيمارستاني كم است از بخش خصوصي
كمك ميگيريم.
علي ماهر در خصوص تامين تختهاي بيمارســتاني
گفت :كمبود تختهاي بيمارستاني بر اساس سطح نياز در
جامعه سنجيده ميشود بنابر اين هر سال ميزان كمبودها
نسبت به سالهاي گذشته متغير است و نميتوان معيار و
اعداد مشخصي را براي جبران اين كمبودها بهطور شاخص
مطرح كرد .وي بيان كرد :بر اســاس محاســبات وزارت
بهداشت ايران در چشمانداز  ۱۴۰۴و نقشه راه درمان در اين

برايش سوخت و گفتم ببين يكبار هم كسي
پيدا ميشــود كه اينطور پاي حقش بايستد.
گفتم اجازه نده شبيه مردهاي هرز باشي ،بزرگ
باش ،انسان باش .هنوز پسرك را ميبينم .بيشتر
وقتها حتي وقتي مشــتري نيست در مغازه
سرش به كار خودش گرم است .باز جاي شكرش
باقي است كه عبرت گرفت.
 ترسهايي كه هيچ وقت نميروند
حدود يك ماه پيش كارم در روزنامه كمي
بيشتر از روزهاي قبل طول كشيد .ساعت 8:30
از دفتر خارج شــدم و تا به خانه برسم ساعت
 9:30را نشان ميداد .صندلي جلو نشسته بودم
و هنگامي كه داشتم از ماشين پياده ميشدم
دســت غريبهاي را روي بخشي از بدنم حس
كردم .چشــمهايم به چشمهاي كثيفش گره
خورد .در جا پايش را روي گاز گذاشت و حتي
صبر نكرد در ماشــين را ببندم .شــمارهاش را
برداشتم و اعالم شــكايت كردم اما هيچ وقت
دادسرا نرفتم .دروغ چرا ترسيدم كه اگر برايش
مشــكلي پيش آيد شايد مرا پيدا كند و اتفاق
بدتري رخ دهد .آن شــب و چند شب بعدش
كابوسهايي مشابه ديدم.
بعد از آن اتفاق هنوز كه سوار ماشين ميشوم
چيــزي در دلم فرو ميريزد .ترس دارم و تمام
مدت نگاهم به دســتهاي راننده اســت .تا از
ماشــين پياده ميشوم تازه نفسم جا ميآيد و
دلآشوبهام تمام ميشود.
 ســازمان حسابرســي كمكي براي
شناسايي خدمه متخلفش نكرد
همين چند شب پيش ،دوشنبهشب گذشته.
يكــي ديگر از شــبهايي كــه از محل كارم

برميگشــتم .كمي پايينتر از ميدان آرژانتين
دستهايم توي جيبهايم بود و آماده ميشدم
تا از خيابان رد شوم .صدايي شنيدم .دو مرد از
خدمات سازمان حسابرسي بيرون آمدند و يكي
از مردها كه لباس فرم تنش بود چيز نامربوطي
گفت .پشت سرش وارد اداره شدم و از حراست
كمك خواستم .گفتم اين آقا چنين كاري كرده
و ميخواهم شــكايت كنم .مردي ميانسال از
پشت پنجره اتاقكش نگاهم كرد و گفت من نام
اين آقا را نميدانم .گفتم من شناسايي ميكنم
شما اسمش را به من بگو ،باالخره كارت دارد و
ميتوانيم نامش را بفهميم اما مرد هيچ كمكي
نكــرد و تنها راهحلش اين بود كه فردا بيا .مرد
مزاحم هم نميدانم كجا رفت اما مدتي پيدايش
نشد .دوباره به پليس زنگ زدم و درخواست نيرو
كردم براي طرح شــكايت .داستان هميشگي
دوباره شروع شــد ،يكي از افراد مسن سازمان
آمد و واسطه شد تا با اداره پليس تماس بگيرم
و ماموري كه فرستاده بودند را لغو كنم .باز هم به
احترام مرد اين كار را كردم .بعد از اين اتفاق مرد
لباس فرم را درآورد و روبهرويم سبز شد .باز هم
كسي نامش را نگفت و حاال از در طلبكار بيرون
آمد و رو به من گفت :من كاري به تو ندارم ،حتما
توهم زدي .من با دوستم حرف زدم.
بحث را طوالني نكنم .از ساختمان سازمان
حسابرسي بيرون آمدم بدون اينكه بفهمم آن
مرد كيســت و نامش چيســت؟ باز هم ترس،
همان ترس لعنتي سراغم آمد كه حاال ميداند
چه ســاعتي بيرون ميآيم و كجا كار ميكنم.
شــايد بخواهد انتقام آبرويي كه از او بردهام را
بگيرد .چند شب است مسيرم را عوض ميكنم
و تمام اين شــبهاي سردي كه مجبورم چند
خيابان را دور بزنم به اين فكر ميكنم كه چرا
هيچ نهاد و سازماني نيست كه به اين موضوع
رسيدگي كند؟ اين شرم و حيا كه گاهي از زنجير
دستوپاگيرتر است تا كي بايد مانع اين باشد
كــه نتوانيم با آرامش در خيابانها قدم بزنيم؟
تا كي نقص قوانين منجر به اين ميشــود كه

معلمان عشاير سختي كار دريافت ميكنند؛

تحصيل  182هزار دانشآموز عشاير در كشور

اقدامي صورت نگرفته است .سرپرست دفتر آموزشوپرورش
عشاير كشور خاطرنشان كرد :به علت وجود محدوديتهاي
بسيار در مدارس عشايري در صورت پرداخت سهم سرانه
اولويت با مدارس عشاير است چرا كه از لحاظ امكانات اوليه
از جمله سرويس بهداشتي اين مدارس دچار كمبود بوده و
نياز به رسيدگيهاي بسياري دارند.
سيفي در خصوص مصارف بودجه وزارت آموزشوپرورش
عنوان كرد :توســعه و تجهيز مدارس شبانهروزي ،تامين
ســرويس اياب و ذهاب معلمان عشايري ،تبديل مدارس
كپري و خشــت و گلي بــه كانتينر ،كيفيتبخشــي به
آموزشهــاي دانشآموزان ،برگزاري دورههاي آموزشــي
معلمان عشايري با توجه به شرايط زيست محيطي خاص
و بومي و رسيدگي به وضعيت آموزش مسايل عقيدتي از
جمله زمينههاي صرف بودجه مربوط به آموزش عشاير در
وزارت آموزشوپرورش محسوب ميشوند.
وي درباره نحوه انتخاب معلمان عشــايري يادآور شد:
انتخاب معلمان براي تدريس به دانشآموزان عشــايري

برعهده استانهاســت ،اما اولويت در انتخاب اين افراد به
افراد بومي داده ميشود چراكه افرادي كه در شرايط بومي
زندگي ميكنند نسبت به موقعيت و امكانات مدارس محروم
در عشاير آشنايي دارند.
سرپرســت دفتر آموزش وپرورش عشــاير كشــور در
خصوص امتيازهاي خاص معلمان عشاير نسبت به ديگر
معلمان گفت :به علت ســختي كار ،مســير رفت و آمد و
مشكالت فراواني كه در روند فعاليت معلمان عشاير وجود
دارد افراد كمتري نسبت به اينگونه فعاليتها تمايل نشان
ميدهند؛ بنابراين بايد شــرايط خاصي براي اينگونه افراد
در نظر گرفته شود تا با اعطاي امتيازات ويژه انگيزه كار و
افزايش بازخورد آموزشي را به همراه داشته باشيم.
ســيفي افزود :در حال حاضر  ۱۸۲هــزار دانشآموز
عشــايري در سطح كشور مشغول به تحصيل هستند كه
اين تعداد از دانشآموزان در  ۲۳استان كشور تقسيمبندي
ميشوند .از مقطع پيشدبستاني تا پايان دوره متوسطه دوم
در اين مدارس مورد آموزش قرار ميگيرند .همچنين ۲۰۵

هزينه هر تخت بيمارستاني  700ميليون تومان است
سند تنها ميتواند ميزان نياز تعداد تختهاي بيمارستاني
را از نظر محاســبات وزارت بهداشــت مشخص كند بنابر
اين اســتاندارد بينالمللي خاصي براي تامين تعداد اين
تختها وجود ندارد اما براي كشورهاي در حال توسعه از
نظر سازمان جهاني بهداشت به ازاي هر هزار نفر جمعيت
حدود چهار تخت برآورد ميشــود كه بر اين اســاس در
كشور ما با توجه به تنطيم سند  ۱۴۰۴در سال  ۱۳۹۵به
ازاي جمعيت  ۷۹ميليون نفري ايران  1/52تخت به ازاي
هر هزار نفر الزم است اين در حالي است كه  ۱۲۰هزار و
 ۴۱۲تخت در كشور وجود داشته است.

معاون فني و برنامهريزي معاونت درمان وزارتبهداشت
اظهار كرد :بر اساس نيازسنجيهاي انجام شده در كشور با
كمبود  ۱۱۰هزار تخت روبهرو هستيم اين در حالي است كه
بر اساس پيشنهادات وزارت بهداشت در سند ايران در سال
 2/62 ،۱۴۰۴تخت براي  ۲۳۰هزار جمعيت است.
او يادآور شد :در دوره اول دولت تدبير و اميد نسبت به
حجم كلي كمبود تخت بيمارســتاني در كشور حدود ۲۴
هزار تخت تامين شده و در حال حاضر با  0/7كمبود روبهرو
هستيم كه طبيعتا به علت محدوديت در منابع مالي تامين
اين ميزان از كمبودها با مشكل بودجه روبهرو است.

زنها قرباني خشونتهاي كالمي و جسمی و
جنسی باشند؟
  قانون هست ،كسي عمل نميكند
مشكالتي كه بعد از اين اتفاقها براي زنان
به وجود ميآيد ،گاهي غيرقابل جبران اســت
تا جايي كه مصطفي اقليما ،آسيبشــناس در
اين رابطه به «جهانصنعت» گفت :اينكه ما در
كشور جهان سوم زندگي ميكنيم نقش اساسي
در ديده شدن اين موضوع دارد .در جهان سوم
و خصوصا ايران به اصطالح متلك گفتن جزيي
از فرهنگ مردها شده است و شما اين موضوع
را در هر قشــري ميبينيد؛ از قشر كمسواد و
كارگر تا افراد تحصيلكرده .در ســالهاي اخير
اين فرهنگ به مهاجران افغان هم سرايت كرده
و بارها ديده شــده آنها هم بــه زنان توهين و
بياحترامي ميكنند.
وي در ادامــه به وجــود قانونهايي جهت
حمايت از زنان در اين پروندهها اشــاره كرد و
گفت :در ايــران به اندازه كافي قانون داريم اما
كسي را نداريم را كه به قوانين عمل كند چون
هم قانونگذار و هم كســي كه بر قانون نظارت
ميكند مرد هستند .مردها به زن حق نميدهند.
مردها از آسيبهاي زنانه چيزي نميدانند.
  در خلوت شاهدي وجود ندارد
اين آسيبشناس به يكي از مراجعهكنندگانش
اشاره ميكند كه چند سال قبل به دليل اينكه
با يكي از مزاحمان خــود برخورد كرده بود از
طريق آن مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و
زن براي اينكه از سمت همسرش دچار درگيري
نشود هيچ شكايتي نكرده تا قضيه را تمام كرده
باشد .اقليما بيان ميكند :اين زنها بعد از اين
اتفاق هرگز انسان قبلي نميشوند .از تمام مردان
خشــم دارند ،اعتمادشان را از دست ميدهند
و به مرور تبديل ميشــوند به زناني شكاك و
تندخو و در نهايت همين مردها هســتند كه
بــه زنها انگ عصبي و متوهم بودن ميزنند و
براي حل مشــكل آنها را به جلسات مشاوره و
روانپزشك ميفرستند ،از آن طرف روانشناس
چون زن نيست نميفهمد چه بر سر زن آمده
و تنها راهش تجويز قرصهاي آرامبخش است.
مردها اگر بدانند با اين كارهاي به نظر خودشان
كوچك چه ضربه مهلكي بــر روح و روان زن
ميزنند و خاطراتي برايش ميسازند كه هرگز
از ذهنش خارج نميشود هيچ وقت اين كار را
انجام نميدهند.
اقليما بر اين نكته تاكيد كرد كه مشكل ديگر
زنهايي كه تن به اين رفتار و توهينهاي زشت
نميدهند مشكالت حقوقي و قضايي است .راه
طوالني براي اين زنان وجود دارد .براي شكايت
بايد به دادسرا و نيروي انتظامي مراجعه كنند و
بعد هم تازه قاضي از آنها شاهد ميخواهد .كسي
به اين قاضي نگفته اين تعرضات و مشكالت در
محيطهاي خلوت ايجاد ميشــود؟ زن از كجا
شاهد بياورد؟ زن تنها و بيياوري كه اينجا مظلوم
واقع شده اگر در آن وضعيت تنها نبود كه مرد به
خودش جرات اين كار را نميداد .يك روز يك
مراجعهكننده داشتم كه جاي كتك شوهرش
روي بدنش كبود شده بود ،قاضي از زن شاهد
خواســت و گفت بايد ثابت كني شوهرت تو را
كتك زده است تا به پروندهات رسيدگي كنم.
فقط به زنها گفته ميشــود اين فالن حق و
حقوق را داري اما وقتي پاي گرفتن حق به ميان
ميآيد ميگوييم چنين حقوقي نداري.
او در آخر اضافه ميكند :بعضي از مردها با اين
موضوع خيلي راحت و با تمسخر نگاه ميكنند
و در جواب اعتراض زنها ميگويند :حاال يكي
چيزي گفته و اين كارها را ندارد .دقيقا اين مردها
همان افرادي هســتند كه خودشان هم براي
يكبار كه شده اين كار زشت را انجام دادهاند.

مدرسه شبانهروزي و  ۷۴هنرستان مختص دانشآموزان
عشاير در سطح كشور وجود دارد كه بهطور كلي  ۱۶هزار
نيرو اعم از اداري ،آموزشي و مدير در اين مدارس فعاليت
ميكنند.
او در ادامه عنوان كرد :در مدارس عشــايري متحرك
با ســازههاي چادر تنها يك معلــم در تمامي مقاطع به
ارائــه آموزش ميپــردازد ،اما در مدارس شــبانهروزي و
هنرســتانها كه بهطور ثابت مشغول به فعاليت هستند
نيروهاي اداري ،معلمان و مدير در قالب تيم آموزشــي به
كار گرفته ميشوند.
از سوي ديگر همهســاله در فصل تابستان به منظور
كيفيتبخشي به نحوه آموزش معلمان دورههاي بازآموزي
برگزار ميشــود و به منظور بررسي عملكرد مناسب آنها
سركشــي از مدارس عشــاير بهطور ويژه توسط راهبران
آموزشي انجام شده و سطوح آموزشي بررسي ميشود.
وي در پايان يادآور شــد :در حال حاضر هيچگونه آمار
از دانشآموز و يا معلم تبعه خارجي در زيرگروه عشــاير
وجود ندارد و فعاليت آموزشــي اينگونه افراد در سيستم
آموزشوپرورش تحت پوشــش  ۴۶۰هزار اتباع خارجي
مشغول به تحصيل قرار ميگيرند.
وي در خصــوص بودجه مربوط بــه تامين تختهاي
بيمارستاني در سال  ۹۷گفت :درمان بخش بزرگي از نيازهاي
مردم جامعه را شامل ميشود بر اين اساس نيازسنجيهاي
دقيق نسبت به اختصاص بودجه به بخش تامين تختهاي
بيمارستاني انجام شده و به ازاي هر يك تخت مبلغي بالغ
بر  ۷۰۰ميليون تومان برآورد شده است.
در حالــي كــه توان ســاخت هر يــك از تختهاي
بيمارســتاني در كشــور محدود بوده و به منزله تامين
بودجه نسبت به ظرفيتهاي محدود مالي دولت احساس
نگراني ميكنند چراكه بر اساس اخبارهاي موثق اختصاص
بودجه سال  ۹۷به اين امر با كمبودهاي بسياري روبهرو
خواهد بود.

