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یادداشت

محتوا و کیفیت آموزشی ،قربانی
سیاست تعدیل نیرو
جعفرابراهیمی

آموزگار و کنشگر صنفی

دولتهــا در راســتای تعدیــل نیــروی
کار در حــوزه آموزش در ســالهای اخیر
دستورالعملها و بخشنامههای عجیبوغریب
صادر میکنند .در یکی از این بخشنامهها که
در برخی مناطق اجرایی شــده است معاون
مدرسه موظف است در طول هفته  6ساعت
درس مرتبط را تدریس کند.
مســتقل از اینکه کار معاونــت همراه با
تدریــس در رونــد آموزش و مدرســه چه
اختاللی به وجود مــیآورد در برخی موارد
تدریس دروس غیرمرتبط در مقطع متوسطه
اول و دوم به معاونین واگذارشده است.
اگر بــه کتب پایه دهم نگاهــی بیندازیم
بــا کتابهای جدیــدی روبهرو میشــویم
این کتابها مســتقل از محتــوا ،از عنوان
و ســرفصلهای جدیــدی حکایــت دارد؛
کتابهایی مانند تفکر و سواد رسانهای ،هنر،
کارگاه کارآفرینی و تولید که میتواند در باال
بردن کیفیت آموزشی و تنوع دروس حادثه
خوبی تلقی شود .اما سرنوشت تدریس این
کتابها در برنامــه هفتگی دانشآموزان در
پایه دهم به چه صورت اســت؟ آیا با توجه
به ســرفصل جدیــد نیروی کار متناســب
و متخصــص در مــدارس وجــود دارد؟ آیا
دورههای ضمن خدمت الزم به اجرا درآمده
است؟ آیا کارگاهی متناسب با درسی مانند
کارآفرینی در مدارس به راه افتاده است؟ آیا
کســانی که هنر تدریس میکنند با هنری
آشنا هستند؟ اینها و خیلی از سؤاالت دیگر
پرســشهایی اســت که من معلم را به فکر
وامیدارد که فرادســتان آموزشی چه تلقی
از نیازهای دانشآموزان دارند؟ آنها اص ً
ال از
امکانات مدارس خبر دارند؟
تالش برای یافتن پاســخ درســت برای
ســؤاالت فوق بــا تحقیــق و پرسوجو از
همکاران ،انسان را ناامید میکند .بررسیها
نشان میدهد در مواردی دروس پیشگفته
به معلمان غیرمرتبط و همچنین به معاونین
سپردهشده است تا دولت برای تأمین نیروی
انسانی متخصص دچار هزینه نشود .بهعنوان
نمونــه در برخی مدارس مشــاوران مجبور
شدهاند بهجز کار مشاوره در ساعات موظف،
 6ســاعت درس تفکر و سبک زندگی را نیز
درس دهند و دروسی مانند هنر به معاونینی
واگذارشده اســت که اص ً
ال تخصصی در این
زمینه ندارند .حال تصور کنید در مدرسهای
که نیازمند یــک معلم بــرای تدریس 24
ساعت هنر ،یا سبک زندگی است با داشتن
 4معاون و مشــاور و واگذاری این دروس به
آنان عم ً
ال دولت یک نیروی آموزشــی را از
دور خــارج میکند .مشــاوران در حالی در
مدارس به آموزش اجباری گمارده میشوند
که در حیطه مشاوره و مددکاری اجتماعی
کودکان مــا در مدارس بهخصوص درمقطع
دوم متوسطه با مشکل جدی روبهرو هستند.
ایــن برنامه و برنامههای مشــابه در ذیل
سیاســتهای خصوصیسازی و تعدیل نیرو
دولت فعلی و پیشــین معنــا مییابند و آن
چیز که در این میان قربانی میشــود حق
برخورداری کودکان از یک آموزش باکیفیت
و مطلوب است .به همان اندازه که این کیفیت
در مدارس دولتی نادیده گرفته میشود در
برخــی مــدارس پولــی از هیئتامنایی تا
غیرانتفاعی ،فرادســتان میکوشــند شکل
مطلوبی از آموزش را مدلسازی کند و به مدد
رسانههای رنگارنگ بحث آموزش عمومی و
رایگان را به محاق ببرند .بی شــک یکی از
راههــای دفاع از آمــوزش کیفی در مدارس
تقویت نهادهای مدنی اســت که بتوانند از
حقوق دانشآمــوزان و معلمان در برابر این
سیاســتها دفاع کند با این رویکرد اســت
که شکلدهی و تقویت تشکلهای مستقل
صنفی و آموزشــی دانشآمــوزان و معلمان
و همچنین تقویــت نهادهایی مانند انجمن
اولیا ءو مربیان و برجســته ســاختن نقش
مشارکتی و نظارتی آن در سیاستگذاریها
مهم و ضروری میشود.
زنان

سال دوم

شماره 431

سالمندآزاری در کشوری که در سراشیب پیری قرارگرفته است

همدلی« -طالق» مســئلهای اجتماعی است که
شاید مانند تمامی حوزههای اجتماعی ،افراد مختلف
با حرفهها و تخصصهای گوناگون ،توانایی نظردادن
در مــورد آن را دارند علیالخصوص زمانیکه خود و
یا اطرافیانشان در این مســئله درگیر شده باشند.
نظرها اما با هم متفاوتند و این تفاوت شاید در سخنان
مسئوالن بیشتر به چشم بیاید .یکی از عوامل طالق،
نحوه ناصحیح آشناشدن افراد با یکدیگر است و در واقع
شروعی نامناسب« .ازدواج سفید» یا همان «همباشی»
یکی از این نوع آشــناییها ذکر میشود؛ عدهای اما
ترجمهای ایرانی برای آن در نظر میگیرند؛ «صیغه»
و هر دو را به لحاظ عرف نامناسب برداشت میکنند.
عدهای هم معتقدند نباید این دو را با هم مقایسه کرد.
مدیر کل دفتر مشــاوره و امور روانشناســی سازمان
بهزیستی کشور نیز ضمن بیان آنکه با کاظمی پور
مخالف است ،گفت :تصور میکنم آنچه اکنون بعنوان
هم باشی ،در جامعه ما مطرح است ،شباهتهایی با
صیغــه دارد و اگر بخواهیم ایــن پدیده را با فرهنگ
خود تطابق دهیم میتوان آن را با صیغه مقایسه کرد.
میرمحمد صادقی ادامه داد :همان طور که صیغه در
جامعه ما خیلی امر پســندیدهای نیست و به لحاظ
عرفی نکوهش میشــود ،نسبت به هم باشی ،هم در
غرب همین نگاه وجود دارد؛این درحالی است که در

تغذیه ،ورزش و  ...تمرکز شود».اما وزیر بهداشت دیدار
تنها در ایران ســه برابر مردان سالمند تنها هستند.
عیدانه رییس جمهور با ســالمندان و معلولین مرکز
ربیعی همچنین اضافه کرد :یکی از مصوبات امروز این
خیریه کامرانی شهر قدس از تدوین سند ملی سالمت
کمیته در خصوص گسترش خانههای امید در مراکز
ســالمندان خبر میدهد؛ حسن هاشمی در حاشیه
استانها و شهرهای بزرگ بود .همچنین قرار شد که
برنامه پیاده روی بزرگ اعضای کانونهای سالمندی
وزارت کشــور طرح کارت منزلت شهرداری تهران را
شهر تهران که به مناسبت روز جهانی سالمند برگزار
به تمام کشــور تعمیم دهد .همچنین ما تدابیری را
شد ،گفته است« :باید تالش کنیم که آنها زندگی
برای سفرهای سالمندی و تخفیف برخی هتلها را
راحتی را پشت سر بگذارند .دولت و شهرداریها نیز
مد نظر قرار دادیم.وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی
بایــد محلهایی را برای رفــت و آمد راحتتر آنها و
به یکــی دیگر از مصوبات ایــن کمیته در خصوص
توانبخشی اختصاص دهد که آنها سالهای پایانی
آموزش بازنشســتگان نیز اشــاره کرد و گفت :طبق
عمر را با درد کمتری پشت سر بگذارند».او میافزاید:
این مصوبه که از سوی صندوق بازنشستگی پیشنهاد
«مهمترین نیاز جمعیت ســالمند کشور بیمه است
شده است آموزشهایی به کارمندان پنج سال پیش
کــه اگر خوب باشــد ســرمایهگذاری در این حوزه
از بازنشستگی آنها در قالب پودمانی ارائه خواهد شد.
اتفاق میافتد .بیمارستان ،پزشک
متون این آموزشها از ســوی دو
و پرســتاران که بــرای این دوره
دانشــگاه تهران و شهید بهشتی
طبق سرشماری سال 90
مهمتر از پزشکان هستند بخشی
تدوین شده و میتوان آن را آمادگی
بیش از  6میلیون سالمند
از این سرمایهگذاری هستند».وزیر
ورود به دوران سالمندی دانست.
در کشور زندگی میکنند
بهداشــت در ادامه به تدوین سند
ربیعی همچنین از تصویب خطوط
و حدود  10هزار سالمند
ملی سالمت سالمندان نیز اشاره و
مشــاوره حقوقی و روانشناسی در
مجهولالهویه در مراکز
تصریح میکند« :این سند تدوین
سازمان بهزیستی برای سالمندان
نگهداری میشوند .گزارشهای
شــده و امیدواریم مورد اقبال قرار
خبــر داد و افــزود :گروه ســوم
زیادی از کنارخیابان گذاشتن
گیرد .سالمندان تا زمانی که جوان
آموزشهایی که مــد نظر ما قرار
و سالمندآزاری بر اساس
بودند کشور به آنها احتیاج داشت و
داده شد پیشگیرانه است که باید از
آمارهای وزارت رفاه وجود
امروز باید مورد تکریم و احترام قرار
سوی رسانهها دنبال شود.وی ادامه
دارد
گیرند بخشی از این وظیفه مربوط
داد :جهت گیری دولت در زمینه
به مسئولین و بخشی از آن مربوط
آموزش افراد بی ســواد میانسال
به فرزندان و وابستگان آنها است».
جمعیت کمتر از  50سال با استفاده از سازمان نهضت
ورود به سراشیبی تند سالمندی
سوادآموزی بوده است نشــان می دهد که اگر افراد
دکتر سیدحسن موســوی چلک ،رئیس انجمن
باالی این ســن نیز توانایی خواندن و نوشتن را پیدا
مددکاران اجتماعی ایران نیز با تاکید بر اینکه جمعیت
کنند وضعیت بهتری خواهند داشــت.ربیعی ضمن
کشور با شیب تندی به ســمت پیری می رود ،می
اشــاره به راه اندازی کانونهای بازنشستگی از سوی
گوید :این موضوع با باال رفتن سن امید به زندگی در
وزارت رفاه ،از راه اندازی بنیاد فرزانگان در  13استان
کشور که نشان از موفقیت در حوزه بهداشت و درمان
کشــور یاد کرد و گفت :طبق موافقت رئیس جمهور
است و میانگین آن 74سال اعالم شده است خود را
قرار شد که این سمنها در تصمیمگیریهای مربوط
بیشــتر نشان می دهد.او با اشاره به کاهش باروری و
به حوزه خود در استانداریهای کشور فعالیت کنند و
افزایش سن امید به زندگی ادامه می دهد :طبیعتا در
به همراه کانونهای بازنشستگی خدمات خود را در
چنین شرایطی بدون مدیریت هوشمندانه نمی توان
استانها پیگیری کنند.رئیس سازمان بهزیستی ،هم
برای حرکت جمعیت به ســمت پیری برنامه ریزی
همزمان با «روز ســالمند» از حمایتهای اجتماعی
درستی داشت.
دوران ســالمندی و گســترش آنها خبر میدهد؛
 10هزار سالمند مجهول الهویه داریم
انوشیروان محســنی بندپی که در برنامه پیاده روی
موســوی چلک به آمار رجوع می کند و می گوید:
بزرگ اعضای کانونهای سالمندی شهر تهران حضور
.وی اضافه می کند  :هرچند که طبق اعالم سازمان
مییابد ،میگوید« :به برکت اقدامات اثربخش نظام
بهزیستی این ارقام باال نیســت اما شیب واگذاری و
ســامت امروز امید به زندگی در کشور به باالی 70
رهاشدگی باالست و این نشانه هایی است که مدیریت
سال رسیده است به همین دلیل ما با پدیده سالمندی
اجتماعــی را به تامل وا مــی دارد تا نگاه ویژه ای به
رو به رو شدهایم .در سال  1335نرخ این گروه سنی،
موضوع سالمندی داشته باشد،این در شرایطی است
ســه درصد بود اما در سال  90به بیش از  8.9درصد
که مــا با ضعف اخالق اجتماعــی در جامعه مواجه
و در ســال  94به حدود  9.1درصد رســید».رئیس
هستیم و آثار آن نیز کامال مشهود است.
سازمان بهزیستی ،معتقد است که «در دولت تدبیر
سالمندان چندبرابر محروم سیستان و
و امید برای بهرهبرداری بهتر از دوران ســالمندی با
بلوچستان!
همــکاری وزارت بهداشــت و بهزیســتی در برنامه
علی کرد ،نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس
ششم توسعه ،برنامههایی در راستای گسترش بنیاد
شــورای اســامی وعضو کمیســیون اجتماعی در
فرزانگان ،حمایتهای اجتماعی و همچنین استفاده
رابطه با رفاهیات ســالمندان در گفتوگو با همدلی،
از ظرفیتهای آنان انجام شده است».او همچنین از
سالمندان را قشــر عظیم و پرارزش جامعه اسالمی
همکاری سازمان بهزیســتی با معاونت زنان ریاست
نام میگذارد و میگوید که «در صحبت از سالمندان
جمهوری در راستای گسترش بنیاد فرزانگان اشاره
باید این نکته را از نظر دور نکنیم که ما همگی روزی
میکند و میگویــد« :در حال حاضر جمعیتی 45
سالمند خواهیم شد و این سوال برای ما پیش بیاید
هزار نفری زنان را به عنوان پایلوت این برنامه در نظر
که روزی که ســالمند شدیم ،چه نیازهایی خواهیم
گرفتهایم که قرار است طی آن بر سبک زندگی سالم،

«صیغه»؛ تناسبی با ازدواج سفید ندارد

جامعه تصور می کنند
«هم باشــی» و حضور
در یک خانه بدون ثبت
ازدواج همراه با ارتباطات
همسرانه ،خیلی مدرن
و عالی اســت ،اما این
فکر مثل آن اســت که
صیغه را مدرن در نظر
بگیریم.او افزود :ازدواج
و طالق بحث دولتی و
حاکمیت نیست بلکه میتوانند آن را هدایت کنند و
اینکه باید بدانیم ازدواج دارای اشکال گوناگون است و
باید اشــکال مختلف آن را که مبتنی بر شرع و عرف
است بپذیریم.مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناسی
سازمان بهزیستی کشور افزود :مساله بسیار مهمی که
در حال حاضر در جامعه وجود دارد مســاله دوستی
دختر و پســر پیش از ازدواج دائم است که باید بیش
از پیش مورد توجه قرار گیرد و نباید آن را انکار کنیم.
میرمحمدصادقی ادامه داد  :باید اشکال مختلف ازدواج
را بپذیریم زیرا تاکید بر یکی از اشکال آن هم آسیب
زاست و باید تغییرات را بپذیریم و آنها را انکار نکنیم.

مدیــرکل دفتــر ازدواج
و تعالی خانــواده وزارت
ورزش و جوانان در ادامه
در پاســخ به میر محمد
صادقی که ازدواج سفید
را با صیغه مقایسه کرد؛
گفت« :صیغــه» در هر
شرایطی ازدواج است اما
به طــور موقت ،اما «هم
باشــی» به هیــچ وجه
ازدواج نیست و اینها زمین تا آسمان با یکدیگر فرق
دارند.شهال کاظمی پور ،جمعیت شناس نیز در پاسخ
افزود« :هم باشــی» از دید افرادی که اقدام به انجام
آن میکنند «ازدواج» محسوب میشود.صبحی نیز
در پاســخ گفت :بله از دید غرب و در فرهنگ غربی
ممکن است ازدواج در نظر گرفته شود اما در فرهنگ
ما این گونه نیســت.او در ادامه ضمن بیان آنکه برای
بررسی این پدیده ابتدا باید چیستی و گستردگی آن را
بررسی و متوجه شویم که میزان آن در کشور چگونه
است افزود :آمارها به ما نشان می دهد که بین  11تا
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جامعه
سالمت

نگاه همدلی به وضعیت سالمندان ایران و وعدههای مسئوالن؛

همدلی -هفته سالمند با شعار «نه علیه هرگونه
تبعیض سنی» در کشور ما برگزار شد .زمانی اندک
که مقرر شد به اموری نظیر رفاه اجتماعی و محیط
توانمند ســاز ،اســتقالل ،فعالیت و نشاط سالمند،
همبستگی سالمند در بســتر خانواده ،ایجاد سبک
زندگی سالم برای سالمند  ،توجه به حقوق شهروندی
و قانون در مورد سالمندان و نیز ارزشهای فرهنگی،
دینی و تکریم منزلت آنان رسیدگی شود ضمن آنکه
عدم تبعیض سنی در مورد آنها هم لحاظ شود.گالیه
سالمندان از وضعیت زندگی و نوع معیشت تمامنشدنی
است و به نظر میرسد به تغییر دولت یا سیاستهای
اجرایی در مورد آنها ارتباطی پیدا نمیکند؛ نهادهای
مرتبــط با امور این قشــر از جامعه نظیر ســارمان
بهزیســتی یا تامین اجتماعی و ...هرازچندگاهی و
همزمان با اوجگرفتن شــکایات آنها ،در مورد حق
ق ســالمندان و وظایف خود و کارهایی که در
و حقو 
این زمینه صورتگرفته ،نظراتی را ارائه میدهند.در
بیان گوشــهای از نیازهای سالمندان همین بس که
نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی ،یه رسانهها
گفته بود35«:درصد فاقدبیمه بازنشستگی هستند»
و اینکه «برنامه ششم توســعه درباره صندوقهای
بازنشستگی سکوت کرده است».علی حیدری ،گفته
بود« :بازنشستگان از همه عناوین خدمات بیمهای به
طور کامل برخوردار نمیشون و ما در زمینه خدمات
به بازنستگان ضعف داریم و بخشی از آن ناشی از اثرات
اقتصادی مثل رکود ،تورمهای چند رقمی و دو مرحله
تعدیل پایه پولی در دولت قبلی است بخش دیگری
هم ناشی از مشکالت مالی صندوقهاست ».به گفته
نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی« ،در حوزه
درمان نیز یکی از مشــکالتی که با آن مواجهیم به
دلیل رشد هزینههای درمان نسبت به رشد عمومی
سایر قیمتها است و این هزینهها در سنین باال برای
افراد بازنشسته بیشتر از افراد جوان است که این خود
موجب مشکالت مختلف برای این قشر است».از سوی
دیگر گفته میشود که جمعیت ایران در حال پیرشدن
اســت؛ تحقیقات نشــان میدهد جهان به ســمت
پیرشدن حرکت میکند و در این میان «ایران» رتبه
سوم زودتر پیرشدن را به خود اختصاص داده است؛
کارشناسان در شرایطی نسبت به سونامی خاموش
سالمندی بهویژه در کشورهای در حال توسعه هشدار
میدهند که بر اساس آمارهای سال  90بیش از هشت
درصد جمعیت ایرانیها یعنی حدود هفت میلیون نفر
را سالمندان تشکیل میدهند و پیشبینی میشود
جمعیت سالمندان کشور تا سال  2050به 25میلیون
نفر افزایش یابد؛ جمعیتی که بیتردید الزامات خاص
خود را میطلبند .با این احتساب ،مشکل ،دوچندان
میشود؛ وجود و رشد مشکالت زندگی سالمندان و
پابرجایی آنها و پیرشدن جمعیت کشور.
قولهای مقامهای مسئول به سالمندان
اما اولین جلسه کمیته سالمندان ذیل شورای عالی
رفاه سالمندی با ارائه مصوبات جدیدی در حوزه رفاه
و سالمت سالمندان برگزار شد.علی ربیعی وزیر رفاه
در حاشیه این جلسه اظهار کرد :ما در سالهای آینده
مسئله سالمندی را پیش رو خواهیم داشت که باید
بیش از گذشــته به آن توجه کنیم .طبق آمارها در
حــال حاضر  9.1درصد جمعیت معادل  7میلیون و
 500هزار نفر از افراد کشور سالمند هستند .این رقم
در ســال  1400به  12درصد و در ســال  1430به
 25درصد میرســد به همین خاطر جامعه ،مبلمان
شــهری ،نظام درمانی و  ...باید آمادگی آن را داشته
باشند.او افزود :ما گزارشهای زیادی را از کنار خیابان
گذاشــتن و سالمند آزاری داشتهایم .به همین دلیل
باید آمادگی روانی زندگی سالمندی مورد توجه قرار
گیرد .امروز سازمان بهزیستی مکلف شد که دبیرخانه
کمیته سالمندان را تشکیل و مصوبات آن را به تصویب
برســاند.به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ،در
سالهای آینده با سالمندانی با سواد و امید به زندگی
بیشتر روبهرو خواهیم شد.ربیعی در ادامه سخنان خود
با بیان اینکه باید هر گروه از سالمندان جوان ،میانه و
پیر ســاز و کارهای خاص خود را داشته باشند ادامه
داد :امروز کشور با بحث زنانه شدن سالمندی روبرو
اســت .در حال حاضر به ازای هر  100سالمند مرد،
 107سالمند زن وجود دارد .این رقم در استانهای
کم برخوردار باالتر است .در عین حال سالمندان زن
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داشت؟ چه انتظاراتی خواهیم داشت؟»این نماینده
مجلس به آنچه امروزه در حوزه سالمندان در کشور
اجرا میشود ،به ســازمانها و نهادهای برنامهریز در
این زمینه اشــاره میکند که «فعالیتهایشان مفید
است اما به هیچوجه مطلوب نیست»؛ ضمن اینکه
از ارائه خدمات به این قشر تاثیرگذار و البته نیازمند
که روزگاری امید خانوادهها بودهاند ،تشــکر و تقدیر
میکند.
ُکــرد ،درتوصیف ســالمندان مثالی مــیآورد و
میگوید«:همانطور که یک کودک نیازمند ملزومات
ضروری است که از سوی والدینش تامین میشود-
و این والدین هســتند که هرچه در توان دارند برای
کودک انجام میدهد -سالمندان هم نیازهای ضروری
دارند که به هیچوجه ،بــه تنهایی قادر به تامین آن
نیازها نیستند؛ همان اندازه که والدین مراقب کودکان
خود هســتند ما هم باید مراقب سالمندان باشیم و
برای زندگــی آنها برنامهریزی کنیم».با همه اینها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این نکته اشاره
میکند که در گوشه و کنار ایران شاهد تضییع حقوق
سالمندان هستیم و مشکالتی که برای آنها به وجود
میآید؛ «بنابراین مســئوالن ،مخصوصا نمایندگان
کمیســیون اجتماعی مجلس در قبال آنها وظایف
خطیری بر عهده دارند که برنامهها و طرحهایی را ارائه
دهند تا ســالمندان از حالتی که اکنون به آن دچار
هســتند ،به بهبودی نسبی در وضع معیشتیشان و
نوعی آرامش خاطر برسند».اما این نماینده مجلس
پیشــنهاداتی برای بهبود حال و وضعیت سالمندان
ارائه میدهد و میگوید«:باید قوانینی تنظیم شود و
برنامهها و طرحهایی در نظرگرفته شــوند که بهبود
وضعیتی معیشــتی ســالمندان در نظرگرفته شود
و منجــر به آرامش خاطر آنها شــود؛ باید مواردی
مثل«حقازحمه» یا «حق نگهداری» برای آنها در
نظرگرفته شود و در کل باید طرحی ریخته شود که
برای هر سالمند ،یک پرستار تماموقت در نظر گرفته
شود و این پرســتار هم با توجه به قوانین کار مورد
حمایت مالی قرار بگیرد.
از ســوی دیگر اگر فرزندان یا نزدیکان سالمندان
از آنها نگهداری میکنند ،به اندازه یک پرســتار به
آنها حق و حقوقی برای پرســتاری داده شود».او به
بحث بهداشــت و درمان هم اشاره میکند و اینکه
باید اعتباراتی ماهانه برای این موارد به سالمندان تعلق
بگیرد و اینکه« :برخی بیمارستانها باید تخصیصاتی
را برای مداوا و پرســتاری و بستری سالمندان لحاظ
کنندُ ».کرد ،میگوید که «باید در مورد ســالمندان،
کلیاتی را طوری تعریف کنیم که اینگونه نباشد که
بگوییم این برنامهها بار مالی سنگینی برای دولت و
وزارتخانهها و ســالمندان دارد؛ سالمندان بر گردن
ما حق دارند؛ کمترین کار این اســت که حداقلها
را بــرای این قشــر مظلوم و بیدفــاع تامین کنیم؛
دولت جمهوری اســامی باید در این زمینه تالش و
پیگیری کند و برای مصوبات مربوطه اعتبارات الزم
را در نظــر بگیرد و حداقل ردیفــی از اعتبارات را به
این کار اختصاص دهد».اما نماینده مردم سیســتان
و بلوچستان به وضعیت سالمندان در این استان هم
اشارهای میکند و میگوید «:اکثر سالمندان استان
از خانوادههای مستضعف و کمدرآمد هستند؛ اینجا
فاصله روســتاها تا مراکز خدماتی شهرها دور است
و برای رســاندن بیماران علیالخصوص سالمندان،
به مراکز درمانی ،مشــکالت عدیــدهای وجود دارد.
باید اعتباراتی برای مراقبت و نگهداری و پرســتاری
برای مردم این مناطق بیش از ســایر نقاط کشــور
در نظر گرفته شــود؛ مناطق کمتر توســعهیافته و
محروم کشور که این قشر آسیبپذیر در آن زندگی
میکنند».
در مسیر بیسعادتی
به گفته وزیر بهداشــت« ،کشــوری کــه بزرگان
خــود را مورد احتــرام قرار ندهد هیــچ وقت روی
ســعادت را نخواهــد دید ».با توجه بــه این گفته و
نیز با توجه به نیازهای ســالمندان که میتوان همه
روزه از زبــان خود آنها ریز و درشــتش را شــنید
و کمبودهــای هرازچندگاهــی کــه از زبــان خود
مسئوالن نقل میشــود ،به نظر میرسد خدشهدار
شدن ســعادت جامعه در معرض خطری جدی قرا
گرفته است.
«ســند جوانان وزارت بهداشــت و درمان» جمعیت
کشور  80میلیون و  20درصد آن(معادل  16میلیون
نفر) جوان هستند.مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی
و اجتماعــی قوه قضاییه نیــز در ادامه در خصوص
«همباشــی» عنوان کرد :ترجمه Marriage blanc
به ازدواج ســفید یک کج سلیقگی به تمام معنا بود،
زیرا نباید برای یک مسئله مخرب از کلمههای مثبت
اســتفاده کنیم .اگر در غــرب از آن با عنوان blanc
یاد میشــود به علت عدم ثبت آن است ،پس نباید
ما در اینجا آن را به عنوان ســفید ترجمه کرده و در
رسانه نیز دائما بر آن دامن بزنیم.مدیر کل دفتر امور
آســیب دیدگان بهزیستی کشور نیز در ادامه با بیان
آنکه سازمان بهزیستی هر ساله از پروندههایی که به
آن ارجاع داده میشــود ،تحلیلی دارد گفت :در سال
 94از  75هزار و  200پرونده ارجاع شــده به مراکز
مشــاوره ،تحلیلی صــورت گرفت.نصر همچنین به
تشریح تحلیل سازمان بهزیستی پرداخت و گفت :بر
اساس این تحلیلها شاهد «تغییر الگوی همسرگزینی
و عدم حمایت بستگان» بودیم؛ به طوریکه نتایج آن
به ما گوشــزد میکند که در حال حاضر بسیاری از
مالکهای آشنایی زوجین تغییر کرده و شبکههای
اجتماعی ،ماهوارهای و  ...در این میان نقش بســیار
زیادی دارند.

ابتال به تب مالت در کشور افزایش یافت
رئیس اداره زئونــوز مرکز مدیریت بیماری های
واگیردار وزارت بهداشت ،درهفدهمین گردهمایی
ســاالنه کشــوری کارشناســان بیماریهای قابل
انتقال بین انســان ودام در سرعین افزود :بیشترین
آمار مبتالیان به تب مالت در اســتانهای لرستان،
کردستان ،کرمانشــاه وهمدان گزارش شده است.
به گــزارش ایرنــا  ،محمد رضا شــیرزادی ،جمع
شدن فضوالت حیوانی در روستاها ،کشتار و عرضه
غیربهداشتی دام ،نزدیک بودن محل زندگی انسان و
دام و استفاده از لبنیات سنتی و غیر پاستوریزه را از
عوامل شیوع بیماری تب مالت در کشور عنوان کرد.
شیرزادی اضافه کرد :ناکافی بودن اقدامات کنترلی
بیماری در دام ،ضعف هماهنگی بین بخشی ،توسعه
صنایع دامپروری بدون استفاده از روش های علمی
و مدرن و گسترش عادت های غذایی غیرصحیح از
دیگر عوامل اصلی افزایش تب مالت در کشور است.
او بهبود وضعیت جایگاه نگهــداری دام ،رعایت
نکات بهداشتی از سوی دامداران وآگاه نمودن آنان را
در جلوگیری از این نوع بیماری موثر دانست وگفت:
تقویت هماهنگی بین بخشــی و آموزش از جمله
راهکار های مهم و اساســی در کنترل این بیمارها
میباشد .رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماری
های واگیــردار وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی با اشاره به شیوع بیماری سالک در برخی
مناطق کشور نیز گفت :کانون بیماری سالک بیشتر
در روستاهاست ،مخزن بیماری سالک در موش های
صحرایی و بیابانی است و پشه خاکی و انگل هایی
که از موش ها خونخواری می کنند در خونخواری
دوباره از انسان موجب انتقال بیماری سالک به انسان
می شود.شیرزادی افزود :تغییرات آب و هوایی و گرم
شــدن هوا ،ناکافی بودن اقدامات بهداشتی ،جمع
شــدن زباله ها و نخاله های ساختمانی ،تغییرات
زیست محیطی و ناکافی بودن آگاهی مردم در مورد
بیماری سالک از جمله عوامل دیگر شیوع بیماری
سالک است.او همچنین افزایش بیماری سیاه زخم
در برخی استانها را نگران کننده دانست وافزود :آمار
سیاه زخم در سال  89به میزان  106مورد گزارش
شــده بود که این آمار در ســالهای اخیر به 219
مورد رســیده و از این جهت استانهای آذربایجان
شرقی و غربی ،اصفهان ،خراسان شمالی وخراسان
رضوی بیشــترین آمار را درکشــور دارا هستند و
دلیل افزایش آن نیز تغییر سیاست دامپزشکی در
خصوص واکسیناســیون دام می باشد .رئیس اداره
زئونــوز مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت
بهداشــت ،حیوان گزیدگی را از جمله بیماریهای
مشــترک انســان و دام عنوان کرد وگفت :بیش از
 162هزار مورد حیوان گزیدگی در کشــور گزارش
شده که تقریبا در اکثر استانها اتفاق میافتد و 80
درصد آنها از طریق سگ روی میدهد.شیرزادی در
خصوص بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو
نیز گفت :شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه
کنگو در استان های ساحلی کشور بیشتر است و به
دلیل کشتار غیرمجاز و غیربهداشتی دام ها به وجود
مــی آید.او اضافه کرد :بیماری تب خونریزیدهنده
کریمه کنگو نوعی بیماری ویروسی است که ازطریق
کنه بین دامها منتقل می شود و با توجه به فعالیت
کنههــا در فصل گــرم ،این موجــودات میتوانند
ویروس را مستقیم و یا از طریق دامی که به صورت
غیربهداشتی کشتار شود به انسان انتقال دهند.
در شهر

انتقاد معاون استانداری تهران از تراکم و
هوافروشی شهر تهران
معاون سیاسیاجتماعی استانداری تهران ،گفت:
متاســفانه تونل تبادل هوای تهران که از غرب وارد
میشــد امروز مسدود کردهایم ،تراکم فروختهایم و
هوا فروختهایم تا شــهر را اداره کنیم .بیتردید باید
همــه هزینه زندگی در شــهر پرجمعیت تهران را
بپردازیم .اما متاســفانه هوا فروختیم و مستضعفان
شهروند را گرفتار کردهایم .البته در این موضوع در
جای خود و به صورت کارشناسی حرفهای بسیاری
داریم .نباید در برابر انتقادها آشــفته شویم چراکه
همه در مقابل مســوولیت که داریم باید پاسخگو
باشیم ،هر فردی که در این نظام مسوولیتی گرفته
است باید بداند که پاسخگو باشد.به گزارش ایسنا،
سیدشهابالدین چاووشی در شورای اداری بخش
کن ،تاکید کرد :مشــکالت ناشی از ناهماهنگیها
اســت و باید تالش کنیم اقداماتمان همســو با
یکدیگر باشــد تا حاکمیت معنا پیدا کند .قطعا هر
اقدامی از سوی دستگاههای دولتی و غیردولتی در
بخش شهرستان باید هماهنگی و نظارتش برعهده
فرمانداری و بخشــداری باشد.چاووشی ،ادامه داد:
مگر میشــود در یک کوچه باریک  8متری تراکم
ساخت بیش از  5طبقه دهیم و باعث شویم مردم
صبحها برای خروج از این خیابانها با مشکل مواجه
شوند .قطعا اقدامات امروز شــهرداری ،فرمانداری،
استانداری و اداره برق به پای نظام جمهوری اسالمی
ایران نوشته میشود .آنچه که ما را از دیگران متمایز
میکند نظم و والیتپذیری ما است.معاون سیاسی
اجتماعی اســتانداری تهران با تاکید بر لزوم اجرای
قانــون و برابر همه در برابر قانون گفت :قوانین این
کشــور محترم است و هرکس بخواهد قانون را دور
بزند و بــه قانون بیاحترامی کند ،قطعا ضد والیت
فقیه اســت .اگر کسی بر اساس اجتهاد خود قانون
را اجرا نکند و یا آن را دور بزند ،مرتکب گناه شــده
است.چاووشــی به بهرهوری پایین ســازمانهای
اداری کشــور اشاره کرد و افزود :جمهوری اسالمی
ایران مقاصد بزرگی دارد اما ســازمانهای اداری ما
بهرهوری کافی و کشــش الزم را ندارند .در مقابل
پولی که هزینه میشــود ســازمانهای اداری باید
مراقب باشــند و از کارمندان خود حسابکشــی
کنند.

