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دغدغه

زنــدگــی
فردا

نقدی بر شرایط جذب هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان
مرتضی ملیجی
کارشناس آموزشی

در سالهای اخیر پذیرش بی رویه دانشجو در مقطع
دکتری توسط دانشگاههای مختلف ،موضوع جذب
هیأت علمی را به یک چالش اساسی تبدیل کرد .در
این میان کم نیستند معلمان و نیروهای شاغل در
آموزش و پرورش که دارای مدرک دکتری هستند،
اما با وجود ش��رط عدم اس��تخدام در دستگاههای
دولتی ،در واقع هیچ شانسی برای جذب این افراد
در دانش��گاهها وجود ندارد .اما با تأسیس دانشگاه
فرهنگیان ،امیدی در دل این افراد روش��ن شد .به
این امید که این دانشگاه که رسالتش تربیت معلم

۴

است ،حتماً از تجربه و تخصصشان استفاده خواهد
کرد .افرادی که سالها سابقه تدریس در مدارس و
مقاطع مختلف تحصیلی با شرایط و امکانات مختلف
را دارند کام ً
ال با محیط مدرسه ،ویژگیها و نیازهای
دانشآموزان آشنا هستند .اما با لحاظ شرط حداکثر
 15سال س��ابقه کار و حداکثر  40سال سن برای
ج��ذب هیأت علمی در دانش��گاه فرهنگیان ،تمام
امیدها و آرزوها بر باد رفت.
حال با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان بهعنوان
مرجع اصلی تربیت معلم در کش��ور ،لحاظ کردن
چنین شرطی جای بس��ی تأمل دارد ،با عنایت به
اینکه تربیت معلم شایس��ته ،یک��ی از مهمترین
اهداف نظام تعلیم و تربیت هر کشورتوسعهگراست.
لذا برای تربیت معلم با کیفیت و شایس��ته باید به

عوام��ل متعددی از جمله به محتوا و مواد درس��ی
متناس��ب با نیازهای معلم ،بهکارگیری مدرس��ان
با تجربه و کارآمد ،دورهه��ای کارورزی و امکانات
و تجهیزات توجه ک��رد .مراکز تربی��ت معلم باید
کارآزمودهتری��ن اس��تادان و مدرس��ان هر حوزه
آموزش��ی را به خدمت بگیرند ،زیرا معلم شایسته
را مدرس شایسته میتواند تربیت کند؛ مدرسانی
که با شرایط ،امکانات و مشکالت محیط مدارس و
همچنین با نیازها ،تواناییها و عالیق دانشآموزان
بهخوبی آش��نا بوده و از نزدیک آنها را لمس کرده
باش��ند .بدیهی اس��ت که یک معلم کارکش��ته و
با تجرب��ه میداند که یک دانش��جو معل��م به چه
مهارتها و تواناییهایی نیاز دارد ،تا مدرس��ی که
تا بهحال محیط آموزش��ی را تجربه نکرده اس��ت.
به قول معروف ،فوت و فن معلمی را معلم با تجربه

و کارکش��ته میداند .مدرس��ان با تجربه دانشجو
معلمان را در روش تدریس ،انتخاب مواد آموزشی،
محدودی��ت برنامههای آموزش��ی ،رفتار متقابل با
دانشآم��وزان ،مدیریت کالس درس ،اس��تراتژی
حل مشکالت ،راهنمایی و مشاوره با دانشآموزان
و همچنی��ن در انجام کارهای مدرس��ه راهنمایی
میکنند .نتایج پژوهش فراهانی و همکاران در سال
1389نشان داد که  90درصد مصاحبه شوندگان
نقش مدرس��ان را در جریان آموزش و تربیت معلم
بس��یار مهم ارزیابی کردند ،زیرا دستمایههای آنها
معلمانی خواهن��د بود که آیندهس��ازان جامعه را
تربیت خواهند کرد .آنها در این پژوهش بهکارگیری
مدرسان باتجربه و کارآمد را در مراکز تربیت معلم
پیشنهاد کردند.
حال این س��ئوال پیش میآید ک��ه چطور فردی
با حداکثر  15س��ال س��ابقه کار ،تجربه الزم برای
تربی��ت معلم��ان شایس��ته را دارد؟ چنین فردی

اگر از دانش��گاههای تربیت معلم با رش��ته دبیری
فارغالتحصیل شده باش��د ،قطعاً  4سال از این 15
س��ال س��ابقهاش مربوط به دوران دانشجوییاش
در مقط��ع کارشناس��ی برمیگ��ردد ،و البته چند
س��الی هم درگیر تحصیل در مقطع کارشناس��ی
ارش��د و دکتری بوده اس��ت .لذا چنی��ن فردی در
خوشبینانهترین حالت حداکثر میتواند  7تا  8سال
کار مفید آموزش��ی و معلمی کرده باشد .حال اگر
س��ابقه فرد متقاضی جذب کمتر از  15سال باشد،
از این مقدار هم کمتر میتواند س��ابقه آموزش��ی
داش��ته باش��د .هرچند نمیتوان منکر وجود افراد
توانمند و مستعد با سن و سابقه کم شد .اکنون که
سایر دانشگاهها ،اعم از دولتی و غیردولتی در حال
بهکارگیری نیروهای متخصص و باتجربه آموزش
و پرورش بهصورت حقالتدریسی هستند ،متأسفانه
مدیران دانش��گاه فرهنگیان تمایلی برای جذب و
بهکارگیری این نیروها ندارند.

وبهدالیلمختلفتحتپوششبیمهقرارنداشتندنیز
از این بیمه استفاده کردند ،چرا که هیچ فیلتری برای
استفاده از آن وجود نداشت .به گفته طاهر موهبتی،
مدیرعام��ل فعلی س��ازمان بیمه س�لامت ایرانیان
«صندوق بیمه سالمت ایرانیان» قبل از شروع بیمه
رایگان همگانی 4میلیون و ۴۰۰هزار نفر عضو داشت
که برای این عضویت حق بیمه پرداخت میکردند ،اما
متاسفانه بعد از اجرای طرح «بیمه همگانی رایگان»
شاهد مهاجرت از بیمه ایرانیان به سمت صندوق بیمه
همگانی بودیم ،بهطوریکه۵۰درصد اعضای صندوق
بیمه همگانی که در مقاطعی اعضایش به ۱۱میلیون
نفر نیز رسید ،افرادی هستند که از سایر صندوقها به
صندوق بیمه همگانی مهاجرت کردند.
مهاجرتی که س��بب شد بدهی این سازمان به شکل
روزافزون��ی باال رود و ح��ال خدمات آن به س��مت
محدودشدن پیش میرود.

درمانی اس��ت کنند .اما اتفاقی ک��ه در بیمه رایگان
همگانی افتاد ای��ن بود که این گ��روه در کنار گروه
دیگری از افراد که نیاز به این حمایتها نداش��تند،
از خدمات محدودی برخوردار شدند و در واقع گروه
هدف ما که هم��ان نیازمندان بودند نتوانس��تند از
حمایت کاملی برخوردار شوند.
رئیس سازمان بیمه سالمت ایرانیان نیز منتقد این
شیوه ارائه خدمات گسترده است .موهبتی میگوید:
در دنیا نیز میگویند کسانی که درآمدشان کمتر از
یکسوم حقوق اس��ت باید خدمات مناسب رایگان
دریاف��ت کنند .بنابراین رویک��رد حاکمیت و دولت
جمهوری اس�لامی حتما این اس��ت که محرومین
و کس��انی که بضاعت مال��ی ندارند بای��د از بهترین
خدمات به ص��ورت رایگان بهرهمند ش��وند و دایره
این قانون ش��امل محرومین نمیشود .حال نکتهای
که باید به آن توجه کنیم این است که ما قرار بود در
کشور بر اس��اس ارزیابی وسع مالی افراد را به صورت
رایگان بیمه کنیم ،یعنی کسی را بیمه رایگان کنیم
که بضاعت و توان مالی ندارد.

نوار زرد

خانه؛ محل اختفای
پولهای اختالسشده

 4نفر در جریان ی��ک اختالس بانکی
در استان گلس��تان بازداشت شدهاند
که یک میلیارد و  300میلیون تومان
از حس��ابهای راکد مش��تریان پول
برداشت کردهاند و به حساب متهمان
غیرکارمند این پرونده انتقال دادهاند.
این اخت�لاس در نوع خ��ود عجیب و
حسابش��ده بوده اس��ت .آنطور که
رئیس کل دادگستری استان گلستان
به خبرنگار «میزان» گفته ،متهم این
پرونده تمام یک میلیارد و  300میلیون
تومان پول را داخل منزل خود پنهان
کرده ب��وده و در نهای��ت بازپرسهای
پرونده با بازجوییهای فراوان متوجه
ش��دند این پولها نه در حس��ابهای
بانکی که در خانه او پنهان شده است.
در حال حاضر دادگس��تری استان از
بازگش��ت پولها ب��ه بیتالمال خبر
داده .اما جالب اینجاست که اگر مدیر
ش��عبه این بانک دولت��ی متوجه کم
شدن سپرده مشتریان در حسابهای
راکد نمیش��د و چنین شکایتی طرح
نمیکرد زمان زیادی برای کشف این
راز صرف میش��د .اکنون پرونده این
اختالس در ش��عبه جرای��م اقتصادی
دادسرای گرگان باز و پرونده در حال
بررسیس��ت و  4متهم پرونده که دو
نفر از آنها کارمند بانک بودند بازداشت
شدهاند.

پایان نزاع دو خانواده

با تالش اعضای ش��ورای حل اختالف
شهرس��تان حمیدیه دو خانواده پس
از س��الها اختالف ،با صلح و س��ازش
از خ��ون فرزن��دان خود گذش��تند تا
فرهنگ بخش��ش را در جامعه ترویج
دهند .در پی ن��زاع و درگیری خونین
دو خان��واده از طایفه حالف که منجر
به قتل  ۳نفر و زخمی ش��دن تعدادی
از افراد شده بود ،اختالف بین این دو
خانواده شدت گرفت و اعضای شورای
حل اخت�لاف حمیدیه به منظور حل
و فص��ل اختالفات موج��ود بین این
دو خان��واده و به دلی��ل احتمال ادامه
درگیریها ،جلس��ات و مالقاتهای
متع��ددی با حض��ور بزرگان ،س��ران
عشایر و معتمدین جهت آشتی دادن
دو خان��واده با حض��ور طرفین برگزار
کردن��د .اعض��ای این دو خان��واده به
کالم خدا س��وگند یاد کردند که برای
همیش��ه اختالفات را کنار بگذارند و
هم عفو و بخش��ش را به فرزندان خود
یاد دهن��د و هم صل��ح و آرامش را به
خانوادهشان بازگردانند.

ديالوگ

رئیس سازمان حفاظت از
محیطزیست:

معاونت آب وزارت نیرو هیچ اعتقادی به حقابه
زیستمحیطی نداش��ت و معتقد بود اگر آبی
باقی بماند به محیطزیس��ت داده میش��ود.
واقعیت این بود که هیچ وقت آب پیدا نمیشد.

معاون پرورشی
وزیر آموزش و پرورش:
با وجود بحرانهای رفت��اری ،تنها  15درصد
مدارس متوسطه دوم کشور مشاور دارند.

مدیرکلنوسازی
مدارستهران:
یکچه��ارم فضاهای ما در بافت فرس��وده قرار
دارد که اکنون مورد استفاده است ،اما در مورد
مقاومت در مواقع حوادث غیرمترقبه مثل زلزله
و موارد دیگر ،نگرانیم.

قصههای يوميه

 11میلی��ون نفر از خدمات
رایگان بیمه سالمت استفاده
میکنند

وزارت بهداشت و بدهی بیمه سالمت

مصوبهای برای کاهش بدهیهای بیمه رایگان همگانی

جراحی بیمه سالمت
سعیده علیپور
روزنامهنگار

میزان
بدهیهای
سازمان
بیمه سالمت
ایرانیان حدود
۴هزار میلیارد
تومان است
که تا پایان
سال  ۹۶به
۹هزار میلیارد
تومان افزایش
مییابد
زنان

دیماه  1393رئیسجمهور از بیمه درمانی گروهی
از جامع��ه که تا آن س��ال از خدمات بیم��ه درمانی
محروم بودند س��خن گفت .پیشبینی میشد بیمه
رایگان همگانی بین 5میلی��ون تا 6میلیون نیازمند
در کش��ور را زیر چتر خدمات خود قرار دهد .اما یک
س��ال بعد از اجرای این ماجرا سازمان بیمه سالمت
ایرانی��ان به عن��وان متولی اجرای ای��ن طرح اعالم
کرد که تعداد بیمهشدگان این بیمه رایگان دو برابر
پیشبینی بودهاند ،عددی که این س��ازمان را یکی
از مقروضترین س��ازمانهای بیمهگر به بخشهای
درمانی تبدیل کرد.
***
طاهرموهبتی،مدیرعاملسازمانبیمهسالمتایران،
چندی پیش میزان بدهیهای این سازمان را حدود
۴هزار میلیارد تومان عنوان کرد .این بدهی تا پایان
سال ۹۶به۹هزار میلیارد تومان افزایش مییابد و ارائه
خدمات س�لامت را در بخشهای مختلف با مشکل
جدی روبهرو میکند .همین موضوع در یکی دو سال

اخیر نهادهای تصمیمگیری چون مجلس را وادار کرد
دنبال راهی برای اصالح ساختار ارائه خدمات سازمان
بیمه س�لامت ایرانیان باشند تا از بار هزینههایی که
به سیستم بهداشت و درمان وارد میشود بکاهند.
سال گذشته در نخس��تین اقدامات برای اصالح این
ساختار مجلس ش��ورای اسالمی مصوبهای تصویب
ک��رد تا ارائه خدمات این بیم��ه را محدودتر کند و از
هزینههای آن بکاهد.
ارائه محدود خدمات

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی که در تبصره
 ۱۷قانون بودجه س��ال ( ۹۶بند الف) گنجانده شده
است ،بیمه س�لامت ایرانیان باید از ابتدای سال 96
ب��رای مدیریت منابع و کم ک��ردن بدهیهای خود،
تنها در بخش دانش��گاهی و دولتی به بیمهشدگان
خدمات دهد.
با این حال ،مدیرعامل س��ازمان سالمت بیمه ایران
ضمن ارائه توضیحاتی درباره قانون الزام بیمهشدگان
صندوق همگانی این س��ازمان به دریافت خدمت از
بخش دولتی تاکید کرد :ما نمیخواهیم مشکلی برای
قشر آسیبپذیر ایجاد شود؛ این افراد برای بهرهمندی
از بیمه رایگان میتوانند به کمیته امداد مراجعه کنند،
اگر ش��اخصهای کمیته امداد را دارا بودند ،سازمان

افزایش خشونت خفته در دختران

مصادیق خشونت در جمعیت دانشآموزان دختر بیشتر است

ب��ه دلی��ل اینک��ه ان��رژی
دخت��ران از طریق ورزش و
بازی تخلیه نمیشود شاهد
افزای��ش خش��ونت در این
قشر هستیم
عکس :مهدی پدرام خو
 /مهر

مشتهایشان را بهس��مت همدیگر نشانه رفتهاند و
سارا غضنفری
روزنامهنگار

هرکسی از کنار کوچه رد شود جا میخورد که چرا
دو دختر آماده کتککاری هستند .مقنعه یکی پاره
شده و دیگری لباسهایش خاکی است؛ اما این تمام
ماجرا نیست.
وقت��ی از جل��وی م��دارس زم��ان تعطیل ش��دن
دانشآم��وزان رد میش��وید ،بای��د گوشهایتان را
بگیرید .عجیب وغریبترین کلمات و الفاظ را خطاب
ب��ه همدیگر ب��هکار میبرند و انگار در هر فحش��ی،
خشمی پنهانی نهفته است .خشمی که دیگر دختر و
پسر نمیشناسد و حتی نمیتوان گفت تو خانم باش!
این الفاظ را نگو و مش��تت را به روی همکالسیات
نشانه نرو! حاال خش��ونت ،دختر و پسر نمیشناسد
و حتی باید گفت دخترها در بازیِ خش��ونت ،گوی
سبقت را از پسران هم ربودهاند .روز گذشته مدیرکل
آموزشوپرورش ش��هر تهران از خشونت خفته در
دختران خبر داد .بهگفته عباسعلی باقری ،مصادیق
خشونت در جمعیت دانشآموزان دختر بیشتر است.
افزایش خشونت خفته در دختران

مدیرکل آموزشوپرورش ش��هر تهران از خش��ونت
خفته در دختران و رفتارهای پرخطر در پسران اعالم

نگران��ی میکند و میگوید« :متاس��فانه یک متولی
خانواده که در سطح کشور قوی عمل کند ،نداریم».
بهمناسبت مقابله با آسیبهای اجتماعی در جمعیت
دانشآموزی ،آموزشوپرورش پژوهشی درخصوص
افزایش خش��ونت در دانشآموزان انجام داده است.
باقری ،درب��اره نتیجه این پژوهش میگوید« :در این
پژوهشها آم��ار «رفتارهای پرخط��ر» در جمعیت
دانشآموزان پسر را باال دیدیم و در دانشآموزان دختر
نیز«خشونت»آمارباالییداشت.همهاینهازمینههای
الزم را فراهم کرده است تا برای مقابله با آسیبهای
اجتماعی اقدامات ریشهای و اساسی انجام دهیم.».
دختران احساس حمایت از سوی خانواده ندارند

چرا این روزها اس��م زنان و دخت��ران در صدر اخبار
حوادث و آس��یبهای اجتماعی قرار گرفته اس��ت؟
هنوز چند روز نیس��ت که از انتش��ار فیل��م پیش از
خودکشی دختران اصفهانی میگذرد .دخترانی که
با خنده رو به دوربین گوش��ی موبایل به سوی مرگ
میرفتند .از آن گذش��ته همین چند وقت پیش بود
که پدیده «خونبازی» دختران بر صدر اخبار نشست.
دخترانی که در اعتراض به قوانین مدرسه ،فراموش
کردن مشکالت خانواده و فشاری که از سوی جامعه
به آنها وارد میشد ،فیلم کوتاهی از خود منتشر کردند
که دختران در آن برای ابراز آنچه آنها را ناراحت کرده
بود و اعتراض ،با تیغ روی دستشان خطوطی ترسیم

بیمه سالمت به آنها ارائه خدمت خواهد داشت .اما به
اعتقاد گروهی ازکارشناسان این ابالغیه که به دلیل
برگزاری انتخابات با هفت ،هشت ماه تاخیر اجرایی
شد ،مقدمهایست برای محدود کردن ارائه خدمات
بیمه رایگان .پیشتر نیز برخی از مراکز خصوصی به
دلیل بدهی فراوان س��ازمان بیمه سالمت ایرانیان،
از ارائه خدمات ب��ه دارندگان دفترچههای بیمه این
س��ازمان خودداری میکردند ،اما براب��ر قانون این
ممانعت آنها تخلف محسوب میشد و اکنون با ابالغ
این مصوبه مجلس مراک��ز خصوصی از ارائه خدمت
به دارن��دگان دفترچههای بیمه س�لامت ایرانیان
معاف شدهاند.
افزایش بیمهشدگان رایگان

براساس اصل  22و  29قانون اساسی بیمهشدن حق
همه مردم است .این در حالی است که تا دی سال 93
برآورد شده بود حدود شش میلیون نفر از بیمه درمانی
محرومهستند،جمعیتیکهمیزاندرآمدشانکمبود
و دولت بر اساس قانون خود را موظف به حمایت از آنها
میدانس��ت .پیشبینیها اما درست از آب در نیامد،
مشتاقان به استفاده از بیمه رایگان از مرز یازده میلیون
نفر گذش��ت .بهطوریکه به گفته ریاست وقت این
سازمان ،حتی افرادی که از نظر مالی در مضیقه نبودند

کرده بودند و در واقع با آسیب به بدنشان میخواستند
صدایش��ان را به گوشها برسانند .اما سرانجام ماجرا
مشخص نشد و اکثر کارشناسان حوزه مشاوره اعتقاد
داش��تند که کمکم بح��ث پرورش از آم��وزش جدا
شده اس��ت و به حال روانی دانشآموزان بهخصوص
دختران رسیدگی الزم نمیشود .همچنین مدیرکل
آموزشوپرورش شهر تهران ،درباره احساس خشونت
در دختران در راستای پژوهشی که انجام شده است
نیز میگوید« :از دختران س��وال کردیم به نظر شما
اگر مش��کلی برایتان پیش بیاید چه کس��ی از شما
حمایت میکند؟ که متاس��فانه بی��ش از  50درصد
آنها اعالم کردند همس��االن و دوستان؛ آنها جایگاه
خانواده و مدرس��ه را کمرنگ دیدن��د و ما نگران این
موضوع هس��تیم که مصداق دوم خشونت خفته در
درون دختران اس��ت .احس��اس میکنیم روحیه با
نشاطی که دخترها نیاز دارند ،کمتر برایشان فراهم
میشود و کمتر هم امکان ورزشکردن دارند ،بنابراین
خشونتی در درونشان نهفته باقی میماند و ما نباید
از اینها غافل باشیم».
انرژیای که تخلیه نمیشود

اگر شرایط دختران نوجوان را درنظر بگیرید ،مصداق
خش��ونت هم پیدا میش��ود .اکثر زنگهای ورزش
م��دارس بهدلیل آلودگی هوا تش��کیل نمیش��ود.
تجهیزات ورزش��ی مدارس آنچنان که باید و ش��اید
مجهز نیست و قدیمی است .مدارس بسیاری حیاط
کوچک دارند و با اس��م غیرانتفاعی مش��غول بهکار
هستند .از دیگر سو ،اکثر باشگاههای ورزشی مربوط
به زنان س��اعات صبح فعال هس��تند و بعدازظهرها
کالسهای ورزش��ی ب��رای آقایان اس��ت .حال باید
پرس��ید چگونه انرژی دختران تخلیه میشود وقتی
حتی اجازه ندارند برای تش��ویق تیم مورد نظرشان
به ورزشگاه بروند و همیشه با احساس سرخوردگی،
تبعیضی را تجربه میکنن��د که دلیل قانعکنندهای
برایش وجود ندارد.
کنترل مدارس دخترانه توسط پلیس!

در کنار افزایش خش��ونت در دخت��ران باید دالیل
افزایش خش��ونت را نیز بررس��ی ک��رد و دید چقدر
اعمال و رفتار غیرمس��ئوالنه در برابر این قشر به این
پدیده دامن میزند .روز گذشته خبر کنترل مدارس
دخترانه توس��ط پلیس منتشر ش��د .رئیس پلیس
تهران در خصوص ناامنیهای ایجادشده در پایتخت،

آغ��از طرح تحول س�لامت با افزای��ش مراجعات به
سیس��تم درمانی ،باال رفتن تعرفهه��ا و در کنار این
موارد ،اجرای طرح سراسری دولت برای بیمه همگانی
س�لامت همراه بود .همه اینها دست به دست هم
دادند تا هزینههای درمان در چند سال اخیر به شکل
قابل توجهی افزایش پیدا کند و بیمهها بیش از پیش
به مراکز درمانی بدهکار شوند .این بدهیها تا حدی
است که چندی پیش حسن قاضیزاده ،هاشمی وزیر
بهداش��ت و درمان ،از بیمهها به عنوان پاشنه آشیل
طرح تحول سالمت یاد کرد و هشدار داده بود که این
بدهیها میتواند ارائ��ه خدمات در حوزه درمان را با
مشکل جدی مواجه کند.

30درصد صرفهجویی

اما کاظم میکائیلی ،سرپرست دفتر بیمههای سالمت
در وزارت کار ،معتقد است اغلب کسانی که از خدمات
بیمه درمانی رایگان استفاده میکنند افراد نیازمند
هس��تند .او به «جامعه فردا» در این باره میگوید :بر
اساس بررسیهای ما مشخص شده است که بیش از
79درصد استفادهکنندگان از بیمه سالمت رایگان
درآمدی زیر 500ه��زار تومان در ماه دارند و بیش از
80درص��د نیز زیر یک میلیون توم��ان درآمد دارند
و تنها ش��مار کمی از آنها باالی ی��ک میلیون درآمد
دارند که میتوان در برنامههای آتی با تکمیل بانک
اطالعاتی به آن نظم داد.
سرپرس��ت دفتر بیمههای س�لامت در وزارت کار
میگوید :ای��ن مصوبه به قانون بودجه س��ال  96باز
میگردد که در آن به سازمان بیمه سالمت الزام کرده
بود کسانی که مشارکتی در پرداخت حق بیمه ندارند
تنها از مرکز دولتی خدمات بگیرند .اجرای این مصوبه
به دلی��ل انتخابات با تاخیر انجام ش��د ،اما صراحتی
قانونی داشت و به گفته میکائیلی پیشبینی میشود
حداقل  20تا 30درصد با اجرای این مصوبه هزینهها
کاهش پی��دا کند که این کاه��ش هزینه در کاهش
بدهیهای این سازمان موثر است.
به گفته میکائیلی کس��انی که قصد داش��ته باشند
عالوه بر استفاده از دفترچه بیمه سالمت ایرانیان از
خدمات مرکز خصوصی نیز استفاده کنند میتوانند
با پرداخت ماهانه 20هزار تومان ،عالوه بر استفاده از
مراکز درمانی دولتی و دانش��گاهی ،از خدمات مرکز
خصوصی نیز بهره بگیرند.

اما و اگرهای بیمه همگانی

عل��ی اکبری کارش��ناس بیمه درمان��ی در این باره
معتقد اس��ت که اجرای طرح بیمه رایگان س�لامت
از ابتدای اجرا ش��کل نادرستی داشت .او به «جامعه
فردا» میگوید :اصل بیمه به معنای پراخت حق بیمه
و متعاق��ب آن ارائه خدمات اس��ت ،اما آنچه در بیمه
رایگان همگانی شاهدش هستیم ارائه خدمات رایگان
به گروهی از مردم بدون هیچگونه فیلتری اس��ت .به
همین دلیل از ابتدای کار قابل پیشبینی بود که این
ش��کل خدمات که گروه هدف آن نامحدود است به
سرانجام نخواهد رسید.
او ادامه میدهد :یکی از برنامههای رفاهی دولت ارائه
خدمات بیمه از طریق سازمانهای حمایتی است .در
ایران سازمان بهزیستی و کمیته امداد این وظیفه را
به عهده دارند .این نهادهای حمایتی باید با استفاده از
بانک اطالعاتی اقدام به شناسایی افراد نیازمند و ارائه
خدمات حمایتی که بخش��ی از آن در قالب خدمات

در دختران افزایش بیشتری داشته است .بهگفته
مصطفی اقلیما ،رئی��س انجمن علمی مددکاری
ای��ران خانوادههایی که اعض��ای آن در کودکی
شاهد پرخاش��گری والدین بودهاند ،احتمال بروز
پرخاش��گری یا تن دادن به آن بهمراتب بیشتر از
خانوادههای دیگر اس��ت .او میگوید«:براساس
این دی��دگاه میت��وان یکی از علل خش��ونت یا
افزایش خشونت در بین دانشآموزان را تنشها
و خش��ونتهای مش��اهده ش��ده بین والدین یا
س��ایر اعضای خانواده دانس��ت .او س��بکهای
زندگ��ی در عصر حاضر را یک��ی از دالیل افزایش
مسئله خشونت در برخی خانوادهها عنوان کرد و
گفت :خانوادهه��ا و مخصوصا والدین برای تامین
هزینههای زندگی مجبور هستند ساعات زیادی
در طول شبانهروز به فعالیت بپردازند .این فعالیت
بیش از اندازه میتواند تنشها و فشارهای روانی
زیادی به افراد وارد کند ،که نتیجه آن دور شدن
اعضای خانواده از هم است ».واقعیت این است که
شاهد افزایش خشونت هستیم اما نقش پرورش
در آموزشوپرورش کمرنگ شده است و باید دید
این وزارتخانه در هماهنگی با سایر دستگاهها چه
تمهیداتی دیده است.

خبر از کنترل و مدیریت پلیس بر تمامی نقاط مورد
آسیب و حساس داد .س��ردار رحیمی ،با بیان اینکه
درحالحاضر هم تمام مدارس بهویژه مدارس دخترانه
تا ش��عاع مناس��ب بهترتیبی مورد توجه ،مدیریت و
کنترل پلیس واقع شده است ،گفت« :اقدامات الزم
در مورد اس��تقرار پلیس در تمامی نقاط حس��اس و
تمامی مدارس در سطح ش��هر تهران ،درحال انجام
است و ش��هروندان اطمینان داشته باشند که تهران
محلی برای جوالن اراذل و اوباش نخواهد بود ».حال
سوال این است که آیا ایجاد جو پلیسی اطراف مدارس
حمایت از دانشآموزان دختر است یا احساس رعب و
وحشت را در نوجوان ایجاد میکند؟ آیا امکان اینکه
این گشتها بهصورت نامحسوس باشد وجود ندارد؟!
افزایش خشونت در زنان

بهگزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی
استان تهران ،از ابتدای سال  96تا پایان تیرماه ۱۲
هزار و  ۱۵۹نفر زن تهرانی بهدلیل نزاع به پزشکی
قانونی مراجع��ه کردهاند .حال باید پرس��ید چرا
خشونت از زنان بزرگسال به دختران دانشآموز
ادامه پیدا کرده اس��ت ک��ه آموزشوپرورش طی
آخرین آمار اعالم کند خش��ونت بهدلیل شرایط
زوم

ایرادجرمانگاریبهالیح هتامینامنیتزناندربرابرخشونت

معاون حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت کاهش جرمانگاری در قوانین گفت« :ایراد و مس��ئله
اساس��ی که «الیح ه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است ،جرمانگاری وسیع این
الیحه است ».ذبیحاهلل خدائیان ،در نشست سه روزه بررسی الیح ه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
ضمن تاکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیبپذیر در جامعه نظیر کودکان ،نوجوانان و بانوان به
الیحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت« :آسیب
اساسی که این الیحه با آن روبهرو اس��ت ،جرمانگاری وسیع آن است ،بهگونهای که برخی مواد آن
بهطور متوسط بیش از ۲۰جرم جدید را جرمانگاری کرده است .از آنجا که اصطالحات و واژهها در مواد
مختلفاینالیحهچندپهلو،قابلتفسیروپردامنههستند؛مصادیقآنبسیارزیاداست؛بهعنوانمثال
از دل اصطالح «خشونت روانی» میتوان بیش از دهها ،عنوان مجرمانه استخراج کرد ».خدائیان با
اظهار اینکه تاکنون در نظام حقوقی با الیحهای با این حجم وس��یع از جرمانگاری روبهرو نبوده ایم
خاطرنشان کرد« :در حقوق جزا و جرمانگاری آنچه که بهعنوان یک نکته حائز اهمیت به آن توجه
میشود ،ضرورت استفاده از کلمات و اصطالحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این
معنا که کلمات نباید بهراحتی مورد تفسیر واقع شوند .چالشی که در این الیحه بهطور گسترده با آن
مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطالحات آن است ،مسئلهای که دست قاضی را برای
تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز میگذارد».

