
کاهــش تفاوت میان زنان و مــردان در فرصت های 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگــی، افزایش 
پوشش تحصیلی دختران بازمانده ازتحصیل در مناطق 
محروم از جمله اهداف دولت یازدهم در حوزه زنان و 

خانواده بود.
برخــی از این اهداف با همــکاری وزارت آموزش و 
پرورش، ارتقای مهارت های شــغلی زنان روســتایی 
و استاندارد ســازی محصوالت آن ها )در سطح ملی( 
با همکاری ســازمان ملــی اســتاندارد و حمایت از 
صندوق های اعتباری خرد زنان روســتایی و عشایر با 

همکاری وزارت جهاد کشاورزی حاصل شده بود.
دولــت یازدهم در حوزه  زنان متعهد شــده بود که 
نسبت به رفع تفاوت میان زنان و مردان در برخورداری 
از فرصت  های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
بازنگــری در قوانیــن مدنــی و خانــواده، و ارتقای 
شاخص های بهداشت و سالمت زنان اقدام کند. توان 
 افزایی شــغلی زنان با تاکید بر زنان سرپرست خانوار 
و دختران دانش آموخته جویای کار )مبتنی بر ســند 
سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان(، حمایت و ارتقای 
ظرفیت های ســازمان های مردم  نهــاد فعال در حوزه 
زنان و خانواده، توسعه شمول بیمه های پایه به مشاوره 
خانواده، تدوین گزارش های تحلیلی- آماری و سیاستی 
پیرامون وضعیت زنان و خانواده، اطلس وضعیت زنان 
و خانواده به تفکیک اســتان ها و نقشــه آسیب های 
اجتماعی حوزه زنان و خانواده از دیگر دست آوردهای 

دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده بود.
تدوین و لحاظ ماده 31 در الیحه احکام برنامه ششم 
و تدوین سند راهبردی برنامه ششم در موضوع زنان و 
خانواده، ترویج و تقویت همکاری های شبکه ای جامعه 
مدنی و دولت در حوزه زنان و خانواده از طریق برگزاری 
8 نشست منطقه ای، تکریم و بزرگ داشت زنان شهیده 
و ایثارگــر انقــالب و جنگ تحمیلــی و مفاخر ملی 
واسالمی زن در قالب برگزاری همایش ها و نشست ها، 
چاپ زندگی نامه های آنان و ساخت سردیس، برگزاری 
مراســم نکوداشت و حمایت از ساخت مستند و فیلم 
دیگر دست آوردها و اقدامات حوزه معاونت امور زنان و 

خانواده ریاست جمهوری بوده است.
دیگر عمل کرد و دست آوردهای حوزه زنان و خانواده، 
توسعه تعامالت بین المللی و دو جانبه با سایر کشورها 
از طریق امضای یادداشت تفاهم و شرکت در مجامع 
و اجالس های منطقــه ای و بین المللی در حوزه زنان 
و خانــواده و اعزام مدیران وکارشناســان به دوره های 
آموزشــی و اجالس های منطقه ای و بین المللی )ژنو، 
آذربایجان ، ارمنستان ، چین و ژاپن(، پیگیری انتصاب 
زنان در پســت های مدیریتــی در چارچوب وعده ها 
و شــعارها و برنامه های رئیس جمهور و ارائه پیشنهاد 
افزایش 10 درصدی ساالنه تعداد مدیران زن در قالب 
طرح اصالح نظام اداری و هماهنگی و تعیین چارچوب 
همکاری  های مشترک دستگاههای ذی ربط در زمینه 
عرضه و فروش آثار و صنایع دســتی زنان در سراسر 

کشور )بازاریابی،  بازار رسانی و بازارداری( است.
اجرای طرح تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای 
برنامه حمایتی نهاد خانواده و کاهش فقر زنان سرپرست 
خانوار )برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت ملل 
متحد در چارچوب پنجمین برنامه کشوری( عمل کرد 

حوزه زنان محسوب می شود.
همچنین در حوزه زنان و خانواده برای ایجاد محیطی 
امــن برای بانوان در همه فضاهای کشــور اقداماتی و 
برنامه های مختلفی انجام شد که از جمله آن می توان 
به اجرای برنامه ملی بازاریابی، بازار رسانی و بازارداری 

محصوالت و صنایع دستی زنان، توانمندسازی زنان در 
سکونت گاه های غیررسمی و بافت های ناکارآمدشهری، 
همکاری در اجرای طــرح ملی ارتقای دانش حقوقی 
و مهارت های ارتباطی از طریق شــبکه های اجتماعی 
)سامانه 101(، تقویت مراکز بازتوانی زنان آسیب دیده و 
در معرض آسیب، طراحی نظام هماهنگ توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار با همکاری دستگاه های ذی ربط 
)مبتنی بر پایلوت شــهرری( اشاره کرد. مشارکت در 
تدوین برنامه ملی کنترل و کاهش طالق با دستگاه های 
ذی ربــط، توانمندســازی اقتصــادی زنــان زندانی، 
خانواده  هــای زندانیان و معدومان )با همکاری انجمن 
حمایت از خانواده های زندانیان در6 استان(، حمایت 
از طرح ها و برنامه ها در راســتای اجرای سیاست های 
کلی جمعیتی از قبیل پیشــنهاد سامان دهی مشاوره 
قبل از ازدواج، ارائه مکمل  های غذایی به زنان باردار و 
شیرده در 4 استان، انجام اقدامات الزم جهت گسترش 
حمایت های اجتماعی از زنان معتاد در فرآیند ترک و 
زنان بهبود یافته )با مشــارکت دستگاه های ذی ربط(، 
انجام پیگیری های الزم جهت تخصیص اعتبارات مورد 
نیاز به منظور راه انــدازی 31 پارک ویژه بانوان در 31 
استان کشور، هماهنگی با ســتاد ملی مبارزه با مواد 
مخدر و وزارت بهداشت و سازمان های مردم نهاد مرتبط 
در جهت ارتقای ســالمت، پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی و ساماندهی وضعیت زنان کارتن خواب در 
تهران از دیگر دســتاوردهای حوزه زنان و خانواده در 

کشور به شمار می رود.
بازگشت منزلت به جایگاه واقعی زنان

حوزه زنان و خانواده، افزایش نرخ پوشش تحصیلی 
دختران در مقطع ابتدایی به 98،8 درصد را در کارنامه 
خود دارد. نسبت زنان فعال دارای تحصیالت عالی به 
کل جمعیت زنان فعــال، 48/2 درصد؛ افزایش تعداد 
بیمه شــدگان اصلی )اجباری، غیراجباری و بیکاری( 
زن به دو میلیون و 454 هزار و 918 نفر در سال 93؛ 
فعالیت 17 حزب و تشکل سیاسی زنان در سال 94؛ 
افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده از 
یک هزار و 677 سازمان در سال 92 به دو هزار و 333 
سازمان در سال 94؛ افزایش تعداد ناشران فعال زن از 
754 نفر در ســال 92 به 840 نفر در سال 93؛ سهم 
23 درصدی تعداد مولفان زن در سال 93 و اکنون با 
9 هزار و 525 مولف، آمار و ارقام حوزه زنان و خانواده 

است.
کسب 217 مدال در حوزه ورزش در مسابقات برون  
مرزی در سال 1393 توسط زنان )آسیایی، پارآسیایی، 
کاپ جهانــی، قهرمانی جهان، بیــن المللی از دیگر 

دستاوردهای حوزه زنان ورزشکار به شمار می رود.
بازنگری در قوانین مدنی و خانواده

تصویب الیحه اصالح پــاره ای از مواد قانون مدنی- 
حقوق خانواده و تامین امنیت زنان در برابر خشــونت 
در دولت و ارسال آن به مجلس، افزایش سهم زنان از 
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان 
آسیب دیده و در معرض آسیب از طریق بیمه از دیگر 
دستاوردها در کارنامه کاری و عمل کردی حوزه زنان 
و خانواده بود. بازپژوهی حقوق زنان و ارائه پیشــنهاد 
اصالح قوانین، مقررات و سیاســت های حوزه زنان و 
خانواده مانند پیگیری تصویب الیحه کاهش ســاعت 
کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، الیحه بیمه زنان 
خانــه دار، آیین نامه بیمه فراگیر اجتماعی)بیمه های 
چند الیه(، الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، 
پیشــنهاد مجازات های جایگزین برای زنان زندانی در 
حــوزه اعتیاد و مواد مخدر، رفع مشــکل بی تابعیتی 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی، 
الیحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ، پیشنهاد ده ماده 
به کارگروه تدوین الیحه اصالح قانون تعزیرات موضوع 
اصالح کتاب پنجم قانون مجازات اســالمی معاونت 
حقوقی قوه قضائیه در موضوع خشونت خانگی و قاچاق 
انسان سال 1392 نیز در کارنامه حوزه معاونت زنان و 

خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.
پیگیری اجرای قانون و رفع مشــکل مصوبه افزایش 
مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، مشارکت در تدوین 
برنامه عمل 10 ســاله حقوق کودک و نوجوان)مرجع 
ملی کنوانســیون حقوق کودک و ارائه 260 پیشنهاد 
جهت درج درســند( و تصویب الیحه کاهش ساعت 
کاری بانوان دارای شرایط خاص و مادران دارای فرزند 

زیر 6 سال دیگر دستاوردهای حوزه زنان است.
ارتقای شاخص های بهداشت و سالمت زنان

اجرای طرح غربال گری رایگان سرطان های زنان در 
سراسر کشور )با اولویت کارکنان زن و زنان سرپرست 
خانوار(، اجرای برنامه ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج 
در جهت بهبود ســبک زندگی زناشــویی در مراکز 
آموزش هنگام ازدواج دانشــگاههای علوم پزشــکی 
سیستان و بلوچستان و گلستان، توانمندسازی پزشکان 
زنان و زایمان و ماماها، تهیه نســخه های آموزشــی و 
توزیع بین مادران مراجعه کننده به بیمارســتان های 
تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی جیرفت، فسا، 
بابل، بجنورد، مازندران و بم از طریق برنامه حمایت از 
سیاست های ســالمت باروری و حفظ پروسه طبیعی 
تولد دســتاوردهای ارتقای شــاخص های بهداشت و 

سالمت زنان بود.
بخش شکاف جنسیتی

شکاف جنســیتی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد 
و بر اســاس آمارها و معیارهــای بین المللی ایران جز 
10 کشــور آخر لیست کشــورهای جهان قرار دارد. 
حتی برخی از کشــورهای منطقه نیــز از این جهت 
وضعیت بهتری نســبت به ایران دارند. از سال 2006 
تا 2015 وضعیت ایران در میان کشــورهای دنیا در 
شــکاف جنســیتی همواره رو به وخامت رفته است. 
در ســال 2006 رتبه کشــور در شاخص کل شکاف 
جنسیتی 108، در شــاخص های جزئی سالمت 52، 
در زمینــه آموزش 80، در زمینــه اقتصاد 113، و در 
زمینه سیاست 109، بوده است. روند نزولی کشور در 
شاخص  های شکاف جنسیتی در سال 2016 متوقف 
شده و رو به بهبود نهاده است. به طوری که در مجموع 
145 کشور با افت دو پله ای نسبت به سال گذشته در 
رتبه 139، در بعد مشارکت اقتصادی در رتبه 140، در 
بعد آموزش رتبه 94، در بعد سالمت و بقا در رتبه 98 
و در مشارکت سیاسی در رتبه 136 قرار گرفته است. 
کاهش دو پله ای رتبه ایران در میان کشــورهای دنیا 
در سال 2016 نشان از موفقیت دولت یازدهم در این 

حوزه در سال پایانی دارد.
افزایش مشارکت اقتصادی زنان

در بخش مشــارکت اقتصادی نیز تحوالتی در حوزه 
زنان به وجود آمد به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی 
بانوان در ســال 92 حدود 12،4 درصد در ســال 93 
این نرخ همان عدد، در ســال 94 مشارکت اقتصادی 
زنان 13،3 درصد و در سال 95 این مشارکت به 14،9 
درصد رســید؛ اگرچه نرخ بیــکاری در میان بانوان از 
19،8 درصد در ســال 92 به حــدود 20،7 درصد در 

سال 95 رسید.
زیرشــاخه  های اقتصاد در سنجش شکاف جنسیتی 

شاخص هایی همچون مشــارکت اقتصادی زنان، نرخ 
اشــتغال و بیکاری، تفاوت و شــکاف دستمزد زنان و 
مردان در شغل های یکســان، میزان امکان پیشرفت 
شــغلی، تعداد نیروهــای کار در بخش های مختل را 
شامل می شــود. آمار و ارقام مربوط به بخشی از این 
شاخص  ها در آمارهای رسمی در ایران موجود نیست.

چند چالش عمده حوزه زنان
معاونــت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در 
مجموع با چند چالش اساســی و عمده مواجه است 
که تعدد نهادها و مراکز تاثیرگذار در سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و اجرا و شکاف عمیق ایدئولوژیک و ارزشی 
میان این نهادها؛ عدم تناســب جایــگاه و اختیارات 
معاونت زنان و خانواده با مســائل و چالش های حوزه 
ماموریت؛ فقدان یک رویه و سازو کار مشخص قانونی 
برای سنجش وضعیت زنان. وجود این چالش ها موجب 
اختالل در عمل کرد این معاونت شده و باعث شده که 
معاونت زنان و دولت از ســوی دو گروه و در دو جهت 
کامال مخالف مورد انتقاد قرار گیرد؛ از یک سو فعاالن 
عرصه حقوق زنان و بدنه اجتماعی بانوان به ویژه زنان 
و دختران تحصیل کرده و از سوی دیگر، برخی اقشار 
مذهبی که با توجه به قرائت متفاوتشان از دین، مخالف 
برخی اقدامات اند. این مسائل بیشتر مربوط به مباحث 
فقهی است و باید با استناد به روایات و نظرات مراجع 
به آن ها پاسخ داد و نگاه سیاسی جایز نیست. در ضمن 
توجه به منویات مراجع و دین داران، باید توجه داشت 
که یکی از عمده مطالبات پایگاه اجتماعی و سیاسی 
جریان اعتدال، مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده 
اســت. نباید از یاد برد که زنان نیمی از جامعه بوده و 
برای نیل به یک توســعه پایدار، نمی توان از نیمی از 

جامعه چشم پوشاند.
معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در سطح 
راهبردی و کالن باید به گونه ای سازمان یابد که بتواند 
مســائلی همچون نقصان و تعــارض در نظام تصمیم 
گیری و برنامه ریزی کشــور در حوزه زنان و خانواده، 
نقصان بانک های اطالعاتی دقیق و با اســتانداردهای 
یکســان در حوزه زنان و خانواده، مشارکت اقتصادی 
پایین و نرخ باالی بیکاری زنان، وضعیت نامساعد زنان 
سرپرست خانوار، خشــونت علیه زنان، سواستفاده از 
زنان به عنوان نیروی کار ارزان، نرخ باالی طالق؛ ظهور 
صورت های رقیب برای نهاد خانواده، تبعیض در حقوق 
مدنی و شهروندی زنان، عدم توازن میان مسئولیت ها 
و حقــوق در نهاد خانواده، عــدم ارزش اقتصادی کار 
خانگــی، کمبود امکانــات بهداشــتی و درمانی ویژه 
زنان، ســهم اندک بانــوان از مناصــب و مدیریتی و 

سیاست گذاری را حل کند.
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دیدگاه

رئیس اداره فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور گفت: دولت الکترونیک در سازمان بهزیستی کشور مستقر می شود. فریبا بریمانی در نشست صمیمی و جلسه هم اندیشی با اعضای شورای معاونان و همکاران حوزه 
اداره فناوری و تحول اداری بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه بهزیستی یک سازمان دانش محور است، اظهارکرد: باید تالش کرد تا با تمام توان زیرساخت های فناوری ارتباطات برای مدیریت دانش صورت بگیرد. وی یکی از مشکالت سازمان 
بهزیستی را سطح پایش اطالعات عنوان کرد و گفت: عدم بروز رسانی پرونده های مراجعه کنندگان با پرونده های الکترونیک موجب عدم خدمات رسانی دقیق می شود. وی با بیان اینکه نرم افزار و کارکرد الکترونیک موجب تسهیل در امور خدمات 
رسانی می شود، اظهار کرد: دولت الکترونیک در سازمان بهزیستی کشور مستقر می شود. رئیس اداره فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه آشنایی مدیریت ها به خدمات سازمان امری ضروری است 

خاطرنشان کرد: تبادل دیدگاه ها میان مدیرکل و ستاد در پیش برد اهداف تاثیرگذار است. به گفته بریمانی، به منظور آسانی خدمات دهی به جامعه هدف سازمان بهزیستی با بانک اطالعاتی وزارت رفاه ارتباط برقرار می کند.

دولت الکترونیک 
در سازمان بهزیستی 

مستقر می شود

افزایش مشارکت اقتصادی زنان 
در دولت یازدهم کارگروه  نشســت  اولیــن 

بررســی وضعیت زباله گردی 
کودکان تشــکیل شد و طی 
دســتگاه های  نمایندگان  آن 
مشــکالت  بیان  به  ذی ربط 
ناشــی از کار ایــن گــروه از 

کودکان پرداختند.
مازیارفر، عضو جمعیت امداد 
دانشــجویی امام علی )ع( در 
اولین نشست کارگروه بررسی 
وضعیت زباله گردی کودکان با 
اشــاره به نتایج پژوهشی که در 10 استان کشور انجام شد، گفت: در این پژوهش همزمان 685 

کودک شناسایی شدند که بیشتر ملیت آن ها ایرانی، افغانستانی و پاکستانی بود.
وی افزود: از بین این کودکان 41 درصد مطلقا بی ســواد بودند، 52 درصد داخل مراکز تفکیک 
زباله زندگی می کردند و سطح بهداشت آن ها به شدت پایین بود. نماینده جمعیت امام علی )ع( با 
بیان اینکه در کنار محل تفکیک زباله آلونک هایی ایجاد شده که این کودکان در کنار افراد بزرگ 
در همانجا زندگی می کنند گفت: 40 درصد این کودکان تنها منبع درآمد خانواده خود هستند و کل 
خانواده را حمایت می کنند. بحث بسیار تلخی که درباره این موضوع مطرح است کارفرمای کودکان 
زباله گرد اســت. وی افزود: دو مســیر اصلی برای کار این کودکان وجود دارد، نخست پیمان کار 
شهرداری اســت که مستقیما این کودکان را استخدام می کند و برایشان کارت صادر می کنند و 
مسیر دوم افرادی هستند از خود ماموران شهرداری که این کودکان را استثمار می کنند و پولی از 
آن ها می گیرند تا بتوانند در منطقه کار کنند. مازیارفر با بیان اینکه مزیت این کارت ها این است که 
کودکان زباله گرد را دیگر کتک نمی زنند و زباله هایشان را به زور نمی گیرند، ادامه داد: باید به زباله 
به چشم کاالی گران قیمت نگاه کرد، یک کودک به طور متوسط 60 کیلوگرم زباله در طول روز 
جمع آوری می کند که بار بسیار سنگینی است. نماینده جمعیت امام علی )ع( با بیان اینکه وقتی 
پیمان کار مناقصه را برنده می شود با کارگاه های تفکیک زباله وارد مذاکره می شود گفت: مسئول 
کارگاه ها باید 800 هزار تومان بابت هر کودک به پیمان کار بدهند تا اجازه پیدا کنند زباله های منطقه 
را تفکیک کنند. وی افزود: میانگین حداکثر زمان زباله گردی 20 ساعت و میانگین آن 10.5 ساعت 
اســت. 62 درصد این کودکان هرگز از دست کش استفاده نمی کنند و ایدز، هپاتیت، کزاز، حصبه، 
سالک پوستی، انگل های روده ای، اسهال خونی، فلج اطفال، زانو درد و کمردرد از جمله بیماری هایی 
است که کودکان زباله گرد را هدف قرار می دهد. با وجود همه مشکالت هیچ نهاد ناظر و مسئولی 
وجود ندارد و معموال NGOها اجازه پیدا نمی کنند به این کودکان سر بزنند و مواردی داشتیم که 

چند نفر از همکاران ما مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، خاکی نماینده بهزیستی تهران با تاکید بر اینکه باید نگاه علمی داشته باشیم و 
شرایط را بپذیریم که آمار کودکان زباله گرد آمار پایینی نیست، گفت: باید این موضوع سامان دهی 
شود. ما آماده پذیرش، آموزش و ساماندهی کودکان کار و خیابان و کودکان زباله گرد هستیم. به 
گزارش ایسنا، قدیمی رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز در پاسخ به این پرسش 
که پیمان کاران شهرداری چگونه عمل می کنند؟ گفت: در خصوص زباله خشک درآمدی نداریم 
و به علت پول نیست که اتفاقاتی نظیر زباله گردی رخ می دهد. هدف اصلی شهرداری حمل زباله 
از درب منازل مردم به سمت اماکن دپوی زباله است و این مسئولیت معموال بر عهده پیمان کاران 
قرار می گیرد. وی افزود: باید علت ترکیب نشدن زباله را هم در نظر گرفت. مردم برای تفکیک زباله 
به ما کمک نمی کنند حتی حاضر شــدیم برای آپارتمان های باالی 20 واحد مخزن جداگانه قرار 
دهیم و اکنون در پارک ها هم مخازن جداگانه تفکیک زباله وجود دارد اما مردم توجهی نمی کنند. 
اگر تفکیک زباله از مبدأ انجام شود دیگر این اتفاقات رخ نمی دهد. رئیس سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران با بیان اینکه اگر در سطح ملی به این موضوع بپردازیم رسانه ها و همه دستگاه ها 
پای کار بیایند تا بتوانیم فرهنگ سازی کنیم گام بزرگی برداشته ایم، گفت: درصد زباله تر به خشک 
بسیار باال است و برای پیمان کاران جذابیتی برای تفکیک وجود ندارد. حاضریم همه NGOها به 

عنوان بازرس به ما کمک کنند تا بتوانیم تخلفات را شناسایی و با آن ها برخورد کنیم.
قدیمی ضمن تکذیب این موضوع که شــهرداری برای کودکان زباله گرد کارت صادر می کند، 
گفت: یک سری افراد سودجو این کار را انجام می دهند. زیرا صدور کارت برای تفکیک زباله قدغن 
و ممنوع است و شهرداری های مناطق معموال این کار را نمی کنند. وی افزود: شما پیمان کارانی 
که از کودکان زیر 18 سال استفاده می کنند را باید به ما معرفی کنید تا ما دیگر با این پیمان کاران 
قرارداد نبندیم. ما خودمان مدعی هستیم و معتقدیم نباید زباله گردی اتفاق بیفتد. رئیس سازمان 
خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه قبال پیشنهاداتی نظیر درب دار کردن و زیرزمینی 
کردن مخزن های زباله محالت ارائه شــده بود که آماده هستیم این کار را انجام دهیم، گفت: ما 
بر کارگاه های تفکیک زباله کهریزک نظارتی نداریم. زیرا در حوزه شهرداری تهران نیست و باید 
استانداری به آن ورود کند. خالزیر و تقی آباد هم شهرک های مستقلی هستند و در آنجا خانواده ها 
سالیان سال است که تفکیک زباله را انجام می دهند. باید از طریق استانداری به این مناطق هم 
وارد شد و سازماندهی الزم را انجام داد. ما مرجع قضایی نیستیم و تنها می توانیم پیمان کاران را 
جریمه کنیم اما حاضریم با کمک بهزیستی و قوه قضاییه برای حل مسائل و مشکالت مربوط اقدام 
کنیم. به گزارش ایسنا، لیال ارشد مدیر خانه خورشید نیز با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم 
که کودکان پنج تا هفت ساله بارهای سنگین زباله را حمل می کنند، گفت: آیا امکانی وجود ندارد تا 
پیمان کاران را مجاب کند که از کودکان در سنین پایین استفاده نکنند؟ یک اقدام کوتاه مدت دیگر 
این اســت که حتما این کودکان از دست کش استفاده کنند، واکسینه شوند و تحت پوشش بیمه 
قرار بگیرند. وی افزود: آیا شهرداری می تواند فضاهای کوچکی را برای اقامت و استراحت کوتاه 
مدت کودکان زباله گرد در سطح شهر اختصاص دهد؟ الزم است همه کنار هم قرار بگیریم و منشأ 
وجود این مشکالت را پیدا کنیم. به گزارش ایسنا، رحیمی مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام 
علی)ع( نیز در این نشست با بیان اینکه نباید فکر کنیم چگونه باید آسیب های ناشی از کار کودکان 
را کم کنیم بلکه باید به فکر رفع کامل آن باشــیم گفت: طبق قانون، کار کودک به این شــکل 
خالف است و جزء مصادیق پرضرر کار کودک محسوب می شود. این که بخواهیم دست کش به 
کودکان زباله گرد بدهیم یا وی را بیمه کنیم معنایش این اســت که کار وی را تایید کرده ایم. در 
حالی که باید ریشه های این موضوع را جستجو کرد. وی افزود: زباله ثروتی است که نمی دانم چرا 
شهرداری از آن چشم پوشیده است. مبالغ زیادی در اینجا جابه جا می شود و متاسفانه برای حداکثر 
کسب سود حداکثر استثمار صورت می گیرد. در کدام کالن شهر دنیا زباله را این گونه جمع آوری و 

تفکیک می کنند. نباید به راه حل های کوتاه مدت کاهش آسیب بسنده کنیم.
 به گزارش ایسنا، هادی شریعتی نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز با بیان اینکه 
نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل اجتماعی آسیب زاست گفت: باید از متهم کردن دستگاه ها بگذاریم. 
ما درباره قشری حرف می زنیم که به بدترین نوع کار کودک یعنی زباله گردی روی آوردند. درباره 
قشر فرودستی سخن می گوییم که صدایشان شنیده نمی شود. بستن در کارگاه های تفکیک زباله 
و توزیع دست کش نمی تواند مشکل را حل کند باید با فقری که خانواده این کودکان با آن روبه رو 
هستند مبارزه کنیم. به گزارش ایسنا، طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
نیز با بیان اینکه موضوع زباله گردی کودکان بسیار دردناک است، گفت: اما خوشحال هستیم که 

امروز درباره این موضوع صحبت می شود و می توان به آن پرداخت.
 وی افزود: باید درباره موضوع کودکان کار و زباله گردی کودکان راه حل علمی را پیش گرفت. 
باید از مطالعات تطبیقی و بومی سازی تحقیقات خارجی استفاده کرد. وی با بیان اینکه باید تدابیر 
حمایتی از این کودکان اتخاذ شود و دستگاه های ذی ربط به موضوع ورود کنند، گفت: قصد مقصر 
اعالم کردن دســتگاهی را نداریم اما باید توجه کرد که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است. 
هنوز با رسانه ملی در این خصوص به توافق نرسیدیم. پروسه بازیافت زباله در کشور ما متفاوت از 
جاهای دیگر است و باید به گونه ای حل و فصل شود که تعداد کودکانی که به دلیل ارزان بودن 

به کار گرفته می شوند کاهش یابد.
سیاوشی ادامه داد: اخیرا نشستی با حضور نمایندگان تهران، اعضای شورای شهر تهران و دکتر 
نجفی شهردار تهران داشتیم. در آن جلسه آسیب های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت و در آنجا 
همه معتقد بودیم در تهران 52 نفر هســتیم که باید با هم افزایی برای حل مشکالت کالن شهر 
تهران تالش کنیم. در مجلس به اتفاق نمایندگان کمیســیون حقوق قضایی، فراکسیون کاهش 
آسیب های اجتماعی تشکیل شده است که یکی از کمیته های آن کمیته کودکان کار است. در این 
فراکسیون تالش می کنیم به مسائل عمده این حوزه بپردازیم. تشکیل این فراکسیون گام مهمی 

بود و امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد.

شناسایی 680 کودک زباله گرد 
در 10 استان

مدیر خانه خورشــید در خصوص آخریــن اقدامات 
شهرداری برای ایمن سازی خانه خورشید به دنبال تخریب 
بخشی از آن طی گودبرداری غیر اصولی ملک مجاور؛ 
گفت: هرچند هنوز ایمن سازی ادامه دارد، اما زنان آسیب 
دیده برای دریافت خدمات و ادامه روند اشتغال خود به 
خانه خورشید بازگشتند. لیال ارشد، با اشاره به ماجرای 
تخریب و تعطیلی خانه خورشید اظهار کرد: ساختمان 
فعلی را شهرداری حدود شش سال است که در اختیار 
ما قرار داده است. سال گذشته اعالم کردند بخش هایی 
از زمین این ملک باید در اختیار گروهی که قرار اســت 
مسجدی را در مجاورت خانه خورشید بسازند قرار بگیرد. 
بخشــی از زمین را از ما گرفتند اما در روند گودبرداری 
نامناســب، خطرات جدی ساختمان خانه خورشید را در 
معرض تهدید قرار داد. بخش هایی چون دندانپزشکی، 
نهارخوری، کارگاه آموزشی و آشپزخانه که در مجاورت 
محل گودبرداری قرار داشتند از ایمنی مناسبی برخوردار 
نیستند. وی افزود: مهندسان شهردای ناحیه در بازدیدی 
که داشتند ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که با دیدن 
هر ترک روی دیوار مراقب باشیم. ایمن سازی ساختمان 
از چند روز پیش آغاز شده، با این حال مرکز را به علت 
خطراتی که مددجویان را تهدید می کرد، تعطیل کردیم 
که با اعتراض و ناراحتی زنان مرکز مواجه شدیم چرا که 
جایی برای اقامت ندارند. آن ها شب ها را در گرمخانه ها 
می گذرانند اما در طی روز و تا شــش بعدازظهر به خانه 
خورشید می آیند. مدیرخانه خورشــید با بیان اینکه ما 
با گروهی از زنان کار می کنیم که بســیار آسیب پذیر 
هستند عنوان کرد: قطع سوء مصرف بسیار دشوار است، 
اما ماندن در ســالمت و ترک از آن دشــوارتر است و 
هرگونه خطر و تغییر می تواند آن ها را به اعتیاد برگرداند. 
چند روز مرکز را تعطیل کردیم تا ایمن سازی به اتمام 

برسد اما بیش از این نمی توانیم مرکز را بسته نگه داریم 
زیرا هم جلسات قدم باید به موقع برگزار می شد و هم 
سفارش هایی در کارگاه های اشتغال داشتیم که باید به 
موقع تحویل مشتریان شود. ارشد درباره وضعیت زنانی 
که به علت تعطیلی خانه خورشید در خیابان ها رها شده  
بودند گفت: تعدادی از این زنان را پیدا کردیم و به مرکز 
برگشتند. از یک سو مسئولیت سنگینی داریم و از سوی 
دیگر باید مدام نگران ایمنی ســاختمان باشیم تا فرو 
نریزد. چون این ملک متعلق به شهرداری بود و سندی 
نداریم، حتی نتوانستیم آن را بیمه کنیم. وی با بیان اینکه 
شــهرداری کامال در جریان اتفاقات اخیر هست افزود: 
از مسئوالن شهرداری، شــورای شهر و کسانی که در 
جریان این اقدامات هســتند درخواست می کنم فضای 
بزرگ تــری را در اختیار این مرکز قــرار دهند؛ چرا که 
تجربه ایجاد اشــتغال برای زنانی که قطع سوء مصرف 
مواد داشته اند امیدوار کننده بوده است و توانسته ایم تعداد 

زیادی از آن ها را به زندگی برگردانیم.
 اگر فضای بزرگ تری در اختیار ما قرار گیرد می توانیم 
از گروه بیشــتری از این زنان حمایت کنیم. وی با بیان 
اینکه تقریبا بیش از شش ســال است شهرداری این 
ســاختمان را در اختیار ما قرار داده است اظهار کرد: در 
این منطقه خدمات مناســب و خوبی به زنانی که قطع 
ســوءمصرف می کنند ارائه می دهیم. ارشد با اشاره به 
برخی خدمــات این مرکز افزود: بیش از 450 پرونده از 
زنانی داریم که از ما حمایت اجتماعی دریافت می کنند. 
هر هفته بیش از 20 نفــر از مبتالیان به اچ.آی.وی و 
در معرض انتقال آن از خدمات دندانپزشکی ما استفاده 
می کننــد. روزانه بیش از 20 نفــر از زنان در این مرکز 
اشــتغال دارند و حق الزحمه دریافت می کنند. جلسات 
NA هفتگی برگزار می کنیم و مهارت های اجتماعی 

و زندگی را به زنان می آموزیم. همچنین مشــاوره های 
فردی و گروهی روانشناســی، مــددکاری اجتماعی و 
حمایت های حقوقی چون دریافت شناسنامه برای این 
زنان و فرزندانشان و مســائل مرتبط با طالق وازدواج 
انجام می شود. مدیر خانه خورشید ادامه داد: در عین حال 
گروه پنج نفره امدادرسان محلی داریم که هرروز هفته 
دو تا سه ساعت به سطح محله می روند و بسته بهداشتی 
شامل کاندوم، سرنگ، شامپوی گال و شپش، پمادهای 
آنتی بیوتیک و سوختگی، توزیع می کنند. ارشد با اشاره 
بــه حمایت از 10 4 کودک کار که والدینشــان گرفتار 
اعتیاد هستند عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات ما این 
است که برای این زنان حامی پیدا می کنیم و پول رهن 
و کرایه اتاق آن ها را می پردازیم و آن را تجهیز می کنیم 
تا بتوانند در شرایط آبرومند با فرزندانشان زندگی کنند. 
وی ادامه داد: موسسه ای هستیم که با این وسعت کار 
می کنیم و با هیچ ســازمان دولتی هیچ گونه قراردادی 
نداریم. داستان زنان، اعتیاد و بیماری هایی چون اچ.آی.

وی به گونه ای اســت که برای بسیاری از افراد سنتی 
و مذهبی دافعه دارد. بســیار ی از مردم ما وقتی بحث 
کودک مبتال به سرطان به میان می آید کمک می کنند 
اما برای مواردی چون اعتیاد و حواشی مرتبط با آن و اچ. 
آی. وی به راحتی پا پیش نمی گذارند و تمایلی به حمایت 
ندارند. کار کردن در چنین فضایی بسیار دشوار است. به 
گزارش ایسنا، مدیرخانه خورشید با بیان اینکه بیش از 
یکسال است خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه می کنیم 
گفت: در عین حال جلســات و گارگاه های متعدد برای 
گروه هدف NGO ها اعم از دانش آموزان و والدینشان 
برای پیشــگیری از اعتیاد، کودک آزاری، روابط پرخطر 
جنسی برگزار می کنیم و در امر پیشگیری هم گام هایی 

برمی داریم.

ســازمان سنجش اعالم کرد کســانی که به نتایج 
کنکور کارشناســی ارشد دانشگاه آزاد اعتراض دارند م  

توانند سواالت خود را در خصوص نتایج طرح کنند.
به گزارش خبرآنالین، امســال اولین ســالی است 
که کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد و دولتی 
و غیرانتفاعی تجمیع شــد و با اعــالم نتایج کنکور 
کارشناسی ارشــد، برخی از داوطلبان نسبت به نتایج 
اعتراض دارند. سازمان سنجش آموزش کشور درباره 

این داوطلبان اطالعیه ای به شرح منتشر کرده است.
نحوه پیگیری معترضــان به نتایج دانشــگاه آزاد 

اسالمی:
داوطلبان گرامــی برای پیگیری هر گونه ســوال 

درخصوص نتایج مربوط به رشــته های دانشگاه آزاد 
اسالمی می توانند به روشهای ذیل اقدام نمایند:

1- طرح ســوال به صورت اینترنتی بــا مراجعه به 
بخش »پاسخگویی به سواالت« مندرج در سایت مرکز 
ســنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد اسالمی به نشانی: 

.www.azmoon.org
2- تماس تلفنی با ســتاد پاسخگویی تلفنی مرکز 
ســنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اســالمی با شماره 
4743-021 . 3- مراجعه حضوری به ستاد پاسخگویی 
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی: 
تهران، انتهای اتوبان شهید ســتاری شمال، سازمان 

مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی. 

تسنیم نوشت: پژوهشکده اقلیم شناسی کشور، پیش بینی 
فصلی ایران را به طور کامل انجام داده که در بخش خالصه 
آن گفت: مجموع بارش سال زراعی جاری کشور تا پنجم 
شــهریور ماه 96 حدود 215 میلیمتر اســت که نسبت به 
میانگین سال گذشته و بلندمدت به ترتیب هفت و 9 درصد 
کاهش را نشان می هد؛ بیشترین کاهش بارش سال زراعی 
در اســتان خوزســتان با بیش از 40 درصد رخ داده است. 
در ماه آبان باوجود کمبود بارش در ســطح کشور )به ویژه 
در ســواحل خزر(، در بخش هایی از جنوب و جنوب غرب 
کمــی بیش از نرمال خواهد بود. برای مــاه آذر، بارش در 
استان های ساحلی خزر، شمال غرب و جنوب غرب کشور 
کمتر از نرمال پیش بینی می شود اما در شمال شرق کشور 
در حد نرمال اســت؛ در مجموع بارش پاییز ســال جاری 
اندکی کمتر از نرمال است اما نسبت به سال گذشته شرایط 
بهتری دارد. میانگین دمای ماهانه کشــور غیر از نیمه اول 

شهریور تا اواخر پاییز حدود یک درجه بیش از نرمال خواهد 
بــود و این افزایش در مناطق غربی بیش از ســایر نواحی 
است. پیش بینی بارش: با اســتثنای نیمه دوم شهریور در 
بخش هایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر در مجموع 
بارش کشور در شهریور متمایل به کمتر از نرمال است؛ در 
ماه مهر به جز بخش های مرکزی ســواحل خزر، میانگین 
بارش به ویژه در شــمال غرب و غــرب - کمتر از نرمال 
پیش بینی می شود. انتظار می رود بارش آبان در سواحل خزر 
و شمال غرب کمتر از نرمال بوده اما در جنوب غرب بیش 
از نرمال باشــد. پیش بینی دما: میانگین دما در شهریور ماه 
به خصوص در شرق کشــور کمتر از نرمال است؛ در مهر 
ماه میانگین دما تــا 1.5 درجه بیش از نرمال خواهد بود و 
در ماه های آبان و آذر پهنه افزایش دما در کشــور گسترده 
شده و بیشترین آن در نیمه شمالی و غربی رخ می دهد. در 
برخی نواحی احتمال افزایش دما تا بیش از دو درجه است.

معترضان به نتایج کنکور کارشناسی بازگشت زنان به »خانه خورشید« با ایمن سازی خانه
ارشد دانشگاه آزاد چه کنند؟

بارش های پاییزی کمتر از حد »نرمال« است


