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محسن هاشمی :منتظر نظر وزیر کشور برای ماندن یا رفتن افشانی هستیم
رئیــس شــورای شــهر تهــران دربــاره
مانــدن یــا رفتن محمدعلی افشــانی،
شــهردار تهران پــس از تصویب قانون
منــع بهکارگیــری بازنشســتگان گفت:
منتظــر نظر وزیر کشــور در ایــن زمینه
هستیم.
بهگــزارش ایلنا ،محســن هاشــمی در
حاشــیه جلســه علنــی شــورای شــهر
تهــران ،در جمــع خبرنــگاران
گفت :بنده با وزیر کشــور در این
خصــوص مکاتباتــی داشــتم

و وزیــر نیــز معتقــد اســت مــّر قانــون
بایــد اجرا شــود .بنابراین وزیر کشــور از
دیــوان محاســبات و معاونت حقوقی
ریاســت جمهوری اســتعالمهای الزم
را درباره حضور افشــانی در شهرداری
تهــران میگیــرد کــه اگر اختــاف نظر
وجود داشته باشد ،استفساریه خواهند
گرفت.
رئیس شــورای شــهر تهران تأکید کرد:
فکــر نمیکنــم آقــای افشــانی نظــری
غیرقانونــی در خصــوص مانــدن در

تکذیبتوقفجلساتکمیسیونپزشکیتعییندرصدبنیاد
شهید و امور ایثارگران

شــهرداری تهران داشته باشــد و بارها
اعالم کرده تا زمانی که شــهردار است
به کار خود ادامه میدهد.
وی افــزود :مــا مــوارد را در شــهرداری
تهران رســمی میکنیم و نمیگذاریم
شــهر در دورانــی کــه احتماالً شــهردار
نداشته باشد ،دچار مشکل شود.
هاشــمی دربــاره پرونــده فــردی کــه
در مقابــل شــهرداری تهــران خــود را
ســوزانده بــود ،هــم گفــت :فرمانــدار
تهران پیگیر این پرونده خواهد بود.

غالمرضـــــــــــا طائبــــــــی ،مدیــــــــــرکل
کمیســیونهای پزشــکی بنیاد شــهید و
امور ایثارگران خبر دستور توقف جلسات
کمیســیون پزشــکی تعیین درصد بنیاد
شهید و امور ایثارگران را تکذیب کرد.
بــه گــزارش ســایت ایثــار ،غالمرضــا
طائبــی با تکذیــب خبر «دســتور رئیس
جمهــوری بــه رئیــس بنیــاد شــهید و
امــور ایثارگران مبنی بر توقف جلســات
کمیســیونهای پزشــکی تعیین درصد

افتتاح 59مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه

تا  2ماه آینده» اظهار داشــت :هیچگونه
افزایــش تقاضــا و هجومــی بــرای
تجدیدنظر درصد جانبازی ثبت نشــده
اســت و دســتوری نیــز مبنــی بــر توقف
کار کمیســیون پزشــکی تعییــن درصــد
ابالغ نشده و کمیسیونهای بنیاد مانند
ســابق در تهــران و اســتانهای دیگر در
حال برگزاری هســتند .وی افــزود :هیچ
دســتوری مبنی بر تعطیلی کمیســیون
طی  2ماه آینده داده نشده است.

مشاور امور بانوان سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با «ایران» خبر داد

مشکالت خانوادگی عامل اصلی فرار دختران

سال گذشته هزاردختر از خانههایشان فرار کردند
یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

وقت آن است که به دود بدرود بگوییم

مقایسه آمار دختران فراری سال های  95و 96
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دختر فراری  11تا  16ساله
در استان تهران در سال 96
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تعداد دختران فراری
سال گذشته

از دختران فراری سال گذشته
زیر  15سال سن دارند

نفر

نفر

همین علت زمانی که شرایط برای فرار این
دختران از خانه مهیا میشود دست به این
اقدام میزنند تا به نوعی از خانواده هایشان
انتقامبگیرند .بهگفتهرئیسانجمنآسیب
شناســی ایران ،انتقــام دختــران از خانواده
هایشان تنها به فرار ختم نمیشود و گاه این
دختران دســت به خودکشــی ،خودسوزی،
اعتیاد و روابط نامشروع میزنند.
وی بــا تأکید بر اینکه جامعــه و خانواده به

نفر

درصد

نفر

72
درصد

از این دختران دچار مشکالت
خانوادگی بودند

دختران پس از فرار برچسب منفی میزند،
میگویــد :اغلــب دختــران فــراری حاضــر
نیســتند پــس از اینکــه توســط بهزیســتی
شناسایی شدند به خانه هایشان بازگردند.
حتی خانوادهها هم گاه آنها را نمیپذیرند.
تعــداد کمــی از دخترانــی کــه بــه خانــه
هایشــان بازگشــتند هم پس از مدتی دچار
پرخاشــگری ،اســترسهای روانــی ،فشــار
عمیق و بحرانهای روحی میشوند.

وی ادامــه میدهــد :زمانــی کــه الگوی یک
خانوادهبراساسخشونتشکلگرفته،پدر
و مــادر دچار اعتیادند و یــا از یکدیگر طالق
گرفتهاند ناخودآگاه دخترانشــان به سمت
آســیبهای اجتماعــی میرونــد .البته این
پدیدهتنهامختصبهاینخانوادههانیست
و ممکــن اســت در خانوادههــای دیگر هم
ایجادشود.
محمدی با تأکید بر اینکه جامعه امروزی

تسنیم

«از این زندگی خســته شــدم .هــر روز کتک
و دعــوا .دیگه تحمــل ندارم میخــوام برم
یــه جــای دور زندگــی کنــم و بــرای خــودم
کاری دســت و پا کنم ».این گفتههای دختر
 15ســالهای اســت که فکر میکرد بــا فرار از
خانه از سرزنشهای برادر و ناپدریاش رها
میشود اما به خاطر بیپولی و بیمکانی به
دام افراد سوءاســتفاده گر افتــاد و آیندهاش
تباه شــد .آنطور که کارشناســان مــددکاری
میگوینــد :مشــکالت خانوادگی بیشــترین
علت فرار دختران از خانه اســت .دخترانی
کهبدسرپرستییاازدواجهایاجباریباعث
شــده تا فرار را به قــرار ترجیح دهند .در این
مواقع تنها کافیســت سر و کله افراد شیاد با
وعدههای توخالی و پوج در زندگی شان پیدا
شود.آن موقع اســت که همین وعدهها کار
دستشــان میدهد ومسیر زندگی شان را به
بیراههمیکشاند.
مشــاور بانوان ســازمان بهزیستی کشــور در
توگو بــا «ایــران» در این بــاره میگوید:
گف 
نزدیک به هزار و  40دختر در ســال گذشــته
از خانــه فــرار کردند که در نهایــت  705نفر
ازآنهــا در مراکــز شــبانه روزی این ســازمان
پذیرش شدند .البته  40درصد این دختران
زیر  15سال سن داشتند .فاطمه عباسی در
ادامــه میافزاید :گزارشها نشــان میدهد
آمــار دختران فراری ســال  95حــدود 839
نفر بوده اســت اما به رغم هشدارها تعداد
دختران فراری در ســال  ،96با افزایش 203
نفر تعدادشــان به  1040نفر رســیده اســت.
به عبارتی میتوان گفت که پدیده دختران
فــراری در ســال گذشــته رشــد  25درصدی
داشتهاست.البته،اینآمارهاتنهامربوطبه
دخترانی است که توسط سازمان بهزیستی
شناسایی شدند وهیچ آمار دقیقی از تعداد
کل دختــران فراری در کشــور وجــود ندارد.
عباسی در ادامه میگوید :بهزیستی در سال
 95فقط برای نگهــداری و ارائه خدمات به
دختران فراری مراکز شــبانه روزی را داشت
اما در ســال گذشته به دلیل افزایش تعداد
دختران فراری  10مرکز دیگر با عنوان ندای
مهــرراه انــدازی کرد تا بــه صــورت روزانه و
ســرپایی خدماتــی را بــه این دختــران ارائه
کند .مراکزی که نیاز نیست دختران شبها
در آنجــا بمانند بلکــه پس از مشــاورههای
الزم میتوانند به خانههایشان برگردند .بر
همین اســاس ،پس از تأســیس ایــن مراکز
تعداد دختران فراری که بهطور شبانه روزی
در مراکز بهزیستی پذیرش شدند  11درصد
کاهــش یافت .مشــاور امور بانوان ســازمان
بهزیســتی کشور معتقد اســت نمیتوان با
اســتناد به آمار بیان کرد کــه تعداد دختران
فراری رشــد داشته است .زیرا مراکز و پایگاه
اورژانــس اجتماعــی در طــول یــک ســال
گذشته توســعه جدی داشــته وشاید علت
افزایش آمار دختران فراری به همین خاطر
باشــد .وی درباره علت فــرار این دختران از
خانه هم میگوید 7 :درصد از این دختران
به علت طرد توســط خانــواده و  6درصد از
آنها هم به علت بدسرپرســتی فرار کردند.
همچنیــن 3.5 ،درصــد بــه خاطــر اغفــال
توسط دیگران و یک درصد به دلیل ازدواج
اجبــاری 2.6 ،درصد در اثر اعتیاد دســت به
فرار از خانه زدند.
عباســی مشــکالت خانوادگی را مهمترین
علــت فــرار ایــن دختــران از خانــه میداند
و میگویــد :پــس از جلســات مــددکاری
مشخص شد علت  72درصد از این فرارها
به خاطر مشــکالت خانوادگی است .البته،
وعدههــای افراد شــیاد و اغفال آنها توســط
دیگران هم در فرار آنها بیتأثیر نبوده است.
کارشناســان مــددکاری انگیــزه اصلــی این
دختــران بــرای ترک خانــه شــان را نادیده
گرفتــه شــدن آنهــا از ســوی خانوادههــا
توگوی
میدانند .عباسی هم به کاهش گف 
بین نسلی در جامعه اشاره میکند و تأکید
میکند:شکافنسلیباعثاختالفوالدین
توگوی آنها با
با فرزندان و کاهش زمان گف 
یکدیگر شده اســت .همین موضوع باعث

میشود تا دختران تصور کنند با فرار از خانه
و رفتــن به محیط بیــرون زندگی بهتری در
انتظارشان خواهد بود .معاون پیشگیری و
توسعه ســازمان بهزیســتی در مورد راهکار
کاهش این معضل میافزاید :برای کاهش
ایــن معضــل در گام نخســت بایــد محیط
خانوادههــا را امنتــر کــرد و ســپس باید در
مــدارس بــه دختــران روشهــای مقابله با
مشکالت را آموزش داد.
 50ëëدرصــد از دختــران فــراری در معرض
خشونتبودند
«رضا جعفری» ،رئیس اورژانس اجتماعی
کشــور نیز بــا اشــاره به اینکــه ایــن مرکز به
هزار دختر فراری در ســال گذشــته خدمات
روانشناســی و حمایتــی ارائــه کرده اســت،
میگویــد 50 :درصــد از ایــن دختــران در
مراکز شــبانه روزی ما پذیرش شدند و باقی
در مراکز ندای مهر ،خدمات روانشناســی و
مــددکاری دریافــت کردند .وی بــه «ایران»
میگویــد :علــت  50درصد فــرار دختران از
خانهها به خشونت علیه آنها برمی گردد و
 20درصد از آنها هم به علت اعتیاد از خانه
هایشــان فرار کردند .همچنین ،طالق ،تک
والد بــودن یا داشــتن ناپدری و نامــادری از
عوامل دیگری است که دختران را به سمت
فرار از خانهها سوق میدهد .جعفری تأکید
میکند :تحقیقات نشان میدهد دخترانی
کــه فرزنــد طــاق هســتند و والدیــن آنهــا
دچار اعتیادند بیشــتر دست به فرار از خانه
میزنند .به همین علت تالش کردیم تا با
شناســایی این افراد در کشــور سعی کنیم از
این معضــل جلوگیری کنیــم .بهطوری که
در سال گذشته توانستیم در این مراکزروزانه
بــه  800دختر در معرض آســیب خدمات
روانشناســی ،حمایتی ،حقوقی و آموزشــی
ارائه کنیم .وی ادامه میدهد :در جلســاتی
کــه بــرای این دختــران برگــزار میکنیــم از
خانوادههــای آنهــا هم دعــوت میکنیم تا
حضور یابند .چرا که خانــواده طرف اصلی
بــروز ایــن اتفــاق اســت .جعفــری در ادامه
به مســئولیت گریز بودن خانوادههــا ،اقوام
نزدیک و همسایهها برای اطالع از آسیبها
بــه اورژانــس اجتماعــی اشــاره میکنــد و
میگوید:خیلیازخویشاوندانوهمسایهها
ممکن اســت از در معرض خشونت بودن
دختــران در خانوادههــا آگاه باشــند اما این
موضــوع را بــا اورژانس اجتماعی کشــور در
میــان نگذارند .ایــن درحالی اســت که دیر
اطــاع پیدا کردن اورژانس از این آســیبها
ضررهای جبران ناپذیری بــرای خانوادهها
دارد .وی در مــورد نارضایتــی برخــی از
دختران فــراری از مراکز نگهداری ســازمان
بهزیستی کشور هم میافزاید :مراکز شبانه
روزی بهزیســتی دارای قوانیــن و مقرراتــی
اســت کــه باعــث محدودیتهایــی بــرای
دختران میشــود .به همیــن علت ممکن
اســت برخی از این دختران مایل به حضور
در این مراکز نباشــند و محیط آزاد بیرون را
بهآنجاترجیحبدهند.
ëëپذیــرش ۱۶۴دخترفراری ۱۱تا ۱۶ســالهدر
تهران
چنــدی پیــش هم«داریــوش بیات نــژاد»،
مدیرکل بهزیستی استان تهران تأکید کرده
بود بیشــترین علت فرار دختران در استان
تهران اغفال است« :در سال  164 ،96دختر
فــراری  11تــا  16ســاله در بهزیســتی تهــران
پذیرش شدند که طبق آمار بیشترین محل
اسکانآنهاخیاباناست».
ëëآغوش جامعــه بــه روی دختــران فراری
بستهاست
«کــوروش محمــدی» ،رئیــس انجمــن
آســیب شناســی ایــران ،معتقــد اســت
دختــران پــس از فــرار به هــر کســی که در
سر راهشــان قرار میگیرد اعتماد میکنند
و بــه پناهگاههــای غیــر رســمی میرونــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز جامعــه ایران
دچار تفکر مرد ســاالرانه اســت ،به«ایران»
میگویــد :خانوادههــا از همان ابتــدای تولد
دختران محدودیتهایی را برای آنها ایجاد
میکننــد و به جای اینکه بــه آنها بیاموزند
با جنس مخالف خود چطور برخورد کنند،
در آنهــا رعب و وحشــت ایجاد میکنند .به

 59مدرســه همزمان با آغاز ســال تحصیلی  97 - 98از طریق
ویدئــو کنفرانس توســط رئیس جمهوری در مناطــق زلزله زده
استان کرمانشاه افتتاح شد .به گزارش برنا ،دکترحسن روحانی
خبــــــر بــه صــورت ویدئــو کنفرانس ضمن ســخنرانی بــرای حاضران
دســتور افتتــاح  59مدرســه را صــادر کــرد .در مراســم افتتــاح
همزمــان این مدارس در دبســتان جدیداالحداث  12کالســه «قیام» شــهر ســرپل
ذهاب ،هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و دیگر مسئوالن استانی حضور داشتند.
بر اساس این گزارش ،رئیس جمهوری از استاندار پرتالش و مردم قهرمان و صبور
کرمانشــاه بخاطر همراهی و تالش در بازســازی و افتتاح  59مدرســه تخریب شده
در اثر زلزله قدردانی کرد .همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در
این مراسم گفت 78 :مدرسه در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه تخریب شدند
که  59مدرســه آنهــا امروز به بهرهبرداری رســید وپس از زلزله در حــوزه آموزش و
پــرورش کالسها به ســرعت برپا شــدند و دانشآموزان به تحصیــل ادامه دادند.
مجیــد یزدان پناه خاطرنشــان کــرد :در ابتدا مدارس را در کانکــس و حتی چادرها
برپا کردیم اما کالسها رفته رفته ساخته شدند و دانشآموزان داخل این کالسها
رفتند و با افتتاح این  59پروژه در شــهرهای زلزله زده از جمله شــهر ســرپل ذهاب
هیچ مدرسه کانکسی وجود ندارد و همه دانشآموزان داخل مدارس رفتهاند.

بــه جای توانمنــدی زنان تنها به جنســیت
آنهــا توجه میکنــد ،میگوید :هنــوز تعداد
زیــادی از مردان نســبت به زنان نگاه منفی
و جنســیتی دارنــد و آنهــا را بــه عنــوان یک
موجودضعیفقلمدادمیکنند.همچنین،
بــا وجود تالشهــای انجام شــده همچنان
بخش کمی از زنان در پستهای مدیریتی
حضور دارند و ما هنوز شاهد تصمیمگیری
مردان برای زنان هستیم.

در ایــن بین ،صدها هــزار خودرو برای آنکــه بتوانند معاینه فنی
ادامه
از دریافت کنند ،مجبور به تعمیراتی شــدهاند کــه آالیندگی آنها را
صفحه اول
کاهــش داده اســت؛ و چه دســتاوردی بزرگتر از ایــن .در همین
راســتا از اول آبان ماه ،فاز دوم این طرح بهطور فراگیر در تهران اجرا خواهد شــد :در
کل محدوده شــهر تهران ،در همه ساعات شبانهروز و هر روز هفته .ممنوعیت عبور
بدون معاینه فنی ،صرفاً مربوط به خودروهای شــخصی نیست و همه وانتبارها،
کامیونها ،اتوبوسهای شرکت واحد و اتوبوسهای سرویس کارخانجات ،پادگانها
و ...هم بعد از این باید معاینه فنی داشــته باشــند .ضمناً از آنجا که وجود دود قابل
مشــاهده در اگزوز از جمله موارد نقص و مانع اخذ معاینه فنی اســت ،مشــخصاً در
خصــوص اتوبوسهای شــرکت واحــد ،بنــده از دو ماه قبــل اعالم کــردهام که هیچ
اتوبوس دودزا و فاقد معاینه فنی از اول مهر حق تردد در تهران را نخواهد داشت .بر
همینمبناازشهروندانمحترمتقاضامیکنمدرصورتمشاهدههرمورددودزایی،
با شــماره تلفن  ۱۸۸۸تماس بگیرند و پالک اتوبوس و محل تردد آن را اعالم کنند
تــا برخورد فوری صورت گیرد .همچنین از عموم همشــهریان محتــرم تقاضا دارم
کــه در دو هفتــه آغازین مهرماه از ترددهــای غیرضروری خــودداری و تا حد امکان
کارهــای خــود را به نیمه دوم مهرمــاه موکول کنند .از دســتاندرکاران حوزه پخش
کاال هــم میخواهم ممنوعیت فعالیت در ســاعات  ۶تا  ۹صبــح تا یازدهم مهرماه
را رعایت کنند .الزم اســت که مدیران محترم دســتگاههای اجرایی و بویژه نهادهای
نظامی ،انتظامی ،صداوســیما و صنایع هم بخشنامه اســتانداری برای ممنوعیت
تــردد اتوبوسهــای دودزا و فاقد معاینه فنی به عنوان ســرویس کارکنــان را رعایت
کنند .بهبود وضعیت آلودگی هوا در شهر ما تهران نیاز به یک عزم همگانی دارد و
نمیتوان بدون مشارکت آحاد مردم ،توقع داشت مشکالت زیستمحیطی و بویژه
آلودگی هوا حل شــود .از این رو همه شــهروندان را به همراهی و نظارت عمومی در
این امر دعوت میکنم و امیدوارم که در شش ماه دوم سال  ۱۳۹۷تجربه آلودگیها و
تعطیلیهایسالگذشتهتکرارنشود.

