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چهارشنبه  23خرداد 1397

وزیر آموزش و پرورش :

رئیس شــورای شــهر تهــران بــا تأکید بر
ســاماندهی تعطیالت در کشــور ،گفت:
اگــر هزینــه جــاری شــهرداری را ماهانه
 1000میلیــارد تومــان در نظــر بگیریــم
دســت کم این مقــدار در ســال بهدلیل
عــدم ســاماندهی تعطیــات تلــف
میشــود .محســن هاشــمی در ابتدای
جلسه علنی شورای شهر تهران گفت:
باید بگویــم به غیر از آخــر هفتهها،

اخبــــــار

فهرست داروهای ممنوعه حج تمتع 97اعالم شد

ترامپ و دیپلماسی شوک

هماکنــون تابوی مصالحه کیم در برابر امریکا و فشــارهای
ادامه از سیاســت بینالملل تا حدی خدشهدار شده است .اگر کیم
صفحه اول بتوانــد از طریــق مصالحــه و خلع ســاح هســتهای اهداف
سیاسی و اقتصادی خود را در راستای «عادی سازی روابط با سیاست جهانی»
و «غیــر امنیتیســازی کــره شــمالی» فراهــم آورد ،نتایــج مثبتی بــرای امنیت
منطقــهای خواهــد بــود .در حالی کــه الگوی مبتنی بر سیاســت قــدرت دونالد
ترامپ چالشهای بیشتری را برای آینده سیاسی منطقه ایجاد خواهد کرد.
گــذار از بحــران از طریق «دیپلماســی قلهای» ممکن اســت با برگشــتپذیری
همراه شــود در روند دیپلماســی قلهای ،رهبران سیاسی مسئولیت مذاکرات را
عهدهدار میشــوند اگرچه کره شــمالی اهداف و مراحل متفاوتی را آزموده ،اما
نیل به موفقیت در راستای اهداف تعیین شده ،اصلیترین داور سرنوشت کره
شــمالی خواهد بود .واقعیت آن اســت که جنگ ســرد هیچگاه تــداوم تاریخی
نخواهــد داشــت .هماکنون کره شــمالی و امریکا از وضعیت جنگ ســرد ،وارد
مرحله «صلح ســرد» شــدهاند .صلح سرد نیازمند دســتاوردهای دیپلماتیک
است .دستاورد دیپلماتیک باید ملموس باشد.
اگــر تحریمهــای امریکا و شــورای امنیت علیه کره شــمالی ادامه پیــدا کند ،در
آن شــرایط امکان بازگشــت جنگ ســرد وجود خواهد داشــت .هرگاه روندهای
بحرانی در شــرایط بازگشــت و اعاده قــرار گیرند ،در آن مرحلــه امکان تصاعد
بحران وجود خواهد داشت .در مذاکره  12ژوئن  2018نه تحریمها برداشته شد
و نه خلع سالح هستهای کره انجام گرفت.

 26روز تعطیالت رسمی در ایران وجود
دارد کــه  17روز آن تعطیــات مذهبــی
اســت؛ امــا بهدلیــل چینــش و کارکــرد
نامناســب ایــن تعطیــات دســت کــم
معادل آن نیــز بهعنوان بینالتعطیلی
در فعالیت دستگاههای اجرایی اختالل
بــه وجود مــیآورد و عمــاً دو مــاه را در
سال از دست میدهیم.
هاشــمی با بیان اینکه بیشتر تعطیالت

به علت مناســبتهای عزاداری اســت
کــه در اکثــر آنها بســیاری از شــهروندان
بــا تعطیــل کــردن روز قبــل یــا بعــد به
سفرهای تفریحی میروند ،گفت :یعنی
نه تنها فلســفه تعطیلی بــرای برگزاری
مراســم عزاداری محقق نشــده بلکه بر
کاهش بهــرهوری ،تصادفــات ،ترافیک
و ...دامــن میزند و این در حالی اســت
که اگر در اکثر این روزها عزاداری نباشــد

میتــوان بــا برگزاری مراســم عــزاداری
رســمی در مــدارس ،ادارات و ...تکریــم
بهتری از اهل بیت داشت.
وی بــا بیــان اینکــه چنــد ســالی اســت
طرح ســاماندهی تعطیالت در دســتور
کار مجلــس قــرار دارد ،گفــت :حــذف
تعطیلــی  12فروردیــن و  15خــرداد که
از تعطیــات انقالبی اســت و همچنین
 29اســفند که از تعطیالت ملی اســت و

مختص کردن تعطیلی شهادت برخی
ائمه به قم و مشهد قید شده که هنوز به
نتیجه نرسیده است.
رئیس شورای شهر تهران افزود :تجربه
سایر کشورهای اســامی نشان میدهد
که تمرکز تعطیالت مذهبی بر روزهای
شــادمانی عــاوه بــر تزریــق نشــاط و
شــادابی بــه جامعــه موجــب افزایــش
بهرهوری در کشور هم میشود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری :

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از این ماه اعمال میشود

مابهالتفاوت مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد
بیش از پنج ســال اســت که دولت سیاست
افزایش حقوق بازنشســتگان در مقایســه با
تورم را دنبال میکند و هرســال برای بهبود
و ارتقای معیشت بازنشستگان اعتبار قابل
توجهــی بــه ایــن امــر اختصــاص میدهد
بهطوری که حقوق بازنشستگان کشوری در
 3ســال گذشــته بهصورت پلکانی افزایش
یافته اســت هرچند بازنشستگان معتقدند
با توجــه به شــرایط اقتصادی و رســیدن به
وضعیــت مطلــوب ایــن میــزان افزایــش
کفاف هزینههای زندگی آنــان را نمیدهد،
امــا وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نیز
معتقد اســت حقوق بازنشســتگان با توجه
به تورم در دولتهــای نهم و دهم افزایش
نیافت ،به همین دلیل طی پنج سال سعی
کردیم حقوق و قدرت خرید بازنشســتگان
را بــا تــورم هماهنگ کنیم وخوشــبختانه با
همراهی رئیس جمهوری ،دولت و مجلس
امســال بــرای ترمیــم حقوق بازنشســتگان
کشــوری و لشــکری ســه هزار و  400میلیارد
تومــان اختصــاص داده شــده کــه از ابتدای
امســال همسانســازی و افرایــش حقــوق
مصــوب هیأت وزیــران برای بازنشســتگان
اعمال میشــود .دکتر علی ربیعی در ادامه
میگوید:ارتقــای قــدرت خرید این گــروه از
جمعیت کشور و ارائه خدمات و تسهیالت
رفاهــی از مهمتریــن برنامههایی اســت که

صندوقبازنشستگیکشوریباجدیتآنرا
برایسالجاریپیگیریمیکند.
ëëیکمیلیون200.هزارتومانحداقلحقوق
بازنشستگان
جمشــید تقــیزاده مدیــر عامــل صنــدق
بازنشستگی کشوری در گفت و گو با «ایران»،
بــا بیــان اینکــه از مشــکالت و وضعیــت
معیشــتی بازنشســتگان اطالع کافــی دارم
گفت :رویکرد صندوق بازنشستگی کشوری
همســو با سیاســتهای دولت دوازدهم در
جهت ارتقا و بهبود معیشــت بازنشستگان
اســت و خوشــبختانه با حمایت ویــژه وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در این رابطه
برنامههایــی را در دســت تدویــن داریــم که
بزودی اعالم خواهد شد
تقــیزاده در ادامــه افــزود  :بهبــود حقــوق
بازنشستگان تحت پوشــش ،بیمه و درمان
و همچنین خدمات رفاهی و اجتماعی سه
مطالبهاصلیبازنشستگانازصندوقاست
که ما در این ســه محور برنامههایی را آماده
کردهایم .مدیرعامل صندوق بازنشســتگی
کشــوری بــا اشــاره بــه پرداخــت حقــوق
بازنشســتگان کشــوری پیش از عید ســعید
فطــر ،اعالم کــرد :حقوق بازنشســتگان این
صندوق براساس احکام جدید سال 1397
که از دیروز (سهشنبه) صادر شده ،پرداخت
میشــود .مدیرعامل صندوق بازنشستگی

در ادامــه گفــت :بــا دســتور دکتــر ربیعــی و
تالشهای صــورت گرفته ،احــکام افزایش
حقــوق ســاالنه و همچنین همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان مشــمول صنــدوق
بازنشستگی کشوری در سال  ۹۷صادر شده
و مابهالتفاوت مربــوط به ماههای فروردین
و اردیبهشت سالجاری با حقوق خردادماه
پرداخت خواهد شد.
تقــیزاده گفت :در اجــرای مــاده  30قانون
برنامــه ششــم توســعه و بنــد (ج) تبصــره
( )12قانــون بودجــه ســال  1397کل کشــور
کــه حقــوق کلیــه بازنشســتگان و موظفین
مشــترک صندوق بازنشســتگی کشوری که
تا پایان ســال  1396بازنشســته ،از کار افتاده
یا فوت شــدهاند 10 ،درصد افزایش میباید
و بهمنظــور اجــرای همسانســازی حقــوق
پس از اعمال این میــزان افزایش ،برای آن
دســته از افرادی که کمتر از  2میلیون تومان
حقوق دریافت میکنند ،به صورت پلکانی
از افزایــش حقــوق برخــوردار خواهنــد بود.
وی با بیان اینکه براین اســاس ،آن دســته از
بازنشســتگانی کــه حقوق کمتــری دریافت
میکنندازافزایشحقوقبیشتریبرخوردار
میشــوند ،اظهــار داشــت :حداقــل حقوق
پرداختی به بازنشستگان کشوری با 30سال
ســابقه خدمت امســال یک میلیــون و 200
هــزار تومان خواهد بــود و میانگین افزایش

افزایش ساالنه

 10درصد

میانگین مجموع افزایش ساالنه و همسانسازی در سال 1397

 19درصد

بازنشستگانی که از همسانسازی برخوردار میشوند

 84درصد

حداقل حقوق پس از افزایش ساالنه و همسان سازی

 1200000تومان

ســاالنه به همــراه همسانســازی ســال 97
حــدود  19درصــد اســت .تقــیزاده یــادآور
شــد 84 :درصد بازنشستگان تحت پوشش
از افزایــش حقــوق در قالب همسانســازی
برخــوردار میشــوند .مدیر عامــل صندوق

بازنشســتگی کشــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه
در جامعــه بازنشســتگی ،محوریتریــن
دغدغه ،معیشــت اســت و باالترین انتظار
این قشــر بهبود این وضعیت است ،اظهار
داشــت :بهعنوان متولی امور پیشکســوتان،

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در گفت و گو با «ایران» :

ایجاد سامان سراها آغاز راه برای کنترل آسیب های اجتماعی است
مریم جهان پناه
روزنامهنگار

شــهیندخت مــوالوردی دســتیار ویــژه
رئیسجمهوریدرامورحقوقشهروندی
از بخشهــای مختلــف سامانســرای
لویزان(مرکــز نگهــداری زنــان آســیب
توگو با
دیــده) بازدیــد کــرد و ضمــن گف 
مددجویان و مسئوالن این مرکز در جریان
مشکالت زنان آسیب دیده قرار گرفت.
بهگزارش «ایــران» ،در بازدید از این مرکز
کــه در آن زنــان بیخانمــان و متکدیــان
مهاجــر شــهر تهــران بــه صــورت موقت
نگهداری میشود ،نمایندگانی از مجلس
شــورای اســامی ،معاونــت امــور زنــان،
شــهرداری ،شورای شــهر تهران ،فعالین
مدنــی و اجتماعــی حــوزه آســیبهای
اجتماعی نیز حضور داشتند.
در ابتــدای ایــن بازدیــد اکبرنعمتــی،
مدیرعامل ســازمان خدمــات اجتماعی
گزارشــی از وضعیــت زنــان آســیب دیده
شــهر تهران و مراکــز نگهداری ایــن گروه
از زنــان و برنامههــای ســازمان تحــت
امــر خــود ارائه و بــر ضرورت تغییــر نگاه
امنیتی و سیاســی به مســائل اجتماعی و
تدویــن برنامــه ملی بــرای بــرون رفت از
وضعیت موجود تأکید کرد .شــهیندخت
موالوردی دســتیار ویژه رئیس جمهوری
در امــور حقــوق شــهروندی نیزپــس از
بازدیــد از ســامان ســرای لویزان بــا تأکید
براینکه عزم ملی همه قوا و فعال شــدن
شــبکههای حمایتی مؤثر بــرای کاهش و
کنترل آسیبهای اجتماعی ضروریست
گفــت :در ضرورت وجود چنیــن مراکزی

شک و تردیدی نیست ،اما به شرط اینکه
در چارچوب مأموریتهای تعریف شده
از ایــن مراکــز انتظار داشــته باشــیم ،چرا
کــه ایــن مراکــز گــذری و موقتــی هســتند
و مددجوهــا بــا حکــم قضایــی حداکثــر
 21روز میتواننــد در ایــن مراکز نگهداری
و غربالگری شــوند از ایــنرو نباید زنان در
ایــن مراکز رســوب کنند بلکه بایــد پس از
آن وظایف و مأموریتهای ســایر مراجع
و متولیــان امــر شــروع میشــود ،همــان
 17 ،16ســازمان و دســتگاهی که در زمینه
آســیبهای اجتماعــی وظیفــه دارنــد و
بودجه دریافت میکنند .وی افزود :زمانی
میتوانیم ادعا کنیم به وضعیت مطلوب
نزدیک میشویم که همه این دستگاهها
وظایــف خــود را بدرســتی انجــام دهند و
یک هماهنگی و همافزایی ایجاد شــود تا
بتوانیم این ساماندهی را به معنای کامل
محقــق کنیم و بایــد از مترادف دانســتن
ساماندهی با «جمع آوری» عبور کنیم.
مــوالوردی با بیان اینکه اکنون در شــورای
اجتماعی کشــور فضــا برای طــرح جدی
مباحــث درخصــوص آســیبهای
اجتماعی بســیار مساعد اســت ،تصریح
کــرد :بحث کنتــرل و کاهش آســیبهای
اجتماعــی در دســتورکار این شــورا اســت
و طبــق تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب
در دو ســال اخیــر کــه ضــرورت انجــام
اقدامــات فوقالعــاده را مطــرح کردنــد،
شــاخصهایی تعریــف شــده کــه بهنظر
میرســد باید تکلیــف این موضــوع را در
شورای اجتماعی کشور مشخص کنیم تا
این مراکز از وضعیت شــبه بیمارســتان،
شبه تیمارستان و شبه زندان خارج شوند.

بهگفتــه وی ،بــا توجه بــه آنکــه در برنامه
ششــم توســعه نیز کاهــش  25درصدی
آســیبهای اجتماعــی پیشبینی شــده
اســت ،امــا بــا وضعیــت موجــود و ادامه
روال فعلــی بــه نظــر میرســد این هدف
بســیار بلنــد پروازانــه اســت ،لــذا نیــاز به
اقدامــات فوقالعاده و نه اقدامات روتین
و معمولی دستگاهها داریم.
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور
حقــوق شــهروندی بــا اشــاره بــه اینکــه
ایجاد ســامان ســراها آغاز راه برای کنترل
آســیبهای اجتماعی اســت ،تأکید کرد:
باید به سمت توانافزایی ،مهارت آموزی
و اشــتغال پایدار مددجوها حرکت کرد و
به موازات آن شبکههای حمایتی مؤثر ،از
جملهخانوادهها،سازمانهایمردمنهاد
را فعال نمود و از بنگاههای اقتصادی نیز،
انتظار داشت مسئولیت اجتماعی خود را
بخوبی انجام دهند.
موالوردی همچنین گفت :همان طور که
انتظار نداریم ســازمان بهزیستی ،کمیته
امــداد یــا شــهرداری تهــران بتواننــد بــه

تنهایی مسئولیت سنگین کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی را به دوش بکشند،
این انتظار را هم نباید داشــت که یک قوه
یا یک معاونت مانند معاونت امور زنان
و خانواده ریاســت جمهــوری ،هرچند که
جایگاه ســتادی دارد بــه تنهایی بتواند در
کنترل و کاهش آســیبهای اجتماعی که
زنــان و کیــان خانــواده را تهدیــد میکند،
موفقباشند.
بــه اعتقــاد وی ،در این زمینه نیــاز به یک
عــزم و اراده ملی داریم تا تمام قوا درگیر
این موضوع شده و با بهرهگیری از تمامی
ظرفیتهــای موجــود ،شــاهد کنتــرل و
مدیریــت رونــد نگرانکننــده و روبهرشــد
آسیبهای اجتماعی در کشور باشیم.
موالوردی درخصوص تصمیمات اتخاذ
شــده در این بازدید خاطرنشان کرد :قرار
اســت گزارشــاتی بهصــورت مکتــوب از
ســوی مســئوالن شــهرداری در خصوص
مشــکالت و چالشهــای موجود بــه این
حوزه ارائه شود تا با سایر نهادها و ارگانها
رایزنی شود.

بیمارانخاصهستندکهطبیعتاًمشارکتی
در پرداخــت ســرانه ندارند .دکتــر کوروش
فرزین تأکید کرد :میزان خدماتی که اتباع
مجــاز خارجــی میگیرنــد و هزینههایــی
کــه بابت ایــن خدمــات میپردازند ،هیچ
تفاوتــی بــا اتبــاع ایرانی نــدارد .البتــه آنها
مانند افــرادی که تحت پوشــش صندوق
بیمه همگانی هســتند ،میتوانند از مراکز
دولتی دانشــگاهی خدمت دریافت کنند.
بــرای بیماران خاص اتباع نیز اگر در مراکز

دولتی تخت نداشــته باشیم ،میتوانیم از
مراکز خصوصی استفاده کنیم .برای مثال
در ســطح اســتان تهران بیماران دیالیزی
اتباع ،با معرفی نامهای که از دانشگاههای
علومپزشکیمیگیرند،میتوانندازبخش
خصوصی هم استفاده کنند .فرزین درباره
نحوه برقراری بیمه روی تخت برای اتباع
خارجــی توضیــح داد و گفت :مــا در قبال
کســانی کــه کارت آمایــش دارنــد موظف
به پوشش بیمهای هســتیم .اسامی تمام

اتباعیکهمشمولپوششبیمههستنددر
قالبدوگروهآسیبپذیروغیرآسیبپذیر
به سازمان ابالغ و بارگذاری شده است .وی
گفــت :هیچ محدودیتی در زمان پوشــش
بیمهای نداریم و افــراد فاقد بیمه ،زمانی
که بســتری میشــوند باید همان روز برای
برقــراری پوشــش بیمهای خــود مراجعه
کننــد و از زمانــی کــه حــق بیمــه را واریــز
میکنند ،پوشش بیمهای برای آنها فراهم
میشود.

تسهیالت جدید بیمه درمانی برای اتباع خارجی

مدیرکلبیمهسالمتاستانتهران درباره
پوشــش بیمهای اتبــاع خارجــی گفت :بر
اســاس قراردادی که با کمیســاریای عالی
پناهندگان داریم ،این اتباع از حدود چهار
سال گذشته تحت پوشــش سازمان بیمه
سالمت قرار دارند و از صندوق سایر اقشار
اســتفاده میکنند .برخی از آنها جمعیت
آســیبپذیر محســوب میشــوند و تمــام
ســرانه بیمــه توســط کمیســاریا پرداخت
میشود .تعدادی از این جمعیت نیز جزو

اصلیترینسیاستوبرنامهریزیصندوق،
حرکت در جهت رفع این مشکل است.
گفتنــی اســت یــک میلیــون و ســیصد
هــزار بازنشســته تحــت پوشــش صنــدوق
بازنشستگیکشوریهستند.

لزوم توجه به حذف کار کودک
و سالمسازی محیط کار
یادداشت

ایسنا

ســازمان حــج و زیارت بنــا بر اعالم نظــر مرکز پزشــکی حج و
زیارت هالل احمر ،فهرســت داروهای غیر مجاز و ممنوعهای
را که حجاج نباید به همراه داشته باشند ،اعالم کرد .بهگزارش
ســازمان حج و زیارت با توجه به اعالم نظر مرکز پزشکی حج
و زیارت جمعیت هالل احمر ،فهرســت  10قلم داروهای غیر
مجــاز و ممنوعــهای را کــه حجاج نباید در موســم حــج  97به
همراه داشته باشند ،اعالم کرد.
بــر ایــن اســاس آمپــول پتیدیــن  50و  100میلــی گــرم ،آمپول
مرفیــن  10میلــی گــرم ،قــرص متــادون  5و  20میلــی گــرم،
شربت متادون ،قرص هیدرومرفین  2میلی گرم ،قرص متیل
فنیــدات هیدروکلراید ،قــرص ترامــادول  50و  100میلی گرم،
آمپول ترامادول  50میلی گرم ،شربت اکسپکتورانت کدئین و
قرص استامینوفن کدئین  10قلم داروی ممنوعهای هستند که
زائران حج نباید به همراه داشته باشند.
در ادامــه اطالعیه ســازمان حج تأکید شــده اســت ،بر اســاس
قوانیــن و مقــررات کشــور عربســتان همــراه داشــتن داروهای
حــاوی ترکیبــات مخــدر ،کدئیــن و روانگردان توســط حجاج و
عمرهگزاران در این کشــور ممنوع است .بر اساس اعالم قبلی
مســئوالن ســازمان حج و زیارت امســال حــدود  86هــزار زائر
ایرانی از 20ایستگاه پروازی برای انجام اعمال حج تمتع از 27
تیر راهی عربستان میشوند.
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خسارت 1000میلیاردی تعطیالت به اقتصاد کشور

به ازای هر  ۳۰کالس یک معلم
تربیت بدنی داریم

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :مــدارس در زمینــه تجهیــزات و اماکــن
ورزشــی بشــدت بــا مشــکل مواجــه هســتند .بــه ازای هــر  ۳۰کالس یک
معلــم تربیت بدنــی متخصص داریم و  ۳۶درصد شــاخص توده بدنی
دانشآموزان ما باالتر از حد طبیعی است.
سید محمد بطحایی در نشست ستاد عالی تشکیالتی گسترش و ارتقای
فعالیتهــای تربیــت بدنــی و ورزش دانشآمــوزان دختر با بیــان اینکه
امروز موضوع جدی برای ما نشاط و سرزندگی برای دانشآموزان ،امید
بــه آینده ،تابآوری و باالرفتــن تحمل در برابر فشارهاســت عنوان کرد:
تابآوری بچههای امروز در برابر شرایطی که به آنها تحمیل میشود به
دالیل مختلف نســبت به نسل گذشته کمتر است .آسیبهای اجتماعی
امــروز یکــی از مســائل جدی بــرای همه کشــور اســت و نگران گســترش
آســیبها هســتیم .اینکه نســل آینــده در معرض خطر اســت باید مورد
توجه قرار بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید باور کنیم نســل آینده با روشــی که جلو میرویم
در معرض خطر است گفت :بازدیدی از یک مدرسه در روستایی داشتیم
که متأسفانه سرویس بهداشتی هم نداشت .در حالی که در کنار مدرسه
حســینیهای با امکانات بهداشــتی وجود داشــت که ســالی چند مرتبه در
آن گشــوده میشــد؛ چرا نباید این امکانات در اختیــار دانشآموزان قرار
بگیرد؟
بطحایــی بــا اشــاره بــه محدودیتهــای دختــران در حــوزه ورزش و
ضــرورت مورد توجــه قرار گرفتــن آن بیش از گذشــته گفــت :بتدریج به
یک حلقه بســته و محدودی افتادیم که تصــور میکنیم هرچقدر دانش
دانشآمــوزان افزایــش یابــد موفقتر هســتند و بایــد انبوهــی از مطالب
درســی را در ســاعات محدودی به آنهــا منتقل کنیم .با وجــود این دیگر
مجال گفتوگو در کالس وجود ندارد و از اهداف پرورشی دور افتادهایم.
وی ادامــه داد :چندمــاه گذشــته طرحــی را شــروع کردیــم که متأســفانه
سیاســی بــا آن برخورد شــد .نباید با آمــوزش و پرورش سیاســی برخورد
کــرد .حذف آزمونها و کتب کمک آموزشــی را مطرح کردیم که بشــدت
فعالیتهای پرورشی و ورزشی را تحت تأثیر قرار داده بود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکــه اگــر دانشآموز مــا ورزیدگی
و تحــرک را در ســن زیر ۱۰ســالگی تمریــن نکند در آینده بــرای ایفای
نقش مادری هم با مشــکل مواجه میشــود گفت :وقتــی دانشآموز
دختر ما به متوسطه اول رسید در مواجهه با نحلههای تخریبکننده
و آسیبهای اجتماعی بالفاصله خودش را میبازد.
بــه وی مقاومت در برابر «نه» گفتــن را یاد ندادهایم.به تعبیر رهبری
راه را بــرای داللهــای آموزشــی باز کردهایــم و گاهی در مدرســه ابزار
دســت آنها شــدهایم .از خانوادهها میخواهم کمک کنند این مســیر
اصــاح شــود و بچههــا در دوره ابتدایــی زندگــی کــردن و ورزیدگــی
جســمانی را بیاموزنــد .بطحایــی با اشــاره بــه اینکه میانگین ســنوات
خدمت معلمان ما  ۲۳ســال اســت و حدود یک سوم نیروی انسانی
ما تا سه سال آینده بازنشسته میشوند عنوان کرد :باید معلم تربیت
بدنی به مدرســه بفرســتیم .هرچند با طرح آموزش آمــوزگاران پایه،
مقداری انحراف و خطا کاهش مییابد اما این همه کار نیست.
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امیر باقری زاده

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انجمن کودکان کار ایران

دیــروز ،روز جهانــی مبــارزه بــا کار کــودک در ســال  2018ایمنــی و ســامت
کودکان کار و کارگران جوان بود .روزی که اهمیت آن ،وقتی روشــن میشود
کــه بدانیم حدود بیــش از  500میلیون نفر از نیــروی کار دنیا ( 15درصد) را
کارگــران جــوان تشــکیل میدهند .افرادی که کمتر از  24ســال ســن دارند و
بیشتر از بزرگساالن تحت تأثیر مخاطرات شغلی قرار میگیرند و در حوادث
ی شوند.
شغلی دچار آسیب م 
همچنیــن ،آمارها نشــان میدهد ،نیمــی از  152میلیون کــودک کار(5 -17
ســاله) در دنیــا ( 73میلیــون کودک) مشــغول مشــاغل مخاطــره آمیزند،
مشــاغلی که طبیعتاً ســخت و زیان آورند .از ســوی دیگر ،کارشناسان حوزه
اجتماعی معتقدند ،اغلب کودکان کار به خاطر قرار گرفتن در سنین رشد،
توانایی کافی ،قدرت پیشبینی ،تفکر و مقابله ندارند و بشــدت در معرض
خطــر قــرار دارند و به همین علت ســامت و ایمنی آنهــا در معرض خطر
جدی قرار دارد.
نکتــه دیگری کــه در ایــن روز باید بــه آن توجه کنیم ،لــزوم توجه جامعه
جهانی به حذف کار کودک و سالمسازی شرایط و محیط کار است .البته،
این هدف مســتلزم بازنگری تعهدات و توجه به رویکردهای مناســب به
توســعه فرهنگ پیشــگیری و بهبود ایمنی و ســامت شــغلی بویژه برای
کارگران جوان است.
در حال حاضر ارگانهای متعددی در کشور وظیفه رسیدگی و ساماندهی
کــودکان کار را بــر عهــده دارنــد و بدیهــی اســت سیاســتهای نظارتــی و
ارگانهای مســئول هماننــد وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت بهداشــت
و درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت دادگســتری نقــش و وظایفی مهم
و اساســی برعهــده
دارنــد و هیــچ بهانــهای
چــون کمبــود منابــع و
امکانات نمیتواند رافع
مســئولیتهای آنــان
باشــد ،چرا که ،ســامت
نســلی از ایــن جامعــه
در گــرو برنامههــا و
مراقبتهای آنان است،
اما مشــارکت عمومی و
ســازمانهای مدنی نیز
نمیتواننــد خــود را کنار
بکشــند و انتظار داشته باشند که دیگرانی که دولت نام دارند همه امور را
ســامان دهند .بنابراین ،مشارکت مردم و مسئولیتهای فردی و مطالبه
گریها و مداخالت نهادهای مدنی نیز ضروری است.
البتــه ،در ایــن زمینــه اجــرای چند اقــدام در ایــن حوزه ضــروری بهنظر
میرســد که تأیید و تصویب مقاوله نامههای ســازمان بینالمللی کار با
موضوع حفاظت و ایمنی شــغلی و ترویج راهبردهایی یک پارچه برای
پایــان دادن به کارهــای مخاطرهآمیز کــودکان از جملــه مهمترین آنها
است .بنابراین یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه شود ،آموزش برای
همــه کــودکان و ادغــام آموزش با موضوع ســامت و ایمنی شــغلی در
سطوح آموزش عمومی و برنامههای آموزش فنی و حرفهای محسوب
میشود.

