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معصومه ابتکار در نخستین نشست به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده :

اخبار

منشور «حقوق شهروندی زنان» تدوین میشود
مریم جهان پناه

توگوی «ایران» با دکتر « طاهره چنگیز» نخستین مدیر ارشد زن
گف 
در وزارت بهداشت دولت دوازدهم

زنان مجال کمتری برای شناخته شدن دارند
فریبا خان احمدی

تنها یک روز پس از آنکه وزیر بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی رأی اعتمــاد
مجلــس شــورای اســامی را کســب کــرد
تغییــرات مدیــران ارشــد در بدنــه وزارت
بهداشــت کلید خــورد .با ســفر عصــر روز
دوشــنبه وزیر بهداشت به اصفهان بعد از
آنکه کلید ســاختمان فخر رازی به رئیس
دانشگاهعلومپزشکیاینشهرسپردهشد،
قاضی زاده هاشــمی بالفاصله مسئولیت
دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان را به یک
مدیر زن ســپرد .بــا حکم وزیر بهداشــت،
دکتــر «طاهــره چنگیــز» ،نخســتین مدیر
ارشد زن در دولت دوازدهم از سوی وی در
وزارتبهداشتمنصوبشد.اینانتصاب
مدیر زن از سوی قاضی زاده هاشمی آنقدر
پر ســر و صدا بود که به رسانههای مجازی
همکشیدهشد.باایناوصافایننخستین
مســئول ارشــد دانشــگاه علوم پزشکی در
تاریخ بعد از انقالب نیســت .پیــش از این
نیز وزیر بهداشــت دولــت یازدهم رئیس
دانشگاه علوم پزشکی الرســتان را از میان
مدیــران زن انتخــاب کــرده بــود و البته در
دورههــای قبــل نیز زنــان ســهم اندکی در
کرســیهای رؤســای دانشــگاههای علــوم
پزشــکی داشــتند .طاهــره چنگیــز متولــد
 ،1343پزشــک عمومــی و پــی اچ دی
فارماکولــوژی و کارشــناس ارشــد آموزش
پزشــکی اســت .او در کارنامــه کاری اش
ریاستدانشکدهپرستاریومامایی،رئیس
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (به مدت
 14ســال) و معاونــت آموزشــی دانشــگاه
اصفهان را دارد .آشــنایی طاهره چنگیز با
قاضی زاده هاشمی به سال 92بر میگردد
زمانــی که با دســتور وزیر بهداشــت دولت
یازدهــم کلیــد دبیرخانه شــورای آموزش
پزشک عمومی به او واگذار شد.
دکتــر طاهــره چنگیــز در گفتوگویــی
کوتاه با روزنامه ایران به ســؤاالتی پیرامون
تأثیــر انتخــاب مدیــران زن در برقــراری
عدالــت جنســیتی و برداشــته شــدن نگاه
جنســیتی برای مدیریت زنان پاســخ داد.
او گفــت :ترکیب جنســیتی اعضای هیأت
علمی دانشگاه به گونه ای است که تعداد
زنان بیشــتر از مردان اســت و مضافاً زنان
ســهم زیادی در ترکیب پزشکان اصفهان
دارند بنابراین تابو بــودن مدیریت زنان را
احســاس نکرده ام .او گفــت :در مدیریت

میانــی تعــداد مدیــران زن کــم نیســت.
زنــان در ردههــای مدیریتی دانشــکدهها و
بیمارستانها فعالند .اینکه بگوییم صرفاً
بخاطــر زن بــودن ،افــراد برای پســتهای
مدیریتی انتخاب نمیشــوند پیش فرض
درســتی نیســت ،البتــه ناگفتــه نمانــد در
انتخاب رئیس دانشگاه و معاون وزیر بعد
سیاســی افراد کفه ســنگین تری است و بر
خالف مدیران میانی بعد سیاسی افراد به
قابلیت فنی بودن شان میچربد .او درباره
اینکهچهاتفاقیمیافتددستگاههابخشی
از مدیرانشــان را از میــان زنــان انتخــاب
میکنند ،افزود :شاید پیدا کردن مصادیق
برای مسئوالن مشــکل است یا شاید زنان
کمتر مجال شــناخته شدن داشــتهاند اما
اینکهیکنفررابخاطرزنبودنبپذیریمیا
نهپیشفرضاشتباهیاستاگرچهگاهی
ماهیت برخی سمتها جنسیت خاصی
رامیطلبدامامهمتوانمندیافراداست.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهان این را هم به حرف هایش اضافه
کــرد که اینکه در فرآیند انتخاب جنســیت
را بــه عنــوان مانع یا مشــوق مد نظــر قرار
دهیم با عدالت جنســیتی منافــات دارد،
اصل قضیه صالحیت افراد است .باالخره
میخواهیمنمایهبیرونیجامعهاینگونه
باشد که فرصت برابر در اختیار همه است
و انتخاب زن نشان میدهد وجود مدیر زن
تابونیست.
دکتر چنگیز در باره برنامههایش برای
اداره دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان هم
گفت :تغییر جهتــی در کار نخواهــد بود و
در راســتای برنامه ششــم توســعه حرکت
خواهیمکردبخصوصدربحثبهداشت
و درمان با صحت و دقت بیشــتری عمل
میکنیــم .بهداشــت و درمــان در هــم
تنیدهانــد و مرزکشــی بیــن ایــن دو نتیجه
معکوســی میدهد .یکپارچگــی و تعامل
بیشتربینایندوحوزهمهمترینبرنامهما
در سالهای آتی خواهد بود.

محققان توصیه میکنند

ماموگرافی بعد از  ۴۰سالگی
ریسک سرطان سینه را کاهش میدهد

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

معصومــه ابتــکار معــاون رئیــس
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده
دیــروز در نخســتین نشســت خبــری
خــود در آســتانه هفتــه دولــت ،ارتقا و
افزایش کارآیــی و توانافزایی زنان در
اشــتغال ،برای پیشبرد وضعیت زنان
را یکی از مهمترین برنامهها دانســت
و گفت :متأســفانه ســاختار الزم برای
پاســخگویی بــه ایــن مشــکالت وجود
نــدارد کــه باید بــا تقویت این ســاختار
بتوانیــم خدمــات مرتبــط بــا زنــان و
خانواده را ارتقا دهیم.
بــه گــزارش «ایــران» ،وی افــزود:
«دیدهبانــی وضعیــت حقــوق زنــان»
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت
کــه اگــر بخواهیــم در شــاخصهای
مختلــف آمــوزش ،ســامت ،اقتصاد
و ...پیشــرفتی بهدســت آوریــم بایــد
شــاخصهایی را مشــخص ومعرفــی
کنیــم تــا شــاخصهای مــورد توجــه
همــگام بــا سیاســتهای کلــی رهبــر
معظم انقالب و برنامه ششم توسعه
در حوزه زنان و خانواده باشد.
بــه گفتــه وی ،در حــال حاضــر،
شاخــــصهایی چــــون تــــــابآوری
وشکـــــوفایی خـــــانواده از جمـــــــله
شاخـــصهایی هســتند کــه در دوره
مــوالوردی پیگیــری شــده و ایــن کــه
برنامههــا در انطبــاق بــا خــط مشــی
دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت.
ابتــکار تصریــح کــرد :از وزیــران و
معاونین رئیس جمهوری درخواست
کردیــم تا تعداد مدیران زن حاضر در
دســتگاههای خود را اعــام کنند ،چرا
کــه تحقــق حضــور  30درصــدی زنان
شایسته در عرصههای مدیریتی کشور
تــا پایان برنامه ششــم توســعه یکی از
برنامههــای جــدی رئیــس جمهــوری
اســت کــه دســتگاهها در ایــن زمینــه

مکلف شدهاند.
وی با اشــاره به اینکــه تقویت نهاد
خانواده یکی از ســاختارهایی است که
بایــد بهصــورت جدی پیش بــرد بیان
داشــت :توســعه ســرمایه اجتماعــی
و مشــارکت زنــان و دختــران یــک
جریانســازی اجتماعــی را میطلبــد
کــه امیدواریم بــا همــکاری آموزش و
پرورش بتوانیــم کارهای خوبی انجام
دهیم.
وی همچنیــن از تدویــن «منشــور
حقوق شــهروندی زنان» بــا همکاری
مــوالوردی خبــر داد و گفــت :حتمــاً
منشــور حقوق شــهروندی ویــژه زنان
را بــا همــکاری مــوالوردی تدویــن
خواهیــم کرد تا در مباحــث حقوقی و
توانافزایــی آموزشهــای الزم داده
شــود.این در حالی اســت که اســتقرار
در اصالح نظــام حقوقی و قضایی نیز
برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده
رئیسجمهــــوری در خـــــــــصوص
الیحــه «تأمیــن امنیــت زنــان در برابر
خشونت» نیز اظهار کرد :این الیحه را
با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنیــن ،توجــه بــه کــودکان
دختر را مهم دانســت و بیان داشــت:
بــا توجــه بــه شــرایط خــاص جامعه،
آســیبهای اجتماعــی و ...ســامت،
تعــادل روانی و روحی کودکان دختر و
پیگیری مســائلی همچون ورزش آنها
مســائل بســیار مهمی اســت که به آن
توجه ویژه خواهیم داشت.
ابتکار استفاده از  ITرا از برنامههای
مهمی ذکر کرد که در دســتور کار خود
قرار داده تا بتوان با توانافزایی در این
حــوزه در جوامــع شــهری و روســتایی
عملکرد مؤثرتری داشته باشیم.
وی در خـــــصــــــوص ارتقـــــــای
تواناییهــای زنــان آســیب دیــده نیــز
گفــت :افزایــش تواناییهــای زنــان

آســیب دیــده مســألهای اســت کــه
موالوردی نیــز آن را پیگیری میکرد و
همچنان در دســتور کار ایــن معاونت
قرار دارد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه
درانتخابــات آتــی مجلــس شــورای
اســامی بتوانیم حضــور  30درصدی
زنــان را در مجلــس شــورای اســامی
آینــده محقــق کنیــم و بــه طــور کلــی
مشــارکت سیاســی زنــان را افزایــش
دهیم.
وی در ادامــه بــه همــــــکاریهای
بینالمللــی در حــوزه زنــان اشــاره کرد
وخاطرنشــان ســاخت :همکاریهــای
بینالمللــی بــرای مــا اهمیــت بســیار
زیــادی دارد چــون معتقدم با بســیاری
از کشــورهای منطقــه و دنیــا میتوانیم
همکاریهای بسیار خوبی در حوزه زنان
و خانواده داشته باشیم و از این طریق به
انتقال و تبادل تجربیات بپردازیم.
وی در پاســخ بــه اینکــه چگونــه بــا
هجمههــا مقابلــه خواهــد کــرد گفت:
رویکــرد ما یک رویکرد «ملی» خواهد
بود ،صدای همــه گروهها و طیفهای
سیاســی را میشــنوم و تمامی اقوام و
قومیتها را سهیم میدانم.
معــاون رئیــس جمهـــــــــوری در
خصــوص تعــادل جنســیتی گفت :در
این دوره معاونت زنــان امور خانواده
رئیــس جمهــوری از آقایان نیــز حتماً
اســتفاده خواهیــم کــرد و بــه تعــادل
جنســیتی در مدیریتهــا اهمیــت
خواهیم داد.
وی در ادامــه بــه زنــان سرپرســت
خانوار نیز اشاره کرد و گفت :با سازمان
بهزیســتی کشور در این زمینه همکاری
خوبــی خواهیم داشــت چراکه مســأله
زنــان سرپرســت خانــوار آســیبهای
اجتماعی زنان و همچنین اعتیاد زنان
که متأســفانه افزایــش یافتــه و ...همه
ماننــد یــک زنجیره بــه یکدیگر متصل
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ëëمعصومــه ابتکار در خصــوص حضور زنان در ورزشــگاهها نیز گفت :برای حل این مســأله تــاش خود را
خواهم کرد .این در حالی اســت که فکــر میکنم با حداکثر تعامل و حداقل تقابل بتوانیم این مســأله را حل
کنیم .به گفته وی ،امروز حضور زنان ورزشکار ایرانی در سه رشته با لباسهای اسالمی قطعی شده ،همچنان
که فدراسیون بسکتبال نیز با لباس اسالمی ورزشکاران زن ایرانی موافقت کرده است که اینها دستاوردهای
بسیارخوبیاست.

هســتند و چنانچه نتوانیم ریشه و علل
این مســائل و آسیبها را بررسی کنیم
حل آنها بسیار سختتر خواهد بود.
وی در خصــوص حضــور زنــان در
ورزشــگاهها نیــز گفت :بــرای حل این
مســأله تــاش خــود را خواهــم کــرد.
ایــن در حالی اســت کــه فکــر میکنم
بــا حداکثــر تعامــل و حداقــل تقابــل
بتوانیم این مسأله را حل کنیم.
بــه گفتــه وی ،امــروز حضــور زنــان
ورزشــکار ایرانــی در ســه رشــته بــا
لباسهــای اســامی قطعــی شــده،
همچنــان کــه فدراســیون بســکتبال
نیز بــا لباس اســامی ورزشــکاران زن
ایرانــی موافقــت کرده اســت کــه اینها
دستاوردهای بسیار خوبی است.
وی در خصـــــــــوص تــابآوری

اجتماعــی گفت :این طــرح به منظور
آمــوزش تســهیل گرانــی کــه وارد
محالت شــده و با کمک افراد مســائل
و مشکالت آنها را شناسایی و با کمک
مردم راه حلهایــی را ارائه میدهند،
اجرایــی شــده اســت و قراراســت تــا
پایــان شــهریورماه امســال نقشــه راه
«تابآوری اجتماعی» را تدوین کنیم.
ابتــکار در خصـــــــــوص دختــران
خیابانــی و آســیب دیــده نیــز گفــت:
رصــد وضعیــت دختــران خیابانــی
و آســیب دیــده نیــز یکــی از مســائلی
است که معاونت زنان و امور خانواده
رئیــس جمهــوری بایــد بــا همــکاری
دســتگاههای مرتبــط امدادگریهــای
الزم را به انجام برساند.
وی در ادامه تصریح کرد :در حوزه

الیحــه حمایــت از حقــوق کــودکان و
ممنوعیــت ازدواج کــودکان زیــر 13
ســال همکاریهــای جدی بــا مجلس
خواهیــم داشــت و از تجربیــات ســایر
کشــورها در ایــن زمینــه اســتفاده
میکنیم.
ëëحذف طــاق بــرای فرهنــگ جامعه
مناسبنیست
اشــرف گرامــی زادگان مدیــر کل دفتر
بررســیهای امور حقوقــی معاونت زنان
و خانــواده نیــز در خصــوص حذف طالق
از شناســنامه زنان گفت :براســاس قانون
باید واقعه طالق در شناسنامه درج شود.
البتــه ما نظــرات موافق و مخالــف دراین
زمینه داریم که در حال بررسی است ولی
معتقدیم حذف طالق نتایج خوبی برای
فرهنگ جامعه نخواهد داشت.

به گفته محققان ،آغاز غربالگری ساالنه سرطان سینه از  ۴۰سالگی به کاهش
مــرگ ناشــی از بیماری تــا  ۴۰درصد کمک میکند .به گــزارش مهر ،الیزابت
کاگان آرلــو ،سرپرســت تیــم تحقیق در بیمارســتان پروتســتان نیویــورک ،در
این باره میگوید« :اگر زنان ســاالنه از  ۴۰ســالگی شــروع به ماموگرافی کنند،
در بلندمدت تأثیر چشــمگیری خواهد داشــت زیرا در این صورت زنان کمتر
از ســرطان ســینه خواهنــد ُمــرد ».در این مطالعــه ،محققان ،تعــداد مرگ و
میرهایی که ممکن است در نتیجه غربالگری ماموگرافی قابل پیشگیری باشد
را مقایسه کردند.
آنهــا بــرای بــرآورد تأثیرات احتمالی ســه طــرح از مدل کامپیوتری اســتفاده
کردند :شــروع غربالگری ساالنه از  ۴۰سالگی ،غربالگری ساالنه در سن  ۴۵تا
 ۵۴سال و سپس غربالگری هر دوسال یکبار در سنین  ۵۵تا  ۷۹سال.
یافتههای این پژوهش نشــان داد توصیه به شــروع غربالگری ســاالنه در سن
 ۴۰سالگی باعث کاهش بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان سینه میشود
که میزان کاهش آن تقریباً  ۴۰درصد اســت ،در صورتی که در مورد دو حالت
غربالگری دیگر ،میزان کاهش مرگ و میر  ۲۳تا  ۳۱درصد بود.
یافتههــا میتوانند راهنمای ارزشــمندی برای زنان و پزشــکان شــان در مورد
انتخاب شیوه غربالگری مناسب باشند.

بدهی  ۳۰میلیارد تومانی دانشگاهها
به پایگاه های علمی بینالمللی

معــاون پژوهشــی وزارت علوم گفــت :درحال حاضر دانشــگاهها
حــدود  ۳۰تــا  ۴۰میلیارد تومــان بدهی به پایگاههــای بینالمللی
دارنــد .وحیــد احمــدی بــا اعــام ایــن خبر بــه مهر گفــت :بدهی
دانشــگاهها به پایگاههای علمی بینالمللی از ســالهای گذشــته
همچنــان باقی مانده اســت .بخشــی از بدهیهای دانشــگاهها در
ط بندی شــده اســت و مبالغــی پرداخت شــد اما
ایــن زمینــه قســ 
درحال حاضر دانشــگاهها حدود  ۳۰تا  ۴۰میلیارد تومان بدهی به
پایگاههای بینالمللی علمی دارند.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن بدهــی رقم زیــادی نیســت بنابراین
امیدواریــم بــزودی پرداخت شــود تــا دسترســی دانشــگاهها به
پایگاههــای بینالمللــی علمی دچار مشــکل نشود.جلســاتی با
معاونــان پژوهشــی دانشــگاهها ،معاونــت اداری و مالی وزارت
علوم داشــتیم تا این مشــکل با کمک ســازمان برنامــه و بودجه
رفع شود.

