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ايسنا :معاون آموزش و پرورش اظهار كرد :جداسازي
حياط مجتمعهاي آموزش��ي براساس سن دانشآموزان
اس��ت .فاطمه قربان با بي��ان اينكه با ايجاد مجتمعهاي
آموزشي و پرورش��ي ،نوآموزان از دوره پيشدبستاني تا
پاي��ان ديپلم را در اين مجتمعها س��پري خواهند كرد،
گفت« :حياط مجتمعها جدا از يكديگر بوده و نوآموزان
در س��اعات تفريح ارتباطي با دانشآموزان س��اير پايهها
نخواهند داشت ».او درباره برنامههايي كه تحول بنيادين
براي دوره پيشدبس��تاني تعريف و تدوين كرده اس��ت،
افزود« :بر اس��اس قانون دوره پيشدبس��تاني يك دوره
غيررس��مي و غيراجباري اس��ت ،اما با توجه به اهميتي
كه اين دوره دارد ،در مجتمعهاي آموزش��ي و پرورشي
س��اختمان مجزا و جداگانهاي براي اين دوره ديده شده
اس��ت ».وي ادامه داد :حضور نوآموزان پيشدبستاني در
مجتمعها نبايد اين نگراني را در بين خانوادهها ايجاد كند
كه آنها در كنار س��اير دانشآموزان خواهند بود ،چرا كه
بر اس��اس آييننامههاي تدوين شده براي مجتمعهاي
آموزشي ،اين مجتمعها با مديريت يكپارچه اما با فضا و
برنامههاي جداگانهاي اداره خواهند شد.

افزايش آمار ازدواج دختران
زير  10سال در كشور

ايس�نا :عضو انجمن دفاع از حقوق كودكان با هشدار
نسبت به افزايش آمار ازدواج دختران زير  10سال در كشور
گفت« :در سال  449 ،88دختر زير  10سال در كل كشور
ازدواج كردهاند كه اين رقم در س��ال گذشته به  716مورد
افزايش يافته اس��ت ».فرش��يد يزداني با اعالم آمار ازدواج
دختران زير  15س��ال در طول سالهاي  85تا  88افزود:
«در س��ال 33 ،85هزار و  383دختر زير  15سال ازدواج
كردهاند كه اين رقم در س��ال  86به 35هزار و  931مورد،
در س��ال  87به  37هزار و  996مورد و در س��ال گذشته
به  43هزار و  459مورد رس��يده اس��ت ».به گفته او ،آمار
ازدواج دختران زير  15سال در خالل اين سالها نسبت به
آمار كل ازدواجها افزايش  45درصدي داش��ته است .عضو
انجمن حمايت از حقوق كودكان عنوان كرد« :اين آمار و
ارقام براساس آمار سايت سازمان ثبت احوال است و هشدار
جدي براي فعاالن و سياستگذاران اجتماعي است».

ادامه از صفحه 3

رفع تهديدات
نيازمند بينش استراتژيك

همواره ميشنويم كه نزديك به 250هزار نيروي آمريكا
در پايگاهها نظامي اين كشور از دشت قبچاق آسيايمركزي
گرفته تا يمن مس��تقرند ،ولي كسي نميگويد كه بيش از
هزار افسر امنيتي فرانس��ه در امارات ،كويت ،قطر ،بحرين
و عربس��تان س��عودي مهمترين رصدخانه اطالعاتي را در
اين كشور ايجاد كردهاند و به عمليات جاسوسي مشغولند.
مهمترين بخش ايستگاههاي اطالعاتي اروپا در كشورهاي
خليجفارس است و متاس��فانه اين كشورها ،قلمرو خود را
بستر مناسبي براي هرگونه تهاجم تكنولوژيك و اطالعاتي
و امنيتي عليه ايران تبديل كردهاند .به نظر ميرس��د اين
نوع بيتوجهي در سيستم سياسي ،امنيتي ايران بايد مورد
بازنگري و بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد .مناس��بات
نظامي اروپا با كشورهاي منطقه نيز هيچگاه همانند اكنون
نبوده است .در حال حاضر عربس��تان سعودي دو قرارداد
نظامي به ارزش نزديك به 60ميليارد دالر با اياالت متحده
آمريكا امضا كرده است .همزمان اين كشور با فرانسه براي
انعقاد ق��راردادي به ارزش 12ميليارد يورو در حال مذاكره
اس��ت .ذكر چنين رقمي در مورد تجهيزات نظامي به اين
مفهوم است كه صنعت نظامي فرانسه در حال احيا شدن
اس��ت .اين همه درحال��ي رخ داده و تهديدات امنيت ملي
م��ا را افزايش ميدهد كه ما با تغيي��ر نگاه خود و دريافت
اس��تراتژيك از روابط با اروپا ميتوانيم فرصتهاي زيادي
براي كش��ورمان فراهم كنيم .م��ا ميتوانيم در موضوعات
زيادي از جمله مبارزه با تروريسم ،ترتيبات امنيتي منطقه،
رقابت با آمريكا و مبارزه با ترانزيت موادمخدر با اروپا وآمريكا
همكاريهاي مفيدي داشته باشيم .به هر حال ايران و اروپا
كه زماني همسايگان تمدني بودهاند امروز به دليل فقدان
بينش اس��تراتژيك دچار قصه پرغصه هفت گنبد افالك
شدهاند .به نظر ميرس��د كه امروز زمان آن رسيده كه راه
رفته را بازگردانيم و با توجه جديتر به بحث رابطه با اروپا
خصوصا در بخشهاي اقتصادي و نظامي تقابل را به تعامل
تبديل كنيم و با دريافت استراتژيك از اين رابطه تهديدات
امنيت ملي را كاهش دهيم.

اگر مشكلي به وجود نميآيد من
ادامهاز
صفحه اول پول الكي نده��م .ولي هر مرتبه
دكتر ميگفت كه بايد بس��تري
شوي وگرنه حالت بدتر از اين ميشود».
زهرا چندين مرتبه به پيش��نهاد پزشكش
در بيمارس��تان بستري ميشود .دفعه اولي كه
در بيمارس��تان بستري ش��ده ،با تزريق خون
وضعيتش بهتر شده ولي بعدا متوجه شده كه
همراه با خون ،كورتون هم به او تزريق شده كه
دليل اصلي بهتر شدن حالش هم همان كورتون
بوده .چند مرتبه ديگر هم آزمايش ميدهد ولي
بازهم ميزان پالكت خونش پايين بوده .مرتبه
ديگري كه در بيمارس��تان بستري ميشود به
دستور پزشك ،سرمهايي را بايد تزريق ميكرده
كه هركدام از آنها 30هزار تومان قيمت داشته
است و نمونهبرداري از مغز استخوانش هم انجام
ميش��ود .اين روند ادامه پيدا ميكند تا اينكه
زهرا آخرين آزمايش��ش را به پزش��ك ديگري
نش��ان ميدهد .پزشك جديد برخالف پزشك
قبلي به او ميگويد كه هيچ مش��كلي ندارد و
پايين بودن پالكت خونش هم باعث ميش��ود
كه سكته نكند و تا به امروز هم كسي با اين ميزان پالكت
نم��رده .زهرا ب��راي تهيه مخارج درمان��ياش از جهيزيه
دخترش زده اس��ت .او االن ش��كايت كرده و پزشك اول
گفته هزينه بيمارستان را پرداخت ميكند .به گفته زهرا
خانم او دو ماه است كه پيگير ماجراست .او ميگويد« :به
نظام پزشكي ش��كايت كردم و پروندهاي را عليه پزشكم
تشكيل دادم .سازمان هم كارشناس فرستاد و تمام مدارك
و آزمايشهایم را بررس��ي كردن��د و گفتند نيازي به اين
آزمايشها نبوده و پزش��ك در تشخيص بيماري اشتباه
كرده اس��ت ».اما پرونده زهرا خانم تنها يكي از دو هزار و
 778پرونده شكايت از پزشكان در  9ماهه اول سال ،90
در سراسر كشور بوده است .اين ميزان به گفته غالمحسين
نيكنژاد ،معاونت انتظامي س��ازمان نظام پزشكي كشور
نسبت به  9ماهه سال گذشته ششدرصد كاهش داشته
است .البته عالوه بر اين تعداد 632 ،شكايت ديگر هم در
همين مدت صورت گرف��ت كه با توافق طرفين برطرف
شده است .نيكنژاد ميگويد« :آمارهاي شكايت در طول
س��ال متغير است به طوري كه در س��ه ماه اول سال به
دليل اينكه بيشتر روزها در عيد نوروز است شكايتهاي
كمتري ميشود .س��هماهه دوم سال اين ميزان شكايت
بيشتر از ماههاي اول است .سهماهه سوم ،هم شكايتها
و هم رسيدگيهای بيشتري صورت ميگيرد .سه ماه آخر
سال هم اوج ماجراي شكايتها و رسيدگيهاست».طبق
آمارهاي سازمان نظام پزشكي اولين گروه از پزشكان كه
طرح شكايتهاي بيشتري از آنها ميشود ،پزشكان زنان
و زايمان هستند كه به تنهايي نيمي از جمعيت كشور را
كه زنان هستند تحت پوشش درماني دارند و همين باعث
شده كه س��هم اصلي شكايتها را هم به خود اختصاص
دهند .جايگاه دوم اين صف مخصوص پزش��كان عمومي
اس��ت كه اصوال مردم براي ه��ر دردي مرحله اول درمان
خود را به دست آنها ميسپارند 75 .هزار پزشك عمومي
در همه قسمتهاي درماني مثل اورژانس ،بيمارستانهاي
آموزش��ي و حتي به عنوان پزش��ك خانواده در مطبها
مش��غول كارند كه اگر ميخواهندگير نيفتند بايد حتي
ب��راي آمپول زدن در كنار كارش��ان هم مدرك و گواهي
جداي تزريقات داش��ته باش��ند .همچنين در ادامه صف
شكايتها در جايگاه سوم گروه پزشكان ارتوپد و در مرتبه
چهارم  25هزار دندانپزشك قرار دارند كه اين روزها انواع
پروتزها و ارتدونسي را انجام ميدهند و پروندههاي شكايت
از آنها در مراجع قضايي و نظام پزشكي باز ميشوند.

محروميت دايم در سال گذشته هم نداشتهايم .محروميت
هانيه 35س��اله كه براي درس��ت ك��ردن جاي خالي
يك تا پنج سال دو نفر بودهاند .ولي محروميت سه ماه تا
دندانش به دندانپزشكي مراجعه كرده بود در سالجاري
يك سال در شهرستان مربوطه زياد بوده است».
يكي از كساني اس��ت كه از دندانپزشكش شكايت كرده
اس��ت .پزش��ك ادعا ميكن��د كه پيش��نهاد ايمپلنت يا
ميزان پروندههاي پزش��كي در كشورهاي مختلف
كاش��ت دندان را به بيمار داده ول��ي هانيه انكار ميكند.
متفاوت بوده اس��ت .براي مثال در كشورهاي انگليس،
طي درمان ،پزش��ك از پل ثابت براي درست شدن دندان
آمريكا و استراليا به دليل باال بودن نقش نظامپزشكي،
اس��تفاده ميكند .در اين روش باي��د دو دندان كناري را
ميزان شكايتها پايين است .در ايران از جرايمي كه در
تراش داد تا بتوان روي س��ه دندان روكش گذاشت .حين
آن پزشك مقصر شناخته ميشود ،ميتوان به افشاي
تراش��يدن ،دو دندان ديگر آس��يب
اسرار بيمار ،قصور پزشكي ،صدور
ميبيند و به ريش��ه و عصب صدمه طبق آمارهاي سازمان نظام پزشكي گواهي خ�لاف واقع ،خ��ودداري
ميرس��د .پزش��ك مجبور ميشود
از كم��ك به مصدوم��ان ،مداخله
اولين گروه از پزشكان كه طرح
هم عصبكش��ي كند و هم روكش شكايتهاي بيشتري از آنها ميشود ،غيرمج��از در ام��ور پزش��كي و
گذاشت .بعد از شكايت و رسيدگي
فريب بيم��اران به ط��وري كه با
پزشكان زنان و زايمان هستند كه
راي به مقصر بودن پزشك به دليل
انتش��ار آگهي تبليغات��ي موجب
به تنهايي نيمي از جمعيت كشور
طرح درمان غلط و پرداخت خسارت
گمراهي مراجعهكنندگان ش��ود،
را كه زنان هستند تحت پوشش
داده ميش��ود .البته هرساله به جز درماني دارند و همين باعث شده كه اش��اره كرد .با توجه به اين جرايم،
پزش��كان زنان و زايم��ان ،عمومي ،سهم اصلي شكايتها را هم به خود اف��راد ميتوانن��د در دو مرحله به
اختصاص دهند
ارتوپد و دندانپزش��ك پزش��كان و
سازمان نظام پزش��كي در سطح
متخصصان ديگري هم هستند كه
كشور شكايت كنند .اول از طريق
با شكايت بيمارشان كارشان به دادگاه كشيده ميشود اما
دادسراهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي و ديگري از
تعداد آنها خيلي كمتر از گروه اول اس��ت .مثال برخالف
طريق شوراي حل اختالف ويژه امور پزشكي و سالمت
تصور همه كه فكر ميكنند ساالنه شكايتهاي زيادي از
در تمام اس��تانها .البته اگر فردي خواس��تار دريافت
جراحان زيبايي و روانپزش��كان ميشود اين پزشكان در
خسارت از سوي پزشك باش��د بايد از راه قضايي وارد
رتبه هفت و هشت شكايت قرار دارند و شكايتهاي كمي
عمل شود .در پرداخت خسارت هم بيشتر پزشكان از
كنژاد ميگويد« :عملهاي زيبايي به اين
از آنها ميشود .ني 
بيمه «مسووليت مدني» خود استفاده ميكنند .در اين
دليل كم است كه افراد كمي وجود دارند كه توانايي مالي
حالت بيمه هم كارها را انجام ميدهد و هم خس��ارت
داشته باشند و بتوانند چنين عملهايي انجام دهند».اين
را ميپردازد .پزشكان بسته به نوع تخصص و بيماراني
پروندهها باالخره به نتايجي ميرسد و حكم قضايي براي
ك��ه دارند خود را بيمه ميكنن��د .براي مثال ،به دليل
آنه��ا صادر ميش��ود .به گفته نيكنژاد از بي��ن دوهزار و
اينكه كه دندانپزشك اصوال با مرگ و مير سر و كاري
778نفر شكايت ،دودرصد عدم صالحيت به پرونده خورده
ندارد به اندازه همان تخريب دن��دان و ديه آن خود را
يعني بايد به مركز ديگري مراجعه ميشده است .دودرصد
بيمه ميكند ولي پزشكي مانند متخصص بيهوشي كه
موقوفي تعقيب داشته يعني پزشك در دسترس نبوده و
با جان افراد س��ر و كار دارد ،به دنبال سقف ديه كامل
تا مراجعه كردن او پرونده همان طور باقي ميماند .در 56
يك انسان ميرود و خود را بيمه ميكند.
درصد قرار منع تعقيب و تبرئه ش��دن پزشك صادر شده
با وجود همه شكايتهايي كه هرس��اله از تعدادي از
است .در 40درصد اين پروندهها هم پزشكان مقصر بودهاند
پزش��كان انجام ميشود كارشناسان و مس��ووالن وزارت
و طبق راي بايد جريمه پرداخت كنند .معاونت انتظامي
بهداش��ت بارها اعالم كردهاند كه پزشكي شغلي است بر
سازمان نظام پزش��كي ميگويد« :ميزان محروميتها و
«لبه تيغ» كه گاهي پزشك به صورت ناخواسته در زمان
محكوميتهاي پزشكان سال  90در حال حاضر مشخص
درمان و نجات جان بيمار خود به او آسيب وارد ميكند.
نيست چراكه عدهاي در دادگاه تجديد نظر يا دادگاه بدوي
دراينب��اره نيكنژاد معاونت انتظامي س��ازمان نظام
هس��تند و هنوز راي قطعي براي آنها صادر نش��ده است.
پزشكي ميگويد« :پزشك جرم نميكند .مشكالتي هم

2هزار و  800راننده
در معرض ضبط گواهينامه
مه�ر :رييس پليس اجراييات راه��ور با اعالم اينكه دو
ه��زار و  800راننده با گرفتن  25ت��ا  29نمره منفي
در معرض ضبط گواهينامه قرار دارند ،گفت« :تاكنون
گواهينامه س��ه هزار و  820راننده به علت گرفتن 30
نمره منفي ضبط شده است ».سرهنگ مرتضي دهقاني
اظهار داش��ت« :هم اكنون دو هزار و  865راننده بين
 25تا  29نمره منفي دارند كه با ارتكاب تخلفات داراي
نمره منفي مانند سرقت يا سبقت غيرمجاز نمره آنها
به  30رسيده و گواهينامهش��ان براي مدت سه ماه از
سوي پليس توقيف ميشود ».او ادامه داد 396« :راننده
هم اكنون  29نمره منفي 485 ،راننده  28نمره منفي
و  119نفر نيز  27نمره منفي دارند .اين در حالي است
ك��ه  745رانن��ده داراي  26نمره و  903نفر نيز داراي
 25نمره منفي هستند».دهقاني افزود« :اين رانندگان

درصورتي كه تا ش��ش ماه مرتكب تخلفات حادثهساز
و نمره منفي نش��وند به صورت خودكار نمرات منفي
آنها صفر و از سيس��تم پاك ميش��ود».رييس پليس
اجراييات راهور با اعالم اينكه همزمان با اجراي قانون
جديد راهنمايي و رانندگي تاكنون گواهينامه سه هزار
و  820راننده متخلف با رسيدن به  30نمره منفي براي
مدت سه ماه توقيف شده است ،تاكيد كرد« :برخي از
اين گواهينامهها با طي شدن مدت توقيف به رانندگان
تحويل داده ش��ده و برخي نيز در حال س��پري كردن
مدت سه ماه توقيف هستند .همچنين رانندگاني كه
گواهينامههاي آنها توقيف ش��ده بايد  400هزار ريال
جريمه پرداخت كنند».او گفت« :رانندگان براي اطالع
از نمرات منفي خود ميتوانند ش��ماره گواهينامه را به
سامانه پيامكي  30005151ارسال كنند».

طرحهاي نمايشي آمار خشونتهاي خانگي
را كاهش نميدهد
مهر :دبير ائتالف اس�لامي زنان با انتقاد از افزايش خشونتهاي
خانوادگي در سطح خانوادهها گفت« :به جاي طرحهاي ناكارآمد
و نمايشي بايد چارهاي عملي براي كاهش آسيبها در خانوادهها
انديش��يد ».توران ولي مراد با بيان اينكه رسيدگي به مشكالت
دختران و زنان متولي خاصي ندارد ،گفت« :فعاليتهاي عملي
اندكي براي رفع مشكالت خانوادهها و زنان انجام نشده به همين
دليل ش��اهد رشد آسيبها در خانوادههاي ايراني هستيم».او با
اش��اره به افزايش آمار خشونت خانگي در كشور گفت« :آمارها
نش��ان از افزايش تنش در خانوادهها دارد .انتشار اخباري مانند

ابراز نگراني كميسيونر حقوق بشر
از نقض حقوق كودكان در دنيا

ك��ه به وجود ميآيد قصور درماني اس��ت و
اصوال قصور هم عمدي نيست».
جدا از عمدي ب��ودن و نبودن تخلفات
و جرايم پزشكي نحوه برخورد با پزشكاني
كه از آنها ش��كايت ميشود به اين صورت
اس��ت كه در مرحل��ه اول درصورت مقصر
شناختهشدن پزشك ،در حضور هياتمديره
سازمان نظام پزشكي ،تذكر يا اخطار شفاهي
به او داده ميشود .در صورت تخلف بعدي
پزش��ك به توبيخ كتبي ب��ا درج در پرونده
نظام پزش��كي محكوم ميش��ود .در موارد
شديدتر هم توبيخ كتبي با درج در پرونده
به عالوه الصاق راي در تابلوي اعالنات محل
يا نشريه آن صورت ميگيرد .اما اگر بعد از
توبيخها همچنان تخلفهاي پزشكي ادامه
داشته باش��د محروميتها شروع ميشود.
محروميت اول محروميت از طبابت اس��ت
به مدت س��ه ماه تا يك سال در منطقهاي
كه زندگي ميكند .مرحله بعدي محروميت
سه ماه تا يك سال از طبابت در كل كشور
است و اگر باز هم ادامه داشته باشد ،پزشك
از يك تا پنج سال طبابت در تمام كشور محروم ميشود.
اما اگر پزشك باز هم اصرار به قصور داشته باشد در نهايت
براي او راي محروميت دايم از پزش��كي صادر ميشود و
او ديگر نميتواند در هيچ جا به طبابت بپردازد .البته اين
محروميتها و پرداخت خس��ارتها كه در قوانين براي
پزش��كان متخلف ديده شده و اين روزها اعمال ميشود
تنها و اولين قوانيني نيس��تند كه در دنيا وضع ش��ده و
اجرا ميش��وند .پزشكي شغلي اس��ت چندهزارساله كه
از دوران باس��تان ه��م ب��راي آن قوانين مختلفي وجود
داش��ته است و حتي در اولين قانون مدون جهان يعني
در قانون نامه يا همان «لوح حمورابي» هم هش��ت ماده
قانوني براي پزشكي و جرايم آن وضع شده كه در هزاره
قبل از ميالد اجرا ميشده است؛ قوانيني كه البته بسيار
س��ختگيرانهتر از امروز بوده اس��ت و در آن پزشك در
ص��ورت تخلف از مرحلهاي به مرحله بعد نميرفته و در
صورت خطا مجازاتي سخت در پيش داشته است .مانند
ماده  215قانون حمورابي كه ميگويد« :اگر يك جراح،
عمل جراحي مهمي را به وسيله يك نيشتر مفرغي روي
شخصي انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد ،يا گودي
چشم او را باز و چشمش را نابود كرد ،آنان بايد دست او
را قطع كنند».بعد از گذشت چند هزار سال و تغييرات
قانوني كه درباره تخلفات و جرايم پزشكي در هر دورهاي
صورت گرفته است ،همه يك وجه مشترك داشتهاند ،كه
آن پايين آوردن درصد اشتباه در بين پزشكان و كاهش
اين پروندهها بوده است .حاال يا به روش حمورابي و قطع
كردن دس��ت يا بر اساس قانون جديد و محروميتهاي
موقتي و دايمي از طبابت بوده اس��ت .به گفته نيكنژاد،
يك راه براي پايين نگه داشتن آمار پروندههاي شكايت
از پزشكان اين است كه واحد پيشگيري از قصور پزشكي
در سازمان نظام پزشكي ،پزشكان را متوجه كند كه چه
كارهايي ميتواند شكايت را در بر داشته باشد .مثال رعايت
نكردن انضباط صنفي و استفاده از تبليغات گمراهكننده
مسالهساز اس��ت و ميتواند شكايت در پي داشته باشد.
البته در اين ميان هم افرادي وجود دارند كه كال بيخيال
هستند .مثال مريم 30ساله كه در حال استفاده از دستگاه
كپي دادس��راي جرايم پزشكي است ،ميگويد« :به نظر
م��ن اگر براي اينكه مثال بع��د از عمل زيبايي ،بينيات
انحراف پيدا كرده ،نبايد شكايت كني .چون آدم خودش
را كوچك ميكند .بهترين راه آن اس��ت كه با پزش��ك
كنار بيايي».
عكس :ایرنا

تحصيل از «پيشدبستاني»
ع آموزشي
تا «ديپلم» در يك مجتم 

پنجره

در  9ماهه اول سال  90ثبت شد

آزادي معلمان زنداني
جرايم غيرعمد

ايسنا :وزير آموزش و پرورش با اشاره به تالش وزارت
متبوع خود مبني ب��ر آزادي معلمان زنداني داراي جرايم
غيرعمد گفت« :س��ال گذش��ته مش��كل  34نفر از اين
افراد با پيگيري آموزش و پرورش حل ش��د ».حميدرضا
حاجيبابايي اف��زود« :اين اقدام با همكاري س��تاد ديه و
همچنين كمكهاي وزارت آموزش و پرورش انجام ميشود
و امسال نيز در دستور كار قرار دارد ».به گفته او ساماندهي
نيروهاي انس��اني يكي از مهمتري��ن برنامههاي آموزش و
پرورش اس��ت اما هنوز درباره جذب و اس��تخدام نيروي
جديد به جمعبندي نرس��يدهايم .وزير آموزش و پرورش
درب��اره برنامه وزارتخانه آموزش و پ��رورش براي جذب و
استخدام نيرو در سال  91گفت« :ساماندهي نيروي انساني
يكي از برنامههاي مهم وزارت آموزش و پرورش در س��ال
آينده اس��ت و با توجه به ورود پايه ششم به دوره ابتدايي
و حذف پايه اول راهنمايي در س��ال تحصيلي 92ـ 91در
ي كردهايم كه بتوانيم
راستاي اجراي نظام 3ـ3ـ 6برنامهريز 
همه نيروهاي مدارس را ساماندهي كنيم».

شنبه  20اسفند 1390

كش��ته شدن مردي به دست همسرش پس از گذشت يك روز
از ازدواجشان نيز مصداق همين ادعاست».اين فعال حقوق زنان
ادامه داد« :افزايش خش��ونتهاي ف��ردي ،قتلهاي خانوادگي،
اسيدپاشي ،افزايش آمار طالق صدمههاي جسمي و روحي كه
زنان در خانواده ميبينند نياز به طرح و برنامه دارد كه متاسفانه
نهادهاي مس��وول طرح جامعي در اين رابطه ندارند ».وليمراد
با تاكيد بر اينكه برنامه هدفمند در رابطه با كاهش آسيبهاي
خانوادگي نداريم ،گفت« :براي حل عملي اين مشكالت بايد در
تمام جنبههاي فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي كار عملياتي شود.
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رشد  3درصدي ترك تحصيل
در پايه اول راهنمايي
مهر :وزارت آموزش و پرورش در بند پنجم فرآيند ساختار
نظام آموزش��ي جديد  6-3-3در كت��اب راهنماي عمل به
مجموعه مس��تندات تحول بنيادين عنوان كرده نرخ ترك
تحصيل در پايه پنجم ابتدايي كمتر از  0/9درصد است كه در
پايه اول راهنمايي به چهاردرصد افزايش مييايد .اين اولين
باري است كه وزارت آموزش و پرورش به شكل رسمي آمار
افرادي را كه ترك تحصيل ميكنند ،ارايه كرده و با جزييات
به آن اش��اره داشته است .در بند پنجم صفحه  24چگونگي
استقرار ساختار جديد آموزش��ي كه شامل شش سال دوره
ابتدايي ،سه سال راهنمايي و سه سال متوسطه ميشود ،آمده
اس��ت« :به رغم هزينه سنگين دولت ،همه ساله درصدي از
دانشآم��وزان دوره ابتداي��ي به دليل مش��كالت خانوادگي،
اقتصادي و اجتماعي در پايان دوره ابتدايي تركتحصيل كرده
و عمال از چرخه آموزشهاي رس��مي خارج ميش��وند».اين

گ��روه از دانشآموزان از حداق��ل مهارتهاي مورد نياز يك
شهروند در جامعه برخوردار نبوده و محدوديتهاي بيشتري
براي موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي خواهند داش��ت.
آمارهاي موجود بيانگر اين است كه نرخ ثبتنام ناخالص در
پاي��ه اول ابتدايي 108درصد و ن��رخ خالص آن  97/5درصد
است؛ اين در حالي است كه نرخ تركتحصيل در پايه پنجم
دوره ابتدايي به  0/9درصد ميرسد و در پايه اول راهنمايي به
يك باره به چهار درصد افزايش مييابد .براساس اين گزارش
نرخ تركتحصيل در پايان پايه سوم راهنمايي به  2/5درصد
كاهش مييابد .در اس��فند س��ال  1387مديركل آموزش و
پرورش راهنماي��ي وزارت آموزش و پرورش از تركتحصيل
30هزار دانشآموز در پايه اول راهنمايي خبر داده بود و پس
از آن هيچ گاه آمار دقيقي در اينباره از س��وي منابع رسمي
اين وزارتخانه عنوان نميشد.

از مبتاليان به اختالل هويت جنسي
هیچ حمايتي نميشود
خبرآنالين :رييس انجم��ن مددكاران اجتماعي ايران گفت:
«متاسفانه وزارت بهداش��ت با اين استدالل غيرمنطقي كه
چون تع��داد اين افراد كم اس��ت و ورود به اين عرصه براي
ما به صرفه نيست ،تاكنون هيچ اقدامي براي حمايت از افراد
 TSانجام نداده است».حس��ن موس��ويچلك گفت« :قرار
بود در س��ال  83كميتهاي در وزارت بهداشت براي بررسي
وضعيت TSها تشكيل شود كه تا امروز حتي يك جلسه هم
تشكيل نداده اس��ت .در حوزه بيمهاي درمان افراد مبتال به
اختالل هويت جنسي به عنوان جراحي زيبايي تلقي ميشود

و بسياري از درمانهاي اين افرادگران است ».او گفت« :اين
در حالي است كه اكثر اين افراد نيازهاي مادي دارند و خانواده
آنان را طرد كرده و حاضر به پذيرفتن آنان نيست و همچنين
گرفتن مجوز براي انجام عمل جراحي بسيار سخت است».
موسويچلك با اشاره به اينكه نگاهها تا پيش از سال  83به
اين افراد ،نگاه سياس��ي و امنيتي بود و نه نگاهي مبتني بر
شهروند بودن اين افراد ،گفت« :در سال  83سازمان بهزيستي
اقدام به حمايت از اف��راد  TSكرد و موفق به دريافت منابع
حمايتي براي كمك به جراحي اين افراد شد.

ايس�نا :كميسيونر عالي حقوق بش��ر سازمان ملل
اعالم كرد همه اش��كال خش��ونتهاي به ظاهر قانوني
عليه كودكان مثل حبس ابد بدون امكان عفو ،مجازات
اع��دام ،تنبيه بدن��ي و ...همگي نقض حق��وق كودكان
هس��تند .ناوي پيالي در نشست ش��وراي حقوق بشر
س��ازمان ملل در ژنو در اينباره گف��ت« :با وجودي كه
اين قوانين در كنوانس��يون بينالمللي حقوق سياسي و
مدني و كنوانسيون حقوق كودكان منع شدهاند ،اما هنوز
بعضي كش��ورها به افراد زير  18سال حكم حبس ابد و
مجازات اعدام ميدهند ».او همچنين گفت« :در حدود
 30كشور دنيا به دادگاهها اجازه ميدهند مجازات تنبيه
بدني مثل شالق زدن ،سنگسار و قطع عضو براي كودكان
مجرم در نظر بگيرند ».در اين نشست كه اكنون مبحث
رس��يدگي به حقوق كودكان را آغاز كرده اس��ت ،ناوي
پيالي عالوه بر اين نسبت به سن مسووليت كيفري افراد
در برخي كشورهاي جهان ابراز نگراني كرده و از دولتها
خواست تا سن قبول مسووليت كيفري را افزايش دهند.
به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل ،اين پژوهشگر در
ادامه از دولتها خواست تدابيري اتخاذ كنند تا اطالعات
مرب��وط به تول��د و وضعيت ك��ودكان در كش��ورها در
مكانيس��مي ثبت شود تا از خريد و فروش آنها به دست
قاچاقچيانجلوگيريكند.

مترو تهران به آمل وصل ميشود

مهر :نماينده آمل در مجلس گفت :طرح توسعه
مترو ته��ران از آبعلي به آم��ل در قالب طرحهاي
ملي تصويب و در رديف بودجه س��ال  91كش��ور
قرار گرفت .عزت اهلل يوس��فيانمال اظهار داش��ت:
«مطالعات مراحل مختلف اين طرح مهم زيربنايي
كشور با موفقيت به پايان رسيد».او افزود« :نشست
توافقآمي��زي در اين خصوص با مس��ووالن مترو
برگزار و مقرر شد ،خط مترو تهران از آبعلي به آمل
كشيده شود».

ادامه از صفحه اول

غروب «سيمين»

سيمين دانشور هشتم ارديبهشت  1300در شيراز به دنيا
آمد .پدرش دكتر محمدعلي دانش��ور ،پزشك و مادرش
قمرالس��لطنه حكمت ،نقاش و مدير هنرستان دخترانه
هنرهاي زيباي ش��يراز بود .دوره ابتدايي و دبيرستان را
در مدرسه انگليسي مهرآيين گذراند ،سپس تحصيالتش
را در رش��ته ادبيات فارسي دانشگاه تهران ادامه داد و در
سال  1328با مدرك دكتراي ادبيات فارسي از دانشگاه
تهران فارغالتحصيل شد .دانشور نوشتن را با مقالهنويسي
براي راديوتهران و روزنامه ايران با نام مستعار «شيرازي
بين��ام» آغاز كرد .وي رس��اله دكترايش را با راهنمايي
فاطمه س��ياح و بديعالزمان فروزانفر نوش��ت .به گفته
خودش پنج سال با راهنمايي سياح روي دكترايش كار
كرد و به پيشنهاد او اولين داستانهايش را براي شخصي
ميخوان��د كه بعده��ا دريافت« ،ص��ادق هدايت» بوده
است .در همانسالهاي دانش��گاه در راه سفر به شيراز
با جال ل آلاحمد نويسنده /روشنفكر مطرح آشنا شد و
سال  1329با وي ازدواج كرد .دانشور در سال  1331با
دريافت بورس تحصيلي به دانشگاه استنفورد رفت .وي
از نخس��تين نويس��ندگان ايراني بود كه در كالسهاي
داستاننويسي خالق دانشگاه اس��تنفورد شركت كرد.
او دو س��ال در رش��ته زيباييشناسي تحصيل كرد و در
اين دانش��گاه نزد «واالس اس��تنگر» داستاننويس��ي و
نزد «فيل پريك» نمايشنامهنويس��ي را فرا گرفت .اين
نويسنده از س��ال  1338تا  1358استاد دانشگاه تهران
بود و به تدريس تاريخ هنر پرداخت .دانشور نخستين زن
داستاننويس ايراني است كه داستاننويسي را به صورت
حرف��هاي پيش گرفت .خودش در اينباره گفته اس��ت:
«پي��ش از من هم افرادي بودند مانند امينه پاكروان كه
البته به فرانسه مينوشت ولي فارسي را خوب نميدانست
اما به شكلي تثبيت شده من اولين زن نويسنده ايراني
هس��تم .اولين اث��رم «آتش خاموش» را از ۲۲س��الگي
نوشتم و در  ۲۷س��الگي چاپ كردم ،البته اين داستان
مش��ق اول من بود .وقتي هم كه آن را به صادق هدايت
نش��ان دادم و نظرش را خواس��تم به من گفت اگر من
به تو بگويم چطور بنوي��س و چه كار كن ديگر خودت
نخواهي بود .بنابراين بگذار دشنامها و سيليها را بخوري
تا راه بيفتي .من هم همين كار را كردم » ...دانش��ور به
جز رمان مطرح سووشون سهگانه «جزيره سرگرداني»،
«ساربان سرگردان» و «كوه سرگردان» را نوشت كه البته
دستنوش��ته جلد سوم اين سهگانه به گفته نويسنده و
ناشرش (نشر خوارزمي) ناپديد ش��ده است .دانشور در
آخرين اظهارنظرهايش درباره ادبيات ايران گفته است:
« صادق هدايت بزرگترين نويس��نده ايران اس��ت .اما
گلشيري هم نويسنده خوبي اس��ت .شازده احتجاب او
كار فوقالعاده خوبي است .وقتي گلشيري كتاب را آورد،
گفتم از هدايت خيلي استفاده كردهاي ،گفت :تحتتاثير
هدايت هم بودهام .فخر النس��اء ش��ازده احتجاب كمي
شبيه زن اثيري هدايت اس��ت و ...اما او گلشيري است
و نميتوان نفياش كرد .اما ما همه از زير ش��نل هدايت
بيرون آمدهايم« ».سرباز شكالتي» برنارد شاو (،)1328
«ب��اغ آلبالو» و «دش��منان» آنتوان چخ��وف (،)1331
«بئاتريس» از شنيتس��لر و «رمز موفق زيستن» از ديل
كارنگي (« ،)1332كمدي انس��اني» ويليام س��ارويان و
«داغ ننگ» از ناتانيل هارتون ( ،)1334از ترجمههاي اين
نويسنده /مترجم برجستهاند .سيمين دانشور پنجشنبه،
 18اس��فند پس از يك دوره بيماري در  90سالگي در
خانهاش از دنيا رفت و حاال اهالي فرهنگ در سوگ اين
نويسنده بزرگ به سووشون نشستهاند.

