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افزایش زنان سرپرست خانوار،
نقطه ضعف دولت یازدهم نیست

خانوارهای
کم درآمد
مستمری
میگیرند
تمام خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شــده در قانون برنامه ششــم
توسعه است میتوانند مستمری مددجویی دریافت کنند.
رئیس سازمان بهزیستی ،با بیان این مطلب گفت :افراد «ک م درآمد» توسط نهادهای
حمایتی پوشش داده می شــوند بر اساس ماده  ۸۰قانون برنامه ششم توسعه ،پشت
نوبتیها باید از مستمری که در بودجه سنواتی آمده برخوردار شوند ،از همین رو تمام
خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است
میتوانند برای دریافت مستمری مددجویی در سامانه خدمات حمایتی ثبتنام کنند.
انوشیروان محسنی بندپی تصریح کرد :این افراد باید در سامانه وزارت تعاون ثبتنام
و پس از بازرســی میدانی ،تحت پوشــش سازمان بهزســتی قرار میگیرند ،در واقع
مســتمری تعیین شــده بدون در نظر گرفتن یارانه نقدی برای خانوادههای یک نفره
 ۱۹۵هزار تومان ،خانودههای دو نفره  ۲۵۰هزار تومان ،خانودههای سه نفره  ۳۲۵هزار
تومان ،خانودههای چهار نفره  ۴۱۸هــزار تومان و خانواده پنج نفره  ۴۶۵هزار تومان
است و به خانوادههایی که درآمد آنها بدون یارانه نقدی کمتر از این میزان باشد تعلق
خواهد گرفت.
محسنیبندپی یادآور شد :بر اســاس قانون بودجه سال  ،۹۶منابع این مستمری از
بخش هدفمندی تامین خواهد شد ،در بخش دیگر هم تالش شده تا نسبت به توانمند
ســازی این افراد اقداماتی انجام گیرد اما اولویت سازمان با افراد دارای معلولیت شدید
است.
وی با یادآوری آمار زنان سرپرســت خانوار ،گفت :بر اساس آخرین آمار اعالم شده
حدود  ۱۸۰هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و  ۶۰۰هزار زن سرپرست
خانوار تحت پوشــش کمیته امداد امام(ره) هســتند ،از این جهت توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار نیز در دســتور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است ،در این زمینه
گامهای خوبی هم برداشته شده و حدود  ۴هزار گروه همیار و خودیار تعبیه شده تا از
مهارتهای فنی برخوردار شوند.
رئیس ســازمان بهزیســتی تصریح کرد :افرادی که دارای معلولیت شدید هستند و
امکان توانمندی آنها وجود ندارد ،در الیحه مساعدتهای اجتماعی نیز دیده شده است.

توصیه محققان به والدین

بدخوابی در سنین
پیش دبستانی با بروز
مشکالترفتاری
همراه است
مطالعه جدید نشــان می دهد کودکان پیش دبستانی که کمتر از میزان الزم میخوابند
بســیار در معرض مشکالت توجه کردن ،کنترل احساسات و پردازش اطالعات در سنین
کودکی هســتند.دکتر الســی تاوراس ،پژوهشگر ارشد از بیمارســتان عمومی کودکان
ماساچوســت ،در این باره می گوید« :تا سن  ۷ســالگی ،این کودکان بیخواب به شدت
با عملکرد فکری و هیجانی روبرو هســتند».به گفته وی« ،توصیه خوابیدن در هر سنی
متفاوت اســت .در مجموع کودکان  ۳تا  ۴ســال روزانه نیاز به  ۱۱ســاعت خواب دارند.
کودکان کوچکتر نیاز به خواب بیشتر و کودکان بزرگتر نیاز به خواب کمی کمتر دارند ».در
این مطالعه ،معلم کودکانی که به ســن  ۷سالگی رسیده بودند همراه با مادر این کودکان
پرسشــنامه ای با هدف ارزیابی هر نوع عملکرد اجرایی کــودک پر کردند .معلمان این
کودکان هم پرسشنامه ای را تکمیل کردند .عملکرد اجرایی شامل میزان توجه و استدالل،
یعنی توانایی مغز در پردازش اطالعات ورودی و پاسخ مناسب به آنها بود.
گزارش مادران و معلمان ارتباطات مشــابهی را بین عملکرد ضعیف و عدم خواب کافی
از سن  ۳سالگی به بعد آشکار ساخت.
تاوراس در ادامه می گوید« :مطالعات قبلی نشان داده اند که خواب برای عملکرد خوب
مغز مهم است و حتی ممکن است در رشد مغز کودکان نقش داشته باشد».کمبود خواب
می تواند بر انعطاف پذیری مغز ،توانایی تغییر در واکنش به تاثیرات و تجربه های محیطی،
تاثیر داشته باشد .این باور وجود دارد که خواب به مغز این فرصت را می دهد تا خودش را
از سموم جمع شده در مغز در طول روز رها سازد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب به پوشش بیمهای برای  480هزار قالیباف اشاره کرد و گفت :سامانه
جامع رفاه ایرانیان که از سال گذشته در وزارت رفاه رسما اقدام به شناسایی نیازمندان کرد در حال فعالیت است و سال گذشته بیماران
خاص و کارگران ساختمانی فراخوان شدند تا در این سامانه ثبت نام کنند تا بتوانند از خدمات بیمه ای و درمانی استفاده کنند.
محمدحسن زدا افزود :در همین راستا  100هزار نفر از اشخاصی که کارگر ساختمانی نبودند و از این بیمه سوء استفاده می کردند
شناسایی و حذف شدند و  200هزار نفر هم به فهرست بیمه کارگران ساختمانی اضافه شد.

کودکانی که تشنه محبتاند

شهال کاظمیپور جمعیتشناس:

بر اســاس سرشماری سال  49 ،95درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند
و در این روزهای نزدیک به انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری شاهد آن
هســتیم که برخی از نامزدها ،مدعی افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار طی دولت
یازدهم شدهاند که یک جمعیت شناس این ادعا را نادرست دانست.
به گزارش ایسنا ،شهال کاظمی پور در خصوص افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار
در کشــور گفت :آمارها نشان می دهد تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور افزایش
یافته اســت اما این افزایش به علت آنست که در گذشته تنها زنانی که همسرانشان
فوت کرد ه یا طالق گرفته بودند جزء زنان سرپرســت خانوار محاســبه میشدند اما
امروز در راســتای تغییرات اجتماعی و اقتصادی ،گروه دیگری از زنان نیز سرپرست
خانوار در نظر گرفته میشوند.
وی ادامه داد :برای مثال دخترانی که تنها زندگی میکنند یا با خواهران و برادران
خود بدون حضور پدر و مادر در یک خانه زندگی میکنند نیز در زمره زنان سرپرست
خانوار قرار میگیرند.
این جمعیت شــناس در ادامه با تاکید بر آنکه یکی از علل افزایش زنان سرپرست
خانوار «مهاجرت» اســت گفت :یکی از علل افزایش زنان سرپرست خانوار مسئله
مهاجرت اســت ،این در حالیســت که در گذشــته دختران کمتر به شهرهای دیگر
مهاجرت میکردند اما امروز به دلیل ادامه تحصیل یا کسب شغل ،مهاجرت میکنند؛
به این ترتیب این موضوع نیز به یکی از علل افزایش زنان سرپرست خانوار در کشور
تبدیل شده است.
کاظمــی پور همچنین به افزایش امید به زندگی در کشــور اشــاره کرد و گفت:
وقتی در جامعه امید به زندگی افزایش مییابد ،افراد نیز درصورت فوت همســر خود
ســالهای بیشــتری را میتوانند تنها زندگی کنند ،در نتیجه این مسئله نیز باعث
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور شده است.
وی اضافه کرد :در حال حاضر جامعه به ســمت ســالمندی است و قطعا در میان
سالخوردگان تعداد زیادی زن سرپرست خانوار نیز وجود دارد و این پدیدهای غیرقابل
کنترل است.
این جمعیت شــناس همچنین اظهار کرد :مهاجرت دختران تنها به کالنشــهرها
جهت کســب شــغل نیز از جمله پدیدههای نوظهور جامعه ما در راستای تغییرات
اجتماعی است که باعث افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور میشود؛ از این
رو نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمیتوانند این فاکتور را به
عنوان نقطه ضعف دولت یازدهم مطرح کنند.
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نیلوفر منصوریه

گروه جامعه :وقتی کنار کودکان بی سرپرست بنشینیم یا
یکبار به یکی از مراکز شــبانه روزی بهزیستی برویم و سر
صحبت را درباره زندگیشــان باز کنیم ،آنوقت است که یاد
نعمت های بسیاری می افتیم که خیلی وقت ها به چشممان
نمی آید.
ف هایشــان دل انســان را
بــا بغض حرف می زنند .حر 
میســوزاند ،حرفهایی که جز عطش برای قرار گرفتن در
جمع خانواده را نمیتوان از آن استنباط کرد .حس دیگری
هم ممکن اســت آزارمان بدهد و آن این است که چرا تا به
حال رنج این بچه ها درگیرمان نکرده؟ بعد غیرتی میشویم
و کلی عهد و پیمان که از این به بعد ...و بعد معلوم نیست تا
چند روز یا نهایتا چند ماه دیگر به تعهدهای عمل نشدهمان
در قبال این بچه ها فکر کنیم .کم پیدا می شوند کسانی که
کنار روزمرگی هایشــان گاهی به درد این بچه ها فکر کنند
یا بخواهند برایشان کاری در شان شخصیتشان انجام دهند.
در گوشــه و کنار این ســرزمین مراکز بی شماری وجود
دارد که بچه های تحت پوشــش زیر  18سالشان از دردی
بزرگ رنج می برند :نداشتن جمعی به نام خانواده یا نداشتن
ســرپناهی به نام خانه .قانون فرزندخواندگی نخستینبار در
اسفند  1353تصویب شد و نزدیک به  40سال همچنان در
کشــور ما برای فرزندخواندگی به این قانون استناد میشد.
امــا همانطور که هر قانونی با توجه به نیازهای روز جامعه
باید تغییر کند تا کارآمدتر شــود در سالهای اخیر نیز این
قانون با توجه به سختگیریهای مفرطی که داشت ،خود به
مشکل و سدی بزرگ در راه فرزندخواندگی تبدیل شده بود.
از آنجــا که پدیدههایی نظیر طالق ،اعتیاد و مشــکالت
اقتصادی نیز باعث از هم پاشــیدن زندگی های مشترک و
بیسرپرســت یا بدسرپرست شدن تعداد زیادی از کودکان
شــده بود ،چگونگی نگهداری و سرپرستی از آنها به یکی از
دغدغه های اصلی دولت تبدیل شــده و مسئوالن به دنبال
راه چارهای برای آن بودند.
براســاس قوانین قبلی ،فقط زن و شوهرانی میتوانستند
کودکی را به فرزندی قبول کنند که خودشان صاحب فرزند
ی بودند .همچنین
ی شــدند یا اینکه باید مقیم ایران مــ 
نم 
کودکان بی سرپرســت فقط بــه فرزندخواندگی ســپرده
میشــدند اما طبق قانون جدید شــرایط سهلتر و در عین
حال محکمتر از قبل شــده اســت .به گونهای که در حال
حاضر دختران مجرد ،خانوادههــای دارای فرزند و ایرانیان
مقیم خارج نیز میتوانند از مزایای فرزندخواندگی برخوردار
باشند .بیتردید خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی
رشــد و تعالی اســت و به تجربه ثابت شــده که کودک در
محیط و فضای خانوادگی سالم ،بهتر رشد کرده و تکامل و
تعالی مییابد .بدیهی است فرزندانی که در محیطی خالی از
عشق و با دلبستگی خانوادگی کمتر تربیت و بزرگ میشوند
در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند
داشت .برخی از کودکان از نعمت زندگی در کانون خانواده به
دالیلی همانند فوت والدین ،طالق ،حوادث و ...بیبهرهاند.
این کودکان بر اســاس قانون اساسی کشــور میبایست
توسط دولت ها مورد حمایت قرار گیرند .مراکز دولتی و غیر
دولتی نمیتوانند نقش خانواده اصلی را نزد این کودکان به
طور کامل ایفا کنند .روند رو به رشد کودکان فاقد سرپرست

مؤثر و با صالحیت در مراکز نگهداری ،طی سال های اخیر
سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه اجتماعی را بر آن داشته
تا در راســتای تسهیل شــرایط فرزندخواندگی و جلوگیری
از رســوب آنــان در مراکز نگهداری ،اقدام بــه بازنگری و
اصالح قانون حمایت از حقوق کودکان بیسرپرســت و بد
سرپرست کنند .در این راستا قانون حمایت از حقوق کودکان
بیسرپرست و بد سرپرست ،در ســال  92مورد بازنگری و
تصویب قرار گرفت .در قانون جدید شرایط واگذاری فرزندان
تحتسرپرستی سازمان بهزیستی نسبت به گذشته تسهیل
شــد .بدین ترتیب امید است با اجرای مطلوب قانون فعلی،
کودکان بیشتری طعم شیرین زندگی در کانون گرم خانواده
را بچشند.
شرایط جدید فرزندخواندگی
در قانــون قبلــی تأکیــد فقط بــر حمایــت از کودکان
بیسرپرســت بود اما قانــون جدید عالوه بــر کودکان و
نوجوانان بی سرپرســت ،کودکان و نوجوانان بد سرپرست
را نیز شامل میشــود .با توجه به تغییرات صورت گرفته در
قانون جدید ،شرایط و زمینههای فرزندخواندگی و واگذاری
کودکان بیسرپرســت و بدسرپرست به کانون گرم خانواده
تسهیل شــده اســت و تغییرات و اصالحات قانونی جدید
گشایشــی در راستای پیشگیری از رســوبی شدن کودکان
در مراکــز نگهداری کودکان بیسرپرســت خواهد بود .این
فرآیند ضمن اینکه فرزندان بیسرپرســت و بد سرپرست را
خانــوادهدار میکند ،خانوادههای بدون فرزند را نیز از نعمت
وجود کودک بهرهمند میکند.
جلوگیری از رسوب کودکان در شیرخوارگاهها
بــا همکاری قــوه قضائیه به دنبــال اجرایی کردن طرح
واگذاری مستقیم نوزادان به خانوادههای متقاضی از طریق
بیمارستانها و کاهش روند واگذاری نوزادان هستیم.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان تهران با بیان این
مطلب گفت :در سال گذشته میزان فرزندخواندگی از سوی
ســازمان بهزیستی  ۳۵درصد نســبت به سال قبل افزایش
داشــت ،در شرایطی که آمار اعالم شــده از سوی سازمان
بهزیستی کشور در رابطه با فرزندخواندگی رشد  ۳۵درصدی
داشته است آمار ترخیصیهای ما نیز حدود  ۴۰درصد افزایش
یافته اســت .احمد خاکی با تاکید بر اینکه در ســال  ۹۶نیز
برنامههایی بــرای افزایش میزان فرزندخواندگی و واگذاری
کودکان به خانوادهها پیش بینی شده است ،خاطرنشان کرد:
در راســتای برنامههای سال گذشته ،برنامههای جدیدی در
دســتور کار قرار دارد .معاون امور اجتماعی بهزیستی استان
تهران با تاکید بر اینکه یکی از برنامههای امســال واگذاری
کودکان و نوزادان به طور مســتقیم از طریق بیمارستانها
به خانوادهها اســت ،افزود :در حال حاضر در حال رایزنی با
مســئوالن قوه قضائیه و تدوین برنامههای جدید و پروتکل
این طرح هســتیم .وی اظهار کــرد :نباید به گونهای عمل
شود که کودکان و نوزادان در شیرخوارگاهها رسوب کنند و
الزم اســت هر چه زودتر با فراهم شدن شرایط ،کودکان به
خانوادههای متقاضی واگذار شــوند .خاکی با تاکید بر اینکه
اکثر خانوادهها به دنبال دختران نوزاد جهت سرپرستی آنها
هســتند ،افزود :متاســفانه خانوادهها تمایــل کمتری برای
سرپرستی پســران دارند که باید تالش شود نگاه متفاوتی
در این زمینه ایجاد شود.
واگذاری نوزادان در بیمارســتان به متقاضیان
«فرزندخواندگی» غیرممکن است
در حالیکه معاون بهزیســتی اســتان تهران از بررســی
ن به
طرح «واگذاری نوزادان به طور مســتقیم از بیمارســتا 

اجتماعی

کرد .معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور تاکید کرد :تمام
تالشــمان آن اســت که حضور کودکانی که دارای مادران
معتاد هستند در بهزیستی به صورت موقت باشد و در مرحله
آخر چنانچه مادر یا پدر کودک صالحیت نگهداری از وی را
نداشته باشــد کودک را وارد فرآیند فرزند خواندگی خواهیم
کرد.
رشــد  30درصدی فرزندخواندگی در ســال
گذشته
فرزندان بهزیستی تا  16سالگی به عنوان «فرزندخوانده»
به متقاضیان واگذار میشوند .وی همچنین خاطرنشان کرد:
در سال  95با همکاری قوه قضاییه شاهد رشد  30درصدی
فرزندخواندگی در کشور بودیم و حدود  1300فرزند خوانده
در کل کشور به متقاضیان تحویل داده شد .این در حالیست
که روند فرزندخواندگی در تهران نیز طی ســال  95رشــد
چشمگیری داشــت .معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور
در ادامه به کودکان بدسرپرست و همچنین کودکان حاضر
در مراکز شــبه خانواده نیز اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
حدود  85درصد کودکان حاضر در مراکز بهزیســتی پدر یا
مــادر دارند و به دالیلی چون زندانی بــودن والدین ،اعتیاد
آنهــا یا ابتالی والدین به یک بیماری پیشــرونده همچون
اختالالت روانی مزمن و  ...بدسرپرســت شناخته شده و در
مراکز بهزیستی حضور دارند.
فرید ادامــه داد :همچنین آنکه تعداد نــوزادان حاضر در
شــیرخوارگاههای بهزیستی خیلی کم اســت .با این حال
خانوادهها اغلب متقاضی کودکان در ســنین شــیرخوارگی
هستند این در حالیســت که قانون تا  16سالگی هم اجازه
فرزندخواندگــی را میدهد و مردم باید نســبت به پذیرش
کودکان در ســنین باالتر و همچنین کودکان بدسرپرســت
تمایل بیشتری داشته باشــند .وی همچنین گفت :در حال
حاضر اکثر خانوادهها متقاضی پذیرش دختران هستند اما با
این حال تفاوت چشمگیر و معناداری میان تمایل به پذیرش
دختران و پسران از سوی خانوادههای متقاضی وجود ندارد.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی کشور در پایان اظهار کرد:
مواردی در مراکز شبه خانواده بهزیستی وجود دارد که برای
مثال یک پزشــک جراح سرپرستی یک کودک لب شکری
را بــر عهده گرفته و هزینه عملهای چندین باره وی را نیز
پرداخت کرده است و یا یک پزشک ارتوپد دختری  11ساله
را به سرپرستی گرفته که دارای مشکل حرکتی بوده و وی
بــه صورت رایگان این کودک را درمان کرده و ســپس به
فرزندخواندگی قبول کرده اســت که باید چنین فرهنگی را
در کشور توسعه دهیم.

خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی» با هدف جلوگیری از
رســوب کودکان و نوزادان در شــیرخوارگاهها و مراکز شبه
خانــواده و رایزنی با مســئوالن قوه قضاییــه برای اجرایی
کردن طرح مذکور خبر میدهد ،معاون اجتماعی بهزیســتی
کشور اجرایی کردن این طرح را غیر ممکن دانست و گفت:
تصمیمگیری درباره چنین موضوع مهم و کالنی در ســطح
استان مقدور نیست و این امر باید در سطح کشوری بررسی
شود؛ هرچند اجرای این طرح نیز غیرممکن است.
حبیب اهلل مســعودی فرید ،در واکنش به مطرح شــدن
طرح واگذاری نــوزادان به متقاضیان در بیمارســتانها از
ســوی بهزیستی استان تهران در رسانهها گفت :اجرای این
طرح غیرممکن اســت زیرا کودک بایــد در فرآیند پذیرش
بهزیستی وارد شود و حتی اگر دارای والدین معتاد هم باشد،
باز نمیتواند به این سرعت حکمی در خصوص بدسرپرستی
آنها صادر کرده و کودک را بالفاصله به بهزیســتی تحویل
داد ،زیرا ممکن است پدر یا مادر کودک شش ماه بعد اعتیاد
خــود را ترک کننــد .به همین دلیل باید طی یک پروســه
مشــخص عدم صالحیت دائمی والدین اثبات شــود و این
مســئله سادهای نیســت .وی در ادامه با تاکید بر آنکه باید
صالحیت خانواده متقاضی فرزندخواندگی نیز با دقت بررسی
شود افزود :صالحیت خانوادهای که متقاضی فرزندخواندگی
اســت باید در کمیته فرزندخواندگی به دقت بررســی شود
و مواردی چون تمکن مالی ،عدم ســوء پیشــینه و  ...آنها
مشخص شود.
محدودیت در فرآیند پذیرش فرزندخواندگی
معاون امور اجتماعی بهزیســتی کشــور خاطرنشان کرد:
نمیتــوان هر کودکی را که دارای مــادر و یا والدین معتاد
اســت را به فرآیند پذیرش فرزندخواندگی در بهزیستی وارد
کرد زیرا ممکن اســت مادر ترک کرده و پس از آن مدعی
شــود .این در حالیســت که ما مادری را حق مسلم هر زن
میدانیــم و در مواردی مادر معتاد را تحت حمایت خود قرار
میدهیم تا به بهبودی برســد و توانایی سرپرســتی کودک
خود را داشــته باشــد .فرید همچنین از همکاری با وزارت
بهداشت جهت ارائه خدمات دوران بارداری و پس از بارداری
به زنــان معتاد خبر داد و گفت :بر مبنــای این طرح زنانی
که اعتیاد داشته و باردار هســتند باید تحت خدمات دوران
بارداری و پس از بارداری قرار گیرند.
وی تصریــح کرد :خوشــبختانه در حــال حاضر وزارت
بهداشت نیز نســبت به اجرایی کردن این طرح تاکید دارد
و بــه موجب آن با همکاری ها خدمــات قبل از بارداری را
نیز با هدایت ایــن زنان به بیمارســتانها اجرایی خواهیم

موالوردی در دیداری صمیمی با جمعی از دختران جوان:

تقدیم الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده ،ارتقاء اعتماد به
نفس زنان ،اعتماد جامعه به زنان و اعتماد زنان به برنامه های
دولت را مورد تاکید قرار داد و با اشــاره به اقدامات و اهتمام
دولــت تدبیر و امید در این زمینه اظهارداشــت :باید با انجام
مجموعه ای از اقدامات ســاختاری به مرحله ای برسیم که
از بخش مهمی از سرمایه های اجتماعی کشور برای توسعه
پایدار استفاده کنیم.
شهیندخت موالوردی روز چهارشنبه به مناسبت هفته جوان
در دیــدار صمیمی با جمعی از دختــران جوان با تبریک روز
جوان و اعیاد شــعبانیه پس از سخنان و سوالت جمع حاضر
گفــت :از ابتدای دولت یازدهم ســعی کردیم تا در چارچوب
اسناد باال دستی اقدامات جامعی را در زمینه زنان و خانواده و
رفع مسائل و مشکالت آنان ،انجام دهیم.
وی افــزود :الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشــونت را
پس از بررسی های کارشناسی تدوین و به هیات دولت تقدیم
کرده ایم و در طول این دولت توانســتیم برخی کاستی ها را
اصالح و ریل گذارهای مشخصی را در حوزه زنان و خانواده
انجام دهیم و در برنامه ششم توسعه رویکرد عدالت و تعادل

جنسیتی مورد توجه بوده و در آن گنجانده شده است.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد:
چنانچه معاونت زنان به ســازمانی تحت نظر رییس جمهور
تبدیل شــود می تواند به تقویت ساختار و رفع ضعف ها موثر
باشد و اثربخشی بیشتری در این حوزه داشته باشد.
مــوالوردی با اشــاره به موضــوع دســتمزدهای نابرابر
اظهارداشت :این مسئله در استخدام های رسمی وجود ندارد
اما به زنان در بخش های خصوصی بعنوان نیروی کار ارزان
نگاه می شــود لذا الزم است قوانین حمایتی و ضمانتی الزم
در این راستا داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :در دولت و معاونت امور زنان و خانواده
تالش کردیم وعده های رییس جمهور در مورد زنان را جامه
عمل بپوشانیم و سعی کردیم رسیدگی به امور زنان را به گروه
های خاصی تقلیل نداده و بطور جامع مطالبات همه اقشار را
مورد توجه جدی قرار دهیم.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سوال
یکی از جوانان درباره سرنوشــت رجل سیاسی گفت :با توجه
به اینکه در این دوره از انتخابات ،سیاست های کلی انتخابات

از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده لذا انتظار می رفت که
شورای نگهبان معیارهای مدیر و مدبر و رجل سیاسی را احصا
و مشخص کند که اینکار انجام نگرفت از این رو در ایام ثبت
نام انتخابات شاهد آن وضعیت بودیم .امروز یکی از مطالبات
ما حل مساله رجل سیاسی است.
موالوردی با تاکید بر لزوم توجه به توانمندی جوانان بویژه
دختران جوان گفت :شخصا به توانمندی دختران جوان باور

دارم و امیدوارم و تالش می کنیم بخشی از دستیاران جوان
دستگاههای اجرایی را دختران تشکیل دهند.
وی در مورد مشــکل ممنوع الخروجی ورزشــکار زن نیز
گفت :این موضوع برطرف شــده اســت ضمن اینکه شروط
ضمن عقد ظرفیت بســیار خوبی اســت که می توان از آن
استفاده کرد و بسیاری از موارد حقوقی را براحتی از این طریق
در شروط ضمن عقد گنجانید که ضمانت اجرایی هم دارد.

عزم بنیاد برکت برای مشارکت در کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان
مدیرعامــل بنیــاد برکــت از برنامهریزی برای
مشــارکت این بنیاد در زمینه کاهش آســیبهای
اجتماعی در میــان دانشآموزان و در مدارس خبر
داد.
نوروزی با تأکید بر اینکه در ســند نظام مراقبت
اجتماعــی از دانشآموزان (نماد) مشــارکت همه
دســتگاهها نیاز اســت ،گفت :متأســفانه در حال
حاضر با مشــکالت ناشی از ناهنجاریهای مرتبط
با دانشآموزان مواجه هســتیم ،که جز با انسجام و
هماهنگی همه دستگاههای مرتبط ،امکان غلبه بر
این مشکالت وجود ندارد.
به گفته نوروزی ،بنیاد برکت در طرح ســند نظام

مراقبت اجتماعــی از دانشآموزان ،به نمایندگی از
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مســئولیت
گــروه زیربنایی و کمیته فنــاوری اطالعات برای
طراحی ،تولید و توسعه نرمافزار را بر عهده دارد که
تاکنون همه وظایف محوله را در این زمینه بهطور
کامل انجام داده است.
مدیرعامل بنیاد برکت درباره این نرمافزار گفت:
این نرمافزار در قالب یک برنامه مدون تکمیل و به
آموزش و پرورش تحویل داده شــد تا با مشارکت
 ۹دســتگاهی که در ایــن زمینه فعال هســتند،
آسیبهای اجتماعی مرتبط با دانشآموزان کاهش
سالیانه داشــته باشــد .نوروزی همچنین ،با بیان

اینکــه نرمافزار «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی از
دانشآموزان) براساس انتظاراتی که در طرح تعریف
شده ،توسط بنیاد برکت طراحی و پیادهسازی شده،
تصریح کرد :ماژولهــای اختصاصی ثبت مراکز،
ثبت نقاط جغرافیایــی آموزش و پرورش ،مدارس،
دانشآمــوزان و خانوادهها و امــکان تعریف کاربر
برای تمامی ســازمانهای دخیل در طرح ،از جمله
مشــخصات و مزیتهای این نرمافزار اســت که
زیرساختهای ســختافزاری و اینترنتی آن برای
پیادهسازی در مدارس معین تأمین شده و در حال
حاضــر بیش از  ۱۸هزار دانشآموز و معلم در طرح
اولیه ساماندهی شدهاند.

