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- درود بر شما آقای دکتر اسفندیار، از اینکه دعوت نشریه 
طرح فردا را برای انجام این مصاحبه پذیرفتید سپاسگزاریم.

از خودتان  بیو گرافی مختصری  بفرمایید  - لطف 
بفرمایید. بیان 

درود بر شما ، عرض ادب و احترام دارم خدمت همشهریان 
عزیز، دکتر فرامرز اسفندیار هستم، دندان پزشک 

از سال ۱۳۷۲ در شهر کرمان مطب دارم. تحصیالت دوره 
ابتدایی، راهنمایی، متوسطه را در شهرستان  آمل گذراندم، 
از سال ۱۳۶۶ برای گذراندن دروه دانشگاه به کرمان آمدم 

و تا کنون در کرمان هستم.
- در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید؟

ریشه،  درمان  های  حوزه  در  و  هستم  دندانپزشک  بنده 
در  دهان  نرم  بافت  لیزر  و  زیبایی  های  درمان  ایمپلنت، 

خدمت همشهریان عزیز هستم.
- آقای دکتر به چه دلیل به دندانپزشکی عالقمند 

شدید؟
کال در خانواده ما عالقه خاصی به تحصیل در رشته های 
پزشکی وجود داشت، دو تن از برادرانم پزشک هستند، من 
به دلیل عالقه خاصی که به دندان پزشکی داشتم این رشته 

را انتخاب کردم.
- در مسیر دندانپزشک شدن هیچ گاه به شغل و 
تصور  اینکه  یا  نکردید  پیدا  تمایل  دیگری  حرفه 
کنید بیش از دندانپزشکی آن را دوست دارید یا 

ممکن بود در آن موفق تر باشید؟
داشته  توانند  می  وسیعی  های  توانایی  طبع  به  افراد  همه 

باشند
ولی من حرفه دندان پزشکی را دوست دارم و داشتم  و اگر 
من  انتخاب  هم  باز  بازگردم   ۶۶ سال  به  مجددا  باشد  قرار 
زمانی  چون  نشدم،  مردد  هیچوقت  بود.  دندانپزشکی  رشته 
بیمار مراجعه می کند و شما از درد آن شخص می کاهید و 
انرژی مثبتی  از مطب خارج می شود،  با رضایتمندی  بیمار 

به انسان میدهد.
هوش،  تجربه،  تکنیک،  تخصص،  فاکتورهای   -
خالقیت و زیبایی شناسی صورت و دندان هرکدام 
به چه میزان در کیفیت کار نهایی در دندانپزشکی 
و  دخیل هستند  دندان  زیبایی  به خصوص شاخه 

موجب  تمایز کار دندان پزشکان می شود؟
 Art and یک اصطالحی در دندان پزشکی داریم به نام

Science
و  هنر  علم،  فاکتورهای  دندانپزشکی  در  که  عنوان  این  به 
خالقیت دندانپزشک دخیل هستند که در ارائه یک کار خوب 
می تواند موثر باشد. بنده هوش و خالقیت و زیبایی شناسی 
را در یک قالب می گذارم ، وقتی دندانپزشک قبل از اینکه 
کار خودش را شروع نماید نتیجه ی پایانی کار خودش را در 
ذهن متصور شود ، برای این امر دندانپزشک باید از هوش، 
تا  باشد  برخوردار  خاصی  شناسی  زیبایی  حس  و  خالقیت 

کاری که هنوز انجام نشده را در ذهن خویش تداعی کند.
به  رسیدگی  و  جراحی  بحث  اخیر  سالهای  در   -
کرده  پیدا  رواج  بسیار  ایران  در  دندان  زیبایی 
است، روز به روز هم واگیردارتر می شود به نظر 
به عنوان تب  آن  از  این مسئله که می توان  شما 
دندان  یاد کرد اتفاق مثبتی است؟ یا در ادامه و 
از  ای  برهه  مانند  کاذب  ایجاد حساسیت های  با 
عمل های زیبایی بینی نگران کننده و خطرساز به 

نظر می رسد؟
رسیدن  نظر  به  زیباتر  و  بودن  زیبایی  طالب  من  نظر  به 
فرد  بگذاریم،  افراد  بودن  بیمار  حساب  به  نباید  ما  را  افراد 
دوست دارد زیباتر به نظر برسد و در این راه برای دستیابی 
دارد هزینه هایی هم  در ذهن خویش  زیبایی هایی که  به 
متقبل می شود، ولی اگر بخواهد به صورت افراط گونه انجام 
پذیرد صحیح نیست، در دندانپزشکی یک سری کارهایی از 
اینها درمان  بلیچ که  لمینت و کامپوزیت و  قبیل سرامیک، 
های زیبایی هستند که برای بیمار انجام می شود. چه بهتر 
بودن  ردیف  در  است  ناهنجاری  دچار  مریضی  وقتی  که 
پزشکی  دندان  قالب  در  است  بهتر  آنها  شکل  و  ها  دندان 

زیبایی برای ایشان انجام دهیم

اما اگر شخصی دندان های سالم و مرتبی داشته باشد من 
دندان  زیبایی  کارهای  که  دهم  می  توضیح  مریض  برای 
باشد  داشته  انجام  به  اصرار  فرد  اگر  ولی  ندهد  انجام  را 
انجام  بدن  روی  کاری  هر  هستم.  انجام  به  مجبور  من 
اما  بین میبرد  از  را  شود عواقبی دارد قرص مسکن سردرد 
عوارض جانبی خود را دارد. ما در سیستم های جدید در حد 
چند دهم میلیمتر تراش روی دندان برای کارهای سرامیک 
انجام می دهیم و آن آسیب چندانی به دندان وارد نمی کند.  
مینای  ما  وقتی  ایشان  برای  زیبایی  های  درمان  باید  آنها 
البته در سیستم های جدید کار  دندان تراش می دهیم که 
تراش کم شده، در حد چند دهم میلیمتر است و آسیب جدی 
به دندان وارد نمی کند، بیشتر افرادی که مراجعه می کنند 
خودشان دارای دندان های پوسیده یا از قبل پر شده هستند 

که ما بیشتر پوسیدگی ها را برمی داریم. 
- در حرفه، اخالق و برخورد خوب از شاخصه های 
خوش  جزو  قطعاً  شما  شود.  می  محسوب  مهم 
برخورد ترین پزشکان هستید، از نظر شما وجود 
یا عدم وجود این ویژگی در کنار دیگر خصایص 
برای یک دندانپزشک چقدر در جذب و دفع بیمار 

موثر است؟
یک  موفقیت  از  باالیی  درصد  است  این  من  شخصی  نظر 

دندان پزشک مربوط به اخالق دندانپزشک است،
احترام  و  اخالق  با  دکتر  و  کند  می  مراجعه  بیمار  زمانی 
می  اعتماد  بیشتر  بیمار  نماید،  می  برخورد  بیمار  با  خاصی 

کند و این فاکتور در موفقیت دکتر بسیار موثر است.
- جذاب ترین قسمت کارتان چیست؟

وقتی درمان به طور کامل انجام می شود و بیمار راضی از 
مطب بیرون می رود بسیار لذت میبرم، در هر حرفه دیگری 
خسته  نباشد  مشتری  رضایت  اگر  پزشکی  دندان  غیر  حتی 

کننده است و کارآیی الزم را نخواهد داشت.

مالی  آسایش  و  ثروت  درباره  شما  دیدگاه   -
چیست؟

به  اینکه  نه  بزرگی است ولی  نعمت  مالی  آسایش  و  ثروت 
هر قیمتی به آن دست یافته باشیم. اگر هر فردی از طریق 
شرافتمندانه و کار بتواند ثروت به دست بیاورد ، تمکن مالی 
دست  زمینه  این  در  بتواند  و  بیاورد  دست  به  خوبی  بسیار 
افراد دیگر  را هم بگیرد بسیار عالی است. از نظر بنده هر 
به جامعه و خانواده  بیشتر میتواند  باشد  تر  توانمند  قدر فرد 

خود خدمت کند.
- از نقطه نظر شما جهان پساکرونا چگونه جهانی 

خواهد بود؟
 جهان کنونی در روزهای کرونایی  رفتارهای خاصی را در 
جامعه نهادینه کرده است، روابط ما ، اقتصاد ما تحت تاثیر 
برگردیم  به سال ۲۰۱۹  تازه بخواهیم  اگر  ما  قرار گرفته و 
اقتصاد جهانی و به  ،  به سیستم  زمان زیادی را می طلبد 
به  بالطبع  و  شده  وارد  آسیب  جهانی  های  سیستم  تمامی 

آسانی نمیتوانیم به روزهای قبل کرونا برگردیم.
تر  قوی  همه  از  شما  در  که  باوری  و  تفکر  آن   -

بوده و سبب موفقیتتان شده چه بوده است؟
عالقمند  طرف  زمانی  کاری  هر  در  حاال   ، کار  در  عالقه   
باشد میتواند در کار خود پیشرفت داشته باشد و کار خود را 

توسعه بخشد.
صحبت  ایمپلنت  خصوص  در  دکتر  آقای   -

بفرمایید.
ایمپلنت در کرمان فعالیت می  من از سال ۱۳۸۵ در حوزه 
است،  رفته  از دست  دندان  ایمپلنت جایگزین کردن   ، کنم 
روش های قدیمی مثل بریچ یا پل یعنی از دندان های کنار 
به عنوان پایه استفاده می کردیم  و این فضای بی دندانی را 
پر می کردیم و با ایمپلنت دندان های پایه تراش می خورند 
و باعث کاهش عمر دندان می شود ایمپلنت این فضاها را 
پر میکند و باعث می شود استخوان فک کمتر تحلیل برود. 
را می کشیم یک  دندان  آن  ما  زمانی که  استخوان  عرض 
سانتی متر است بعد از گذشت یکسال به چند میلیمتر می 
رسد و باریک می شود ، ایمپلنت کاری می کند که پروسه 

تحلیل استخوان در فک طوالنی تر شود.
فلوشیپ  دوره  و  فرانسه  و  جنوبی  کره  در  را  ایمپلنت  دوره 

لیزر را در آخن آلمان گذرانده ام.
و  عالقمندان  به  اسفندیار  دکتر  حرف  آخرین   -
دانشجویان و فارغ التحصیالنی که به تازگی می 
آغاز  دندانپزشکی  عرصه  در  را  خود  کار  خواهند 

نمایند چیست؟
التحصیلی  فارغ  حال  در  که  دانپزشکی  دانشجویان  برای 
و  خوشرفتاری  بود،  خواهند  آینده  در  ما  همکار  و  هستند 
در حوزه  و  دهند  قرار  کار خود  را سرلوحه  مردم  به  احترام 

هایی که واقعا عالقمند هستند کار کنند.

خبرنگار نشریه طرح فردا:
هانی زمانی

 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا
با جناب آقای دکتر فرامرز اسفندیار 

دندانپزشک-دکترای حرفه ای دندانپزشکی

 از خودگذشتگی غیر منطقی و افراطی، برقراری ارتباط با افراد معتاد 
و مشکل دار و همچنین نداشتن اعتماد به نفس کامل از نشانه افرادی 

است که دچار تله  ایثار  هستند.
و  انسانیت  کمال  مبین  و  اخالقی  موضوعی  نوع  هم  به  داشتن  ایثار 
شرافت است ولی گاهی برخی از افراد به دلیل مشکالت پیدا و پنهان 
از این مسئله می شود که در  بیمارگونه ای  خود در گذشته دچار شکل 
افراط  شکل  این  واقع  در  می گویند.  ایثار  طرح واره  آن  به  روانشناسی 
گونه ایثار، مربوط به از خود گذشتگی بیش از اندازه فرد برای کمک 

به دیگران است.
دیگران  نیازهای  مقابل  در  خود  نیازهای  به  فرد  طرح واره  این  در 
نکند  برطرف  را  دیگران  نیازهای  که  زمانی  تا  او  می شود.  توجه  بی 
نمی تواند احساس آرامش داشته باشد. او از اینکه به خودش توجه کند 
در حالی که دیگران به کمک احتیاج دارند، احساس گناه می کند. برای 
همین سعی می کند تا به دیگران کمک کند و این احساس گناه را در 

درون خود آرام کند.
و  ارزشمندی  احساس  دیگران،  به  کمک  از  طرح واره،  این  دچار  فرد 
اعتماد به نفس می کند. او از وقت استراحت و آرامش خودش می گذرد 
در  را  اطرافیان  نیازهای  و  داده  اختصاص  دیگران  به  را  زمان  آن  و 

اولویت قرار می دهد.
وی با بیان اینکه روابط عاطفی و ازدواج این افراد به شدت تحت تأثیر 
افراد عاشق کسانی  این  روابط عاطفی  در  افزود:  است،  آنها  طرح واره 

است  این صورت  در  دارند، چون  گیری  که مشکالت چشم  می شوند 
که می توانند حس ایثار و از خود گذشتگی شأن را در مورد آنها بیشتر 
راضی کنند. آنها در روابط عاطفی شأن دچار مشکل هستند چون جذب 
آدم های معتاد، معلول، فقیر و با افراد شکست خورده عاطفی می شوند.
چون در این نوع روابط می توانند طرحواره ایثارگری شأن را همچنان 
ادامه دهند ولی اگر رابطه ای بر اساس ایثارگری و خدمت نباشد، آنها 
سردرگم می شوند و نمی توانند نقشی را برای خود در زندگی پیدا کنند.

به  و  می کنند  گونه  وسواس  مسئولیت  احساس  دیگران  قبال  در  آنها 
اطرافیان سرویس افراطی می دهند. در اوج خستگی و کار، اگر شخصی 
از آنها تقاضایی داشته باشد، نمی توانند نه بگویند. از اینکه به خواسته 
همیشه  می کنند.  بودن  خودخواه  احساس  باشند،  توجه  بی  دیگران 
و  دارند  آنها  با  شدیدی  همدردی  و  هستند  اطرافیانشان  صبور  سنگ 

آنقدر به این کار ادامه می دهند تا به ضرر خودشان تمام می شود.
بعد از مدتی این افراد احساس می کنند که از آنها سوءاستفاده شده، در 
صورتی که خودشان تمام موقعیت ها را ساخته اند تا مورد سوءاستفاده 
قرار بگیرند. آنها از رفتارهای غیر منصفانه دیگران با خود، ناراضی و 
معده  نظیر  فیزیکی  مشکالت  دچار  غالبًا  افراد  این  می شوند.  شاکی 
این  از طریق  آنها  روده ای می شوند.  درد، خستگی مزمن و مشکالت 
را  دیگران  و  کنند  کسب  را  دیگران  توجه  می کنند  سعی  مشکالت 
مجبور می کنند که به آنها محبت و توجه نشان دهند. اما وقتی دیگران 
می دهند،  نشان  افراد  این  به  کمک  برای  کمتری  پیشنهاد  و  توجه 

احساس خشم درونی می کنند.
کودکی  دارند،  انتظار  اندازه  از  بیش  خود،  فرزند  از  والدین  که  زمانی 
تربیت می کنند که خود را مدام الزم به رفع انتظارات دیگران می کند. 
انتظارات غیر معقول و بیش از اندازه از یک کودک او را به طرح واره 
ایثار سوق می دهد. به طور نمونه محول کردن کارهای خانه به کودک، 
ایجاد  را در وی  پذیری  ابعاد مسئولیت  و  است  پسندیده  امری  اگرچه 
می کند اما زمانی که بیش از حد و بی مورد باشد، به فرد آسیب می زند.
قبول  فرد  که  است  واقعیت  این  پذیرش  اقدامات  مهم ترین  از  یکی 
کند که دچار ایثار وسواس گونه شده و روند درمان را بپذیرد، فرد باید 
حالتی  گذشتگی هایش  خود  از  و  فداکاری ها  که  برسد  دانایی  این  به 

بیمارگونه و غیرعادی است.
از  یک  کدام  که  ببیند  و  باشد  داشته  خود  به  دقیق  نگاهی  باید  او 
گرفته  نادیده  مورد  بی  فداکاری های  مسیر  در  نیازهایش  و  خواسته ها 
شده و بی توجه باقی مانده اند. در واقع در این مرحله فرد باید خودش 
و  نامه  یک  نوشتن  کند  همدردی  خودش  با  و  بگیرد  آغوش  در  را 
گفتگو با خود می تواند شروع خوبی باشد. همچنین فرد باید شروع به 
ایجاد تغییراتی در رفتارهایش کند مثاًل از دادن خدمات بیش از حد به 
از  از دیگران را تمرین کرده و  دیگران خودداری کند. دریافت کمک 

همه مهم تر توانایی نه  گفتن را در خودش پرورش دهد.

افرادی که نمی توانند "نه" بگویند
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همه  گیری  شاخص های  کاهش  هفته  اوایل  درحالی   
تغییر  یکباره  بهبود شرایط می داد که  از  کرونا حکایت 
خبر  شاخص ها  همین  زیرپوستی  افزایش های  و  روند 
از گرمتر شدن شعله های پراکنده ویروس منحوس در 

گوشه و کنار کشور داد.
همه  گیری  شاخص های  کاهش  هفته  اوایل  درحالی 
تغییر  یکباره  بهبود شرایط می داد که  از  کرونا حکایت 
خبر  شاخص ها  همین  زیرپوستی  افزایش های  و  روند 
از گرمتر شدن شعله های پراکنده ویروس منحوس در 

گوشه و کنار کشور داد.
اوایل هفته بود که سیر نزولی شاخص های همه گیری 
سطح  در  آرامش  ایجاد  باعث  کمی  چهارم  پیک  در 
که  حال  عین  در  کارشناسان  از  بسیاری  و  شد  جامعه 
ادامه  به  امیدوار  داشتند  پروتکل ها  رعایت  بر  تاکیدی 
روند نزولی بودند و یکباره با تغییر معنادار شاخص های 
همه گیری در سراسر کشور زبانه های آتش زیر خاکستر 
را  پنجم  پیک  خطر  زنگ  و  سربرآورد  دوباره  کرونا 

به صدا در آورد.
معتقدند  زمینه  این  در  درمان  و  بهداشت  کارشناسان 
اگرچه رفتار ویروس منحوس در پیک های مختلف فراز 
و فرودهایی را به نمایش گذاشته است اما در شرایطی 
که رسما تایید شده انواع جهش یافته ویروس کرونا از 
نوع هندی و آفریقایی در بسیاری از نقاط جنوب کشور 
فعال شده نباید این تغییر معنادار آمارهارا نادیده گرفت 

و به آنها بی تفاوت بود.
این درحالی است که بررسی آماری یک هفته گذشته 
می دهد  نشان  دیروز  تا   ۱4۰۰ خرداد   ۱۳ روز  از  یعنی 
زیرپوستی  اگرچه  در سراسر کشور  ابتال  افزایشی  روند 
دوره  این  در  که  صورتی  به  است  بوده  ادامه دار  اما 
با رشد ۹.۷ درصدی به رقمی  بیماران جدید  شناسایی 
۱۰۵۹۸ نفر رسیده و موارد بستری هم شاهد رشد ۱۱.۲ 
درصدی بوده تا در تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۱۹ شاهد بستری 
کرونا  بیماری  دلیل  به  هموطنان  از  نفر   ۱۵۵۷ شدن 

باشیم.
به گفته کارشناسان بهداشت و درمان این روند صعودی 
نرخ ابتال حکایت از شعله های کوچک در گوشه و کنار 
شعله های  این  به  بی توجهی  درصورت  که  دارد  کشور 
از  نگران کننده تر  بسیار  آتشی  شاهد  یکباره  کوچک 
خواهیم  ایران  در  کردیم  تجربه  چهارم  پیک  در  آنچه 
بود که توان و ایستادگی کادر درمانی دربرابر آن جای 

شک و تردید دارد.
البته  و  واکسیناسیون  کند  روند  به  اشاره  با  گروه  این 
می کنند  تاکید  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اهمیت 
واکسیناسیون  روند  هردلیل  به  که  فعلی  شرایط  در 
وزارت  سوی  از  شده  داده  وعده های  تمام  علی رغم 
رعایت  راهکار  بهترین  است  نشده  محقق  بهداشت 
 ۱.۵ حداقل  فاصله  بخصوص  بهداشتی  پروتکل های 
به نوعی چرخه  این شیوه  با  تا  از سایرین است  متری 
پیک  نام  به  بحرانی  بروز  از  مانع  و  شکسته  را  انتقال 

پنجم با ویروس جهش یافته هندی باشیم.
از سوی دیگر بررسی های آماری از روند واکسیناسیون 
وزیر  نمکی،  سعید  پیش  چندی  اگرچه  می دهد  نشان 
داده  روزانه  واکسیناسیون  رکورد  ثبت  از  خبر  بهداشت 
ادامه  نیازمند  زمان دیگر  بیش از هر  اکنون که  اما  بود 
این رکورد در سراسر کشور هستیم تنها ۵۲۷۰۲ نفر در 
۲4 علیه ویروس منحوس واکسینه شده اند، به صورتی 
که آمارهای رسمی خود وزارت  بهداشت نشان می دهد 
در  مجموعًا  نفر   4۹۸۷۹۶۳ تعداد   ۱4۰۰/۰۳/۱۹ در 
سراسر کشور از ابتدای واکسیناسیون تا تاریخ یاد شده 

واکسن خود را دریافت کرده اند.
بررسی دقیق تر روند واکسیناسیون در روز گذشته نشان 
می دهد در تمامی مراکز سراسر کشور تنها ۲۸4۹۰ نفر 
ُدز اول و ۲4۲۱۲ نفر هم ُدز دوم واکسن خود را دریافت 
کرده اند که این روند بسیار پایین تر از استانداردها برای 

رسیدن به ایمنی جمعی در سراسر کشور است.
واکسیناسیون  کند  روند  این  معتقدند  کارشناسان 
باشد  کننده  نگران  بسیار  فعلی  شرایط  در  می تواند 
میزان  و  یافته  جهش  ویروس  سرایط  سرعت  چون 
درصورت  و  داشته  توجهی  قابل  رشد  آن  بیماری زایی 
آغاز پیک پنجم جای تردید نیست که باید منتظر ثبت 
آمار فوت روزانه باالیی باشیم که طی ۱۶ ماه گذشته 

احتماال بی سابقه است.

روند ُکند واکسیناسیون و 
احتمال پیک پنجم

بستر  داشتن  و  کرونا  دوران  در  مجازی  آموزش  رونق 
آموزش  تا  دانش آموزان موجب شد  برای  ایمن  مجازی 
نظر  در  دانش آموزان  برای  را  شاد«  »شبکه  پرورش  و 

بگیرد.
این شبکه  نوپا که از تولد تاکنون چالش های بسیاری از 
نبود زیرساخت الزم، اختالف نظر بر سر اجرایی شدن 
در پیام رسان های داخلی، رسمیت نداشتن میان جامعه 

مخاطب و... را پشت سر گذاشته است.
چندی پیش و در آستانه سالگرد یک سالگی این شبکه 
برای  شاد  شبکه  که  کرد  اعالم  توییتی  در  وزیر  آقای 
پاسخ به یک نیاز کلی ایجاد شده است اما آنطور که در 
عمل نشان می دهد شاد تا رسیدن به بلوغ راه بسیاری 

در پیش دارد.
یک بام و دوهوا برای اینترنت شاد

با  کار  نخست  روزهای  همان  از  شاد  شبکه  اینترنت 
مشکالتی از قبیل هم رای نبودن نظر آموزش و پرورش 
و وزارت ارتباطات برای رایگان شدن پهنای باند مواجه 
و  جنجال  کلی  از  بعد  گذشته  سال  نهایت  در  و  بود 

کشمکش به سرانجام رسید.
این مورد وجود  در  بسیاری که  با وجود کشمکش های 
داشت و انتظار می رفت اختالف نظر بر سر اینترنت شاد 
به اتمام رسیده باشد اما گویی بار دیگر این تراژدی تکرار 
شده است. هرچند که آموزش و پرورشی ها تاکید دارند 
اما  است  رایگان   ۱4۰۰ سال  پایان  تا  شاد  اینترنت  که 
این موضوع برای وزارت ارتباطات خالف چنین نظری 

را نشان می دهد.
از  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  گفته  به 
ابتدای تیر ۱4۰۰ استفاده از سامانه شاد رایگان نیست و 
همانند تعرفه پیام رسان های داخلی، به صورت یک سوم 

تعرفه اینترنت بین الملل محاسبه می شود.
این موضوع در حالی مطرح شد که روز قبل از این اظهار 
نظر، مجموعه به حاشیه رانده شده پروژه شاد در آموزش 
و پرورش اعالم کرده بود که اینترنت این شبکه پولی 
نمی شود و حاجی میرزایی هم در این باره مجددا بر این 
موضع مسئول پروژه شاد تاکید کرده بود اما گویی رای 
آموزش و پرورشی ها بر نظر وزارت ارتباطات تاثیرگذار 

نبوده است.
رای مجلس به رایگان بودن شاد

یکی از چالش هایی که موجب می شود تا شاد از حیث 
میان وزارت  اختالف  قابلیت ها همواره مورد  و  امکانات 
است  آن  ماهیت  باشد  پرورش  و  آموزش  و  ارتباطات 
که آیا یک پیام رسان محسوب می شود یا پلتفرم؛ البته 
آنطور که بهارستانی ها اعالم کرده بودند درباره شاد به 
اتفاق نظر رسیدند و آن را یک پیام رسان در نظر گرفتند 
همچنین درباره رایگان یا پولی شدن این شبکه دانش 
آموزی هم بنا بر این شده است که ترافیک اتصال به 
پیام رسان هایی که تاکنون رایگان محاسبه می شدند، 
و  بمانند  باقی خواهد  قوت خود  به  در سال ۱4۰۰ هم 
ترافیک  پنجم  یک  تعرفه  با  هم  ها  رسان  پیام  سایر 

خارجی، برای مصرف کننده محاسبه شوند.
با این وجود به نظر می رسد که موضع آموزش و پرورش 

درباره رایگان شدن اینترنت شاد با بهارستانی ها یکسان 
باشد.

سرانجام سیمکارت دانش آموزی به کجا رسید؟ 
فالح  حسین  تر  دقیق  طور  به  و  ارتباطاتی ها  وزارت 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  جوشقانی 
دلیل رایگان نشدن شبکه شاد را سیم کارت دانش موزی 
اعالم کرده و گفته بود که به جای ارائه خدمات سامانه 
با  دانش آموزی  سیم کارت های  رایگان،  بصورت  شاد 
می گیرد  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  رایگان  بسته های 
درسی  کالس های  به  بتوانند  دانش آموزان  براساس  تا 

دسترسی پیدا و خدمات آموزشی خود را دریافت کنند.
که  دانش آموزی  کارت  سیم  اینجاست  سوال  که  البته 
و رسمیت  است  داده شده  آن  توزیع  مدت هاست وعده 
و  آموزش  سوی  از  همواره  موضوع  این  به  بخشیدن 
موکول  آتی  روزهایی  به  ارتباطات  وزارت  و  پرورش 
می شود، چه زمانی به سرانجام خواهد رسید و به تبع آن 

این طرح وزارت ارتباطات اجرایی می شود.
رایگان  یا  پولی  همچنیان  گفته ها،  این  همه  علیرغم 
و  است  ابهام  از  هاله ای  در  شاد  شبکه  اینترنت  بودن 
مسئوالن وزارت آموزش و رورش و وزرات ارتباطات به 
اظهارنظرهای متناقض خود ادامه می دهند و باید منتظر 
بمانیم و ببینیم در روزهای آینده مسئوالن چه تصمیمی 

در این خصوص می گیرند.

روایت اصرار و انکار مسئوالن برای رایگان بودن اینترنت شاد

 

یک فعال حقوق زنان با تاکید بر اهمیت پرداختن به حوزه 
زنان در میان انبوه مسائل پیش روی دولت سیزدهم، گفت: 
امنیت انسانی مهم ترین مطالبه امروز زنان کشور از دولت 
سیزدهم است. امنیت، به همراه خود کرامت ذاتی بشری را 
به همراه دارد و نهایتا منجر به منع تبعیض، عدالت اجتماعی 
عدالت  های  شاخه  از  یکی  عنوان  به  جنسیتی  عدالت  و 
آرمان  را به همان  نیز کشور  اجتماعی می شود. در نهایت 
با  انقالب اسالمی می رساند که شرایط فعلی جامعه  های 

آن فاصله دارد.
دولت  از  زنان  جامعه  مطالبات  درباره  ناصری  لیال  دکتر 
سیزدهم، اظهار کرد: انتظار می رود دولت سیزدهم در جهت 
تحقق عدالت اجتماعی، نسبت به عدالت جنسیتی، انتصاب 
ارزش های  و  باورها  تعمیق  مدیریتی،  های  پست  در  زنان 
دینی، توان افزایی دختران، تحکیم بنیان خانواده و توسعه 
کمی و کیفی فعالیت های سازمان های مردم نهاد اهتمام 
های  جهش  و  تغییرات  مسائل  این  به  توجه  چراکه  ورزد 
عظیمی را در حل چالشهای موجود در سطوح مختلف جامعه 

به همراه خواهد داشت.
حقوق  انجمن  پژوهشی  کمیته  رئیس  و  علمی  هیات  این 
پزشکی و کمیته اخالق زیستی ایران ادامه داد: در میان انبوه 
مسائل و موضوعاتی که پیش روی دولت آینده قرار دارد، اگر 
به شکل راهبردی و همراه با ظرافت و دقت به حوزه زنان 
و خانواده نگاه شود، می تواند سهم موثری در حل مشکالت 
کشور داشته باشد. دولت آینده باید همت و جدیت بیشتری 
برای پیگیری و سامان دادن مسائلی همچون »بیمه زنان 
قانون  کامل  »اجرای  خانه دار«،  زنان  و  خانوار  سرپرست 
و  خانگی  مشاغل  از  »حمایت  زایمان«،  ماهه   ۹ مرخصی 
توانمندسازی بانوان« و »اجرای کامل قانون ساماندهی مد 

و لباس« داشته باشد.
یاد شده،  این را هم گفت که در کنار موارد  وی همچنین 
باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت آینده باید میدان دار 
شکل گیری »یک گفتمان و فرهنگ جدید در جامعه« باشد 
تا بر اساس آن، منزلت و هویت واقعی زن ایرانی بیش از 
آنچه تاکنون احیا شده، زنده و به نیازهای واقعی اش توجه 

و تامین شود.
سخنران کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی 
با بیان اینکه در مقدمه قانون اساسی مطرح شده است که 
زنان در دوران طاغوت متحمل  بیشتری که  به دلیل ستم 
شدند، احقاق حقوق آنها مضاعف خواهد بود، تصریح کرد: 

زنان نیمی از شهروندان جامعه اند اما این دیدگاه وجود دارد 
که در بسیاری عرصه ها هنوز به منزلت خود دست نیافته 
اند. بخش اعظم  جمیعت شاغلین کشور را زنان تشکیل می 
دهند پس می توانند حدود یک سوم جایگاه های مدیریتی 
را نیز کسب کنند که اعتماد اولین قدم برای تحقق این امر 
زنان  به  داده شود که  مدیران  به  آموزش  این  باید  و  است 
توانمند و مستعد اعتماد کنند و به آنان فرصت دهند تا بتوانند 

قابلیت های مدیریتی خود را به اثبات برسانند.
زنان  پیش  از  بیش  حضور  قانونا  و  منطقا  افزود:  ناصری 
نشانگر  چیز  هر  از  قبل  رهبری،  و  مدیریتی  نقش های  در 
فارغ  باید  شغلی  موقعیت های  تمام  است.  عدالت  و  انصاف 
و...  مذهب  نژاد،  جنسیت،  نظیر  غیرمرتبط  ویژگی های  از 
متناسب با قابلیت های حرفه ای افراد برایشان به طور یکسان 
در دسترس باشد. مدیریت و رهبری های متشکل از هر دو 
گروه  یا  زدگی  گروه  چون  مسائلی  گرفتار  کمتر  جنسیت، 
اندیشی خواهند شد چراکه در غیر این صورت به دلیل تشابه 
نهایت  در  تجربیات  و  زمینه ها  نظرات،  در  گروه  افراد  تمام 

تصمیماتی ضعیف گرفته می شود.
تر  کمرنگ  نقش های  در  زنان  اگر  که  است  معتقد  وی 
دریافت خواهند کرد  نیز  بمانند، دستمزدهای کمتری  باقی 
و  حرفه ای  لحاظ  به  چه  را  آنها  موقعیت های  مساله  این  و 
چه به لحاظ مالی محدود می کند و با ارتقای جایگاه زنان به 
نقش های مدیریتی، تغییری در توزیع سرمایه رخ خواهد داد 

که می تواند کلیت جامعه را جلو ببرد.
توسط  که  پژوهشی  به  اشاره  با  زنان  حقوق  فعال  این 
مطابق  گفت:  است،  انجام شده  هاروارد  مدرسه کسب وکار 
با این پژوهش شرکت هایی که مدیران زن بیشتری دارند، 
متعهدترند  خود  اجتماعی  مسئولیت های  به  نسبت  تنها  نه 
بلکه طرح های اجتماعی را با کیفیتی باالتر انجام می دهند. 
پرداخت  در  تبعیض  کاهش  موجب  جنسیتی  تنوع  افزایش 
رهبران  و  مدیران  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  دستمزدها 
به دیدگاه های عام المنفعه و منش های  بیشتری  تمایل  زن 

رهبری دارند.
داشته  انتظار  نباید  نباشد،  آگاهی  تا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشیم که مطالبه گری، پرسش گری و کنش گری به وجود 
آید و شهروند فعال شکل بگیرد، خاطر نشان کرد: در تربیت 
و آموزش های شهروندی یکی از محورهایی که باید به آن 
توجه داشته باشیم آموزش نحوه تأمین و استیفای حقوق از 
یاد بگیرند و  کودکی به کودکان و دانش آموزان است که 
تمرین کنند برای هرکدام از این حق ها باید چه راه هایی را 

طی کنند و چه شیوه هایی را در پیش گیرند.
اشاره به مشکالت  با  ناصری در بخش دیگر سخنان خود 
پیوندی  مهریه  مساله  حل  گفت:  زنان  “مهریه”  پیرامون 
ساختاری با حل مسایل قانونی زنان دارد. هر تغییر و اصالح 
زنان  حقوق  مراعات  با  باید  مهریه  برای  قانونی  نوآوری  و 
به مثابه یک طرف ماجرا انجام شود و در غیر این صورت 
تاثیری در حل مسایل اجتماعی نخواهد داشت. در شرایط 
و  آسیب اند  در معرض  دو  مردان هر  زنان و هم  فعلی هم 
در  کارا  و  روزآمد  قوانین  نبود  مشکالت  این  اصلی  متهم 

زمینه مهریه است.
حقوق  زنان  اصلی  مطالبه  زنان  حقوق  فعال  این  گفته  به 
برابر است، چراکه در صورت وجود حقوق برابر میان زن و 
مرد نه تنها آمار طالق رو به کاهش می رود بلکه زن مجبور 
نمی شود از مهریه به عنوان دست آویزی برای رسیدن به 

خواسته و حقوق اولیه خود استفاده کند.
شهید  دانشگاه  در  یونسکو  بشر  حقوق  کرسی  سخنران 
مهریه  نقدی  پرداخت  در خصوص طرح  داد:  ادامه  بهشتی 
طرحی  هر  ارائه  برای  کنم  عرض  باید  عقد  خطبه  هنگام 
انجام  پژوهشی  کار  باید  و طالق  مهریه  حوزه  در  ویژه  به 
شود. حق زن و توانایی مرد در پرداخت مهریه باید به طور 
حقوق  با  مرتبط  قوانین  در  بازنویسی  شود.  دیده  مساوی 
خانواده باید به صورت ریشه ای انجام شود تا به افراد جامعه 

آسیب نرساند.
نیز  خانوار  سرپرست  زنان  وضعیت  بهبود  به  همچنین  وی 
به عنوان مطالبه از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بهبود 
وضعیت زنان سرپرست خانوار در گرو اجرای بند ت ماده ۸۰ 
قانون برنامه ششم توسعه است. دستگاه های مسئول باید 
عالوه بر نگاه حمایتی و ارائه کمک های معیشتی و رایانه 
ای، توان افزایی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود 
زمینه  الزم،  اقدامات  و  سازوکارها  ارائه  با  باید  دهند.  قرار 
اشتغالزایی و درآمدزایی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست 
زنان  جامع  اطاالعات  بانک  تکمیل  که  شود  فراهم  خانوار 

سرپرست خانوار در این زمینه مهم است. 
اگر به معیشت و توانمندسازی آنها توجه نشود، آسیب های 
اجتماعی در آینده کشور را تهدید می کند. باید در این راستا 
خانوار  سرپرست  زنان  وضعیت  ساماندهی  ابرچالش های 

احصاء شود.
حقوق  انجمن  پژوهشی  کمیته  رئیس  و  علمی  هیات  این 
پزشکی و کمیته اخالق زیستی ایران معتقد است که موانع 
کنونی بر سر راه اقدامات موثر در حوزه زنان، کمبود منابع 

نیست بلکه مدیریت بهینه منابع است، بنابراین دستگاه ها 
باید با همفکری و هم افزایی و بکارگیری همه ظرفیت ها 

به مدلی رسند که بتوان اثرات آن را در جامعه دید.
فقر  شدن  زنانه  فعلی  شرایط  در  اینکه  بر  تاکید  با  ناصری 
در کشور رو به افزایش است، تصریح کرد: زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش هیچ بیمه پایه ای نیستند، حمایت های 
بهداشت  و  حرفه آموزی  آموزشی،  فرهنگی،  اشتغالزایی، 
دانید  می  که  همانطور  است.  قشر  این  برای  ضروریات  از 
اساسی  قانون   ۲۹ و   ۲۱ اصول  انجام  به  موظف  دولت 
است. بر اساس اصل ۲۹؛ برخورداری از تأمین اجتماعی در 
بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در 
نیاز به خدمات بهداشتی و  راه ماندگی، حوادث و سوانح و 
درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی 
محل  از  قوانین  طبق  است  مکلّف  دولت  و  همگانی  است 
مردم،  از مشارکت  درآمدهای حاصل  و  درآمدهای عمومی 
افراد  یک  برای یک  را  فوق  مالی  های  حمایت  و  خدمات 
کشور تأمین کند. همچنین بر اساس اصل ۲۱ دولت مکلف 
است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی 
تضمین کند و اموری را انجام دهد بنابراین در این رابطه نیاز 

است دولت را پای کار آورد.
این فعال حقوق زنان در پایان گفت: نباید به زنان سرپرست 
مهم  بخش  این  بلکه  کرد  نگاه  آسیب  عنوان  به  خانوار 
اقتصادی و اجتماعی جامعه با داشتن ظرفیت های باال  در 
صورت توان افزایی می توانند به رشد و توسعه کشور کمک 

کنند.

دولت آینده میدان دار ایجاد فرهنگ »هویت زن ایرانی« باشد جهان 
زنان

 معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: فقر حرکتی یکی از 
جاری  در سال  و  است  آموزان  دانش  بزرگترین مشکالت 
مشکالت  غربالگری  بدنی،  تربیت  معاونت  همکاری  با 
جسمانی  سنجش سالمت  برنامه  در  آموزان  دانش  قامتی 
و آمادگی تحصیلی انجام خواهد شد و به زودی شیوه نامه 
مدیران  و  ارسال  ها  استان  به  قامتی  غربالگری مشکالت 
مراکز سنجش نیز آموزش های الزم را دریافت می کنند.

در نشست مشترک حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت 
رئیس  و  وزیر  معاون  حسینی  و  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در محل سازمان  استثنایی که  پرورش  و  آموزش  سازمان 
سنجش  بر  شد  برگزار  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
در  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  حرکتی  های  صالحیت 
برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال 

جاری تاکید شد.
دکتر سید جواد حسینی در این نشست با بیان اینکه تربیت 
بدنی و ورزش یکی از ساحت های شش گانه سند تحول 
بنیادین است که به طور مستقیم بر روی پنج ساحت دیگر 
وزارت  بدنی  تربیت  معاونت  نگاه   کرد:  اظهار  دارد  تاثیر 
و  پذیر  ریسک  نوآورانه،  ها  فعالیت  در  پرورش  و  آموزش 
در سطح  خوبی  بسیار   های  برنامه  و  است  پذیر  سنجش 
ملی در این حوزه انجام شده است که نمونه موفق آن طرح 

کنترل چاقی کودکان است.
از  ورزشی  های  فعالیت  انجام  اینکه  بیان  با  حسینی 
دانش  گفت:  است  استثنایی  آموزان  دانش  ضروریات 
آموزان با نیازهای ویژه به دلیل شرایط جسمانی خود بیش 
تربیت  و  ورزشی  های  فعالیت  به  آموزان  دانش  دیگر  از 

بدنی نیاز دارند.
وی افزود: در سال جاری بسته تحولی تربیت بدنی دانش 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  در  استثنایی  آموزان 

تدوین و اجرایی خواهد شد.
پرورش  آموزش و  فعالیت های  اینکه  بیان  با  معاون وزیر 
و  آموزش  وزارت  های  فعالیت  از  مینیاتوری  استثنایی 
عالوه  استثنایی  وپرورش  و  آموزش  گفت:  است  پرورش 
آموزان  دانش  به  توانبخشی  و  تربیت  و  تعلیم  خدمات  بر 
استثنایی خدماتی دیگری نیز به آموزش و پرورش عادی 
برنامه  خدمات  این  بزرگترین  از   یکی  که  میکند  ارائه 
تمامی  تحصیلی   آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش 

نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی است.
کرونایی  شرایط  علیرغم  و  گذشته  سال  گفت:  وی 
سنجش  مورد  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  ۹۸.۸ درصد 

قرار گرفتند.
سال  در  سنجش  برنامه  نوآوریهای  به  اشاره  با  حسینی 

یادگیری  مشکالت  نشانگان  غربالگری  گفت:  جاری 
تست  انجام  و  پایلوت  صورت  به  استان   ۵ در  نوآموزان 
های نارسا خوانی و  پردازش شنیداری از جمله نوآوریها در 

برنامه سنجش سال جاری است.
وی افزود: فقر حرکتی یکی از بزرگترین مشکالت دانش 
تربیت  با همکاری معاونت  آموزان است و در سال جاری 
بدنی، غربالگری مشکالت قامتی دانش آموزان در برنامه 
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی انجام خواهد 

شد.
غربالگری  نامه  شیوه  به زودی  کرد:  تصریح  حسینی 
مشکالت قامتی به استان ها ارسال خواهد شد و مدیران 
را  این خصوص  در  آموزش های الزم  نیز  مراکز سنجش 

خواهند دید.
سنجش  از  حاصل  نتایج  کرد:  تصریح  پایان  در  حسینی 
گرانبهایی  اطالعات  آمادگی تحصیلی  و  سالمت جسمانی 
تمامی بخش های  اختیار  در  اطالعات  این  باید  که  است 

آموزش و پرورش قرار گیرد.
سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون  حمیدی  نشست  این  در   
های  توانایی  اینکه  بیان  با  نیز  پرورش  و  آموزش  وزارت 
حرکتی کودکان از ۲ سالگی تا ۶ سالگی شکل می گیرد 
اظهار کرد: همانند رشد شناختی و ذهنی در حوزه حرکت 

هم  دوران طالیی وجود دارد و بسیاری از دانش آموزان با 
فقر حرکتی وارد مدرسه می شوند

برخی  مدرسه  از  قبل   دوران  حرکتی  توانایی  افزود:   وی 
ناتوانی  با  دانش آموزان ضعیف است و این دانش آموزان 
ای  وارد مدرسه شود که موجب مشکالت عدیده  حرکتی 

در سال های بعدی این دانش آموزان می شود.
و  آموزش  سازمان  اینکه  به  باتوجه  داد:  ادامه  حمیدی 
پرورش استثنایی هرساله برنامه  سنجش سالمت جسمانی 
و آمادگی تحصیلی  را در دستور کار دارد  می توان از این 
نوآموزان  برای سنجش شایستگی های حرکتی   فرصت  

بدو ورود به دبستان استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش 
این  اجرای  فرایند  تمامی  افزود:  وی  استثنایی،  پرورش  و 
برنامه از سوی  معاونت تربیت بدنی و با نظارت و راهبری 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایگاه های سنجش 

انجام خواهد. شد.
انجام این برنامه این است  از  حمیدی تصریح کرد: هدف 
که مشخص شود  الفبای حرکتی کودکان در چه وضعیتی 
قرار دارد تا بتوان برای حل مشکالت دانش آموزان دارای 

مشکالت حرکتی برنامه ریزی کرد.

غربالگری “مشکالت قامتی دانش آموزان” در برنامه سنجش سالمت
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عناوین کالنی چون  زیر  در  است، گرچه  واقعی  پدیده هایی  اجتماعی  آسیب های   
اعتیاد، کودکان کار و خیابانی، حاشیه نشینی، طالق، بزه، خشونت های خانگی، کودک 
آزاری، خشونت های اجتماعی و... دسته بندی می شود اما این پدیده های آسیب زا در 
انعطاف در  آنها و همچنین  اولویت رسیدگی به  دوران های مختلف متغیر هستند. 
برنامه ریزی های طوالنی مدت و فوریت در داشتن برنامه های کوتاه مدت را می طلبد.

از سوی دیگر موضوع مهم در بحث آسیب های اجتماعی قابل کنترل و پیشگیری 
بودن آنهاست. در واقع آنچه اصل است، داشتن برنامه برای پیشگیری از آسیب است 
و در هنگام ایجاد شدن بحران مداخله ها تنها می تواند از ابعاد آسیب زا بودن آنها بکاهد. 
اصل این است اعتیادی ایجاد نشود، کودک کاری به جامعه اضافه نشود و حاشیه 

نشینی شکل نگیرد.
این روزها اما جامعه ما با انواع آسیب ها دست به گریبان است و حاال مسئوالن دولتی 
باید برنامه هایی برای مداخله در وضعیت موجود، کاستن از آمارها و آسیب ها و در 

نهایت برنامه هایی درازمدت برای پیشگیری داشته باشند.
کارشناسان اعالم می کنند که تقریباً در کشور ما چیزی حدود ۱۵ درصد افراد باالی ۱۵ 
سال، تمایل دارند که مصرف کنند. یعنی اگر برای این افراد شرایط مصرف مهیا باشد 
احتمال رفتن آنها به سمت اعتیاد هست. بر اساس آخرین آماری که معاون ستاد مبارزه 
با مواد مخدر گفته است: دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد در کشور داریم و تخمین زده 

می شود که یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر نیز معتاد شناسایی نشده وجود داشته باشد.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا قبل از سال ۹۰، در هزار و ۱۰۰ محله از ۱۱۰ شهر 
کشور حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساکن سکونتگاه های غیر رسمی بودند که با 
تطبیق آن با آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ این تعداد به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده 
است و حاال سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در 

گفتگویی گفته است در حال حاضر یک چهارم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند.
بنا به اعالم سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۸، ۱۷4 هزار و ۸۳۱ طالق ثبت شده 
است. آمارهای رسمی از کودکان کار وجود ندارد اما برخی آمارهای غیر رسمی تعداد 

این کودکان را بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند.
نگاهی به همین چند خط نشان می دهد شاید بزرگ ترین چالش در حوزه آسیب های 
اجتماعی نبود آماری دقیق و قابل استناد برای برنامه ریزی باشد با این همه هر روز 

می توان چهره ای از این آسیب ها را در گوشه و کنار شهرها و کشور دید.
داشتن یک برنامه عملیاتی، با شناخت کامل نسبت به آسیب های اجتماعی، علل روز 
و چالش های آن بدون شک یکی از نیازهای فوری جامعه است که انتظار می رود 
نامزدهای ریاست جمهوری در این خصوص برنامه های خود را ارائه دهند. در مدتی 
که از اعالم احراز صالحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری می گذرد بیشتر نگاه و 
برنامه های نامزدهای محترم حول و حوش مسائل معیشتی می گذرد. هر چند بدون 
شک یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی مساله معیشت است اما 
شاید تنها با داشتن یک برنامه دقیق در موضوع بهبود وضعیت معیشت نتوان به 
تمام چالش های موجود در این عرصه رسیدگی کرد چون همانطور که پیشتر گفته 
شد وقتی آسیب اجتماعی ایجاد می شود و در آمارها شدت می گیرد نیاز به مداخله های 

مشخص دارد.
نامزدهای ریاست جمهوری در  اظهارنظرهای  بر مهمترین  ادامه مروری داریم  در 

روزهای گذشته با ذکر این موضوع که فردا در مناظره فرهنگی و اجتماعی احتمااًل 
بیشتر بتوان با برنامه های نامزدها آشنا شد.

جلیلی: بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از این است که قانون خانواده شاید 
شکل نگرفته است

سعید جلیلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویی با کارشناسان 
پیرامون موضوع »رفاه و تفریح خانوادگی« گفت: خدمتگزاری به مردم یعنی به دور 
از شعار به وظایف خود در قبال خانواده ها رسیدگی کنیم. نهادهای مختلف کشور 
سال هاست که در قالب و عناوین مختلف بودجه فرهنگی یا مبارزه با آسیب های 
اجتماعی دریافت می کنند و دولت وظیفه دارد این بودجه را به بهترین شکل مدیریت 
کند.وی همچنین در برنامه صدای جوان اظهار کرد: فضای مجازی امروز یکی از 
بهترین فرصت هایی است که برای نسل جوان ما وجود دارد و در قدیم این فرصت 
وجود نداشت و فرصتی ارزشمند است که در اختیار جوانان برای مسائل مختلف قرار 
گرفته است و دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته باشد و نمی تواند آن را رها 
کند. البته برخی تصور می کنند که منظور این است که فضای مجازی بسته شود اما 
منظورم این نیست و باید برنامه وجود داشته باشد تا بتوان از فرصت های فضای 
مجازی حداکثر استفاده را برد.این نامزد ریاست جمهوری در برنامه با دوربین نیز گفت: 
باید صادقانه به جوانان گفت که در فضای مجازی مانند هر فضایی دیگری کسانی 
وجود دارند که بخواهند از این ظرفیت ها برای آسیب به فرهنگ و بنیان خانواده 
استفاده کنند. اکثر مردم ما از این موضوع رضایت ندارند و این موضوعات را نمی پذیرند 
و باید تدابیر الزم برای آن سنجیده شود.وی درباره سایر آسیب های اجتماعی در برنامه 
تلویزیونی گفتگو با نخبگان بیان کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی مثل طالق و 
اعتیاد ناشی از این است که قانون خانواده آن طور که باید و شاید شکل نگرفته است. 
باید بسترهایی فراهم شود که خانواده ها بتوانند سفر کنند و ما طرحی برای سفر مردم 
داریم و باید اقامتگاه های دولتی در اختیار مردم در برخی از ایام سال قرار گیرد. این 

اقدامات باعث تحکیم بنیان خانواده می شود.
جلیلی گفت: گاهی اوقات برای حل مشکالت کشور پاسخ و راهکار وجود دارد اما 
کافی نیست و اراده هم باید وجود داشته باشد. ممکن است عده ای منافعشان اقتضا 
نکند که رئیس جمهور راهکار خود را برای حل مشکالت عملیاتی کند و رئیس جمهور 

باید اراده داشته باشد و نباید اجازه دهد کسی مانع این کار و رفع مشکالت شود.
رئیسی: باید مسئله حاشیه نشینی را حل کنیم

ابراهیم رئیسی دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره 
و  اجتماعی  آسیب های  جرم،  کاهش  به  منجر  اشتغال  و  تولید  افزایش  اینکه  به 
واحدهای  برخی  گاهی  کرد:  تاکید  می شود،  اجتماعی  و  اقتصادی  ناهنجاری های 
تولیدی ۱۵ روزه راه اندازی شدند. کسانی که منکر هستند با کار جهادی نمی توان 
اینها را پیگیری کرد بدانند عددی که در مقطعی اعالم کردیم در قوه قضائیه ۲۰۰۲ 
واحد تولیدی احیا شده، اتفاق افتاده است. این موضوع همتی می خواهد که واحدهای 

تولیدی را به خط کنیم. قضیه رونق تولید از مسائل راهبردی در کشور است.
وی در برنامه با دوربین نیز گفت: حوزه های فرهنگی و رفع آسیب های اجتماعی و 
مسئله طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی ها و موضوعاتی که مردم را رنج می دهد با حضور 

و همکاری شما مردم قابل رفع است.

وی در برنامه دیگری در صدا و سیما به طور مفصل تری به بحث حاشیه نشینی 
پرداخت و اظهار کرد: حاشیه سازی، رفع دغدغه های مردم، رفع گرانی، رفع بیکاری، 
مسئله ایجاد اشتغال برای مردم و رفع بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 

مسئولین را باز می دارد.
حجت االسالم رئیسی گفت: یکی از مسائل؛ حاشیه نشینی در شهرهاست که عزیزان 
ما به دلیل مشکالت اقتصادی در داخل روستاها و شهر خودشان آمدند در حاشیه 
شهرها ساکن شدند که اگر زمینه تولید و کشاورزی باشد برای چه باید وارد حاشیه 
شهرها بشوند. این گرفتاری به خاطر این است که درست عمل نشده، نارضایتی ایجاد 
شده و افراد آمده اند در حاشیه شهرها؛ و در واقع با مشکالت در حال زندگی هستند. 
مشکالت عزیزان حاشیه نشین؛ حتماً از موارد اصلی ما و جزو محورهایی است که 

حتماً دنبال خواهیم کرد؛ که مشکل حاشیه نشینان حل شود.
حجت االسالم رئیسی افزود: حاشیه نشین ها؛ خانواده های محترمی هستند که اهل 
تولید، اشتغال و کار هستند و گرفتاری موجب شده تا بیایند در حاشیه شهرها ساکن 
شوند. باید مسئله حاشیه نشینی را حل کنیم و با دادن خدمات به این عزیزان و دیدن 

مشکالت اینها؛ بسیاری از این آسیب های اجتماعی را حل می کنیم.
وی گفت: آسیب های اجتماعی برای حاشیه و متن شهر و آسیب های اجتماعی زیبنده 
شهر نیست؛ به ویژه شهر تهران، این آسیب های اجتماعی که مردم را رنج می دهد 
و پدر، مادر، کاسب و جوانان عزیز ما را رنج می دهد زیبنده شهر تهران به عنوان 
پایتخت کشور نیست.این نامزد ریاست جمهوری افزود: رفع این آسیب های اجتماعی 
یک همکاری بسیار جدی از ناحیه مردم می خواهد و یک اقدام بسیار فوری از ناحیه 
دولت. موضوع رفع آسیب های اجتماعی جزو دستورات جدی کار ما خواهد بود و در 
این قضیه، چون در بخش پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه کار کرده ام؛ با این 
موضوع آشنا هستم. حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ کارش همین بوده، 
این ها از مسائلی است که باید دنبال شود و مسئله آسیب های اجتماعی از مسائلی 
است که ما در آن عقب هستیم.حجت االسالم رئیسی گفت: مسأله رفع آسیب های 
اجتماعی به دست دولت جزو محوری ترین کارها خواهد بود؛ هم ساز و کار را ایجاد 
خواهیم کرد و هم مأموریت دقیق را از طریق وزارتخانه های مربوطه و یا سازمانی که 
برای این کار ایجاد شده دنبال خواهیم کرد. حاشیه نشینان به دلیل مشکالت اقتصادی 
در روستا و شهرشان به حاشیه شهرها آمدند و آنجا ساکن شدند در حالی که اگر تولید 
و زمینه کشاورزی باشد به حاشیه شهرها پناه نمی آورند. این گرفتاری به خاطر این 
است که درست عمل نشده و نارضایتی ایجاد شده و اینها آمده اند در حاشیه شهرها و 
با مشکالت متعدد زندگی می کنند.وی به موضوع آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد 
و گفت: این آسیب ها حاشیه و متن شهر ندارد و در همه جا وجود دارد. آسیب های 
اجتماعی در شأن جامعه ما و زیبنده شهرها به ویژه شهر تهران نیست و مردم به ویژه 
جوانان و پدران و مادران را رنج می دهد. رفع آسیب های اجتماعی هم یک برنامه و 
اقدام فوری و جامع از سوی دولت و هم همکاری جدی مردم را می طلبد و تأکید کرد 
که دولت آینده این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. حوزه آسیب های اجتماعی از 
جمله حوزه هایی است که در حل آن دچار عقب ماندگی هستیم.نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: دولتش هم سازوکارهای رفع آسیب های اجتماعی 
را ایجاد می کند و هم این مأموریت را به طور دقیق از طریق وزارتخانه ها و سازمان 

مربوطه که برای این امر ایجاد شده، پیگیری می کند.
همتی: حاشیه شهرها مردم با فالکت زندگی می کنند

عبدالناصر همتی دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در گفتگویی تلویزیونی بیان کرد: 
حاشیه شهرها مردم با فالکت زندگی می کنند. من حتماً برنامه خاصی برای پرداخت 

یارانه ها دارم، اما عدد آن را اعالم نمی کنم و شعار پوپولیستی نمی دهم.
در مجموع با مرور سخنان نامزدهای ریاست جمهوری گرچه می توان گفت برخی از 
نامزدها به صورت جدی نگاهی به حوزه آسیب های اجتماعی خصوصاً مساله حاشیه 
نشینی که با فقر گره خورده است دارند، اما مهمترین مساله داشتن برنامه ای مدون 
و قابل توضیح به مردم برای رفع آسیب هاست. اینکه بدانیم در افق 4 سال بعد قرار 
و  پیدا کند  مداخله ای کاهش  برنامه های  با کدام  آسیب ها  این  از  میزان  است چه 
زیرساخت های الزم برای پیشگیری از این موارد چه چیز است. برای نمونه اورژانس 
اجتماعی یک راهکار پیشگیرانه است اما آیا آنچه تحت عنوان اورژانس اجتماعی در 

کشور فعال است توان مداخله و پیشگیری از انواع آسیب ها در جامعه را دارد؟
در آموزش و پرورش طرحی چون نماد برای کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص 
اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان با همکاری نهادهای بسیاری کلید خورده است اما 
آیا این طرح توانسته خروجی قابل ارائه ای داشته باشد یا هر روز باید بیش از گذشته 

نگران کاهش سن اعتیاد در جامعه باشیم؟
آیا مشاوره های قبل از طالق و اجباری شدن آن توانسته از میزان آمار طالق در جامعه 

بکاهد و اگر نه راهکار جایگزین چیست؟
از همه اینها گذشته در جامعه آسیب های پنهانی وجود دارد که کمتر در رسانه ها و حتی 
در برنامه ریزی مسئوالن به چشم می خورد که توجه به آنها از نیازهای مهمی است که 

باید در دولت برای آن راهکاری وجود داشته باشد.

عبور از چالش آسیب های رنگارنگ اجتماعی در گرو برنامه نامزدها


