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اعالم ابعاد پرونده »آزار جنسی مدرسه 
غرب تهران«؛ هفته آینده

| مديركل مــدارس غيردولتى وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به پرونده آزارجنسى 
مدرسه غرب تهران گفت: درخواست بنده اين 
اســت كه همه خويشــتن دارى كنند و اجازه 
بدهند دســتگاه قضايى كار خود را انجام دهد. 
آنها اعالم كرده اند هفته آينــده ابعاد پرونده را 
اعالم مى كنند و حتما آمــوزش و پرورش هم 

تصميمات الزم را در اين باره اتخاذ خواهد كرد.
مجيد تهرانيان با اشــاره به آزار جنســى تعــدادى از دانش آموزان 
در مدرســه اى در غرب تهران گفت: متاسفانه اتفاق ناخوشايندى بود و 
البته ابعاد آن را سيستم قضايى كشــور بايد اعالم كند.وى افزود: طبق 
اطالعاتى كه از اداره آموزش و پرورش منطقه 2 تهران به دستمان رسيده 
ماجرا به اين شدتى نيست كه در فضاى مجازى  منتشر شده است.  البته 
جزئيات و ابعاد پرونده را دستگاه قضا مشخص مى كند.مديركل مدارس 
غيردولتى وزارت آموزش و پرورش درباره اين مدرســه توضيحاتى ارائه 
و اظهار كرد:  اين مدرسه سابقه 18 ساله دارد و در اين سال ها مجموعه 
خوشنامى بوده است. دانش آموزان شايســته، اخالقى و خوبى در اين 

مدرسه در حال تحصيل اند و همكاران صديق و موفقى داريم.
تهرانيان ادامه داد: مدرســه مذكور داراى 450 دانش آموز است. بايد 
توجه داشت كه اكنون در ايام امتحانات قرار داريم و ايام امتحان خودش 

اضطراب آور است.

برنامه ریزی برای ورود مدیران مدارس 
به شورای عالی آموزش و پرورش

| وزير آمــوزش و پــرورش اعالم كرد 
كه در حال برنامه ريزى هســتيم تا ســه نفر از 
مديران مدارس بــا روش برگزارى انتخابات به 
عنوان اعضاى شــوراى عالى آموزش و پرورش 

انتخاب شوند.
سيد محمد بطحائى در مراســم قدردانى از 
منتخبان نهايى مرحله دوم انتخابات نمايندگان 
فرهنگيان در هيات امناى صندوق ذخيره فرهنگيان كه در وزارت آموزش 
و پرورش برگزار شد با بيان اينكه خرســنديم از آزمون خطير برگزارى 
انتخابات روســفيد بيرون آمديم گفت: اين كار در ابتدا بســيار ساده و 
مشكل به نظر مى آمد اما كامال مشــخص بود برگزارى انتخابات در دو 
مرحله آن هم براى صندوق ذخيره فرهنگيان كه فضاسازى سنگينى در 
اطرافش صورت گرفته بود، كار بسيار مشكلى است.وى افزود: معلمان 
همواره به عنوان جمعيتى كــه مى تواند در حركتهاى سياســى مورد 
سوءاستفاده قرار بگيرد مطرح بوده اند. برخى تالش مى كردند اين تصميم 
به تاخير بيافتد. اضطراب را در چهره همه همكارانم كه در اين انتخابات 
درگير بودند احساس مى كردم اما در نهايت به سرانجام رسيد و توانستيم 
سه همكارمان را به جمع هيئت امناى صندوق ذخيره فرهنگيان اضافه 
كنيم.وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه ورود ما به اين عرصه فقط براى 
انتخاب سه عضو براى صندوق نبود بلكه آموزش و پرورش بدون همفكرى 
بدنه معلمان به موفقيت نخواهد رسيد اظهار كرد: نزديك به يك ميليون 
شاغل و 700 هزار فرهنگى بازنشســته داريم كه گوهر گرانبهايى براى 

آموزش و پرورش اند و بزرگترين سرمايه براى حل مشكالت هستند.

هزینه ماهانه ۱۸۰ میلیاردی بیمه سالمت برای 
درمان در تهران

| مديركل بيمه سالمت اســتان تهران با اشــاره به جمعيت 2ميليون و 
900هزار نفرى بيمه شدگان اين سازمان بيمه گر در پايتخت، شرايط عضويت در 

صندوق بيمه ايرانيان را تشريح كرد.
دكتر كوروش فرزين درباره وضعيت پوشش بيمه سالمت در استان تهران توضيح 
داد و گفت: در حال حاضر  حدود 2 ميليون و 900 هزار نفر در سطح استان تهران 
تحت پوشش بيمه سالمت قرار دارند كه از اين تعداد حدود يك ميليون و500 هزار 
نفر عضو صندوق بيمه همگانى رايگان هستند. صندوق كاركنان دولت نيز در اين 
استان نسبت به استان هاى ديگر حجم بيشترى دارد و جمعيت آن به حدود 900 
هزار نفر مى رسد. حدود 290 هزار نفر نيز تحت پوشش صندوق روستايى و 114 
هزار نفر تحت پوشش صندوق ســاير اقشار قرار دارند.وى با اشاره به ابالغيه سال 
گذشته سازمان بيمه سالمت درباره بيمه شــدگان صندوق بيمه همگانى رايگان 
در سراسر كشور، افزود: از آبان ماه سال گذشته بر اساس مصوبه بودجه سال 96، 
بيمه شدگان رايگان بايد از سيســتم دولتى خدمت دريافت كنند و نمى توانند از 
مراكز خصوصى طرف قرارداد استفاده كنند و تنها زمانى كه سيستم دولتى نتواند 
خدمت ارائه دهد، با هماهنگى دانشگاه علوم پزشكى مربوطه، مجوز ارايه خدمت 

در مراكز خصوصى را نيز به اين دسته از بيمه شدگان خواهيم داشت.

کوچ معتادان متجاهر از مناطق جنوبی 
تهران به بزرگراه های شمال شهر

| معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با اشــاره به اين كه مصرف كننده هاى مواد صنعتى بيشتر از ساير مصرف 
كننده ها در معرض خطر و متجاهر شــدن هستند، عنوان كرد: معتادان متجاهر 
حاضر در تهران از مناطق جنوبى اين شــهر به حاشيه بزرگ راه هاى شمال شهر 
تهران رانده شده و در آن مناطق به مصرف علنى مواد روى آورده اند.دكتر پرويز 
افشار  با اشاره به اين كه عدد آمار خام معتادان كشور در سالهاى اخير كاهش يافته 
است، گفت: در سالهاى اخير شدت و عمق اعتياد در گروههاى مختلف اجتماعى 
افزايش يافته و نمود اعتياد در كشور را گسترش داده است.وى با اشاره به اين كه 
تعداد معتادان متجاهر نسبت به سال هاى گذشته افزايش يافته است، اظهار كرد: 
در دهه 1380 در ايران معتادان الگوى مصرف خود را از مواد سنتى به مواد صنعتى 
تغيير داده اند. به طورى كه ماده صنعتى شيشه ميزان نفوذ و مصرف بااليى را به 
خود اختصاص داده است.معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاى مردمى ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مقايسه مصرف و عوارض ترياك و شيشه، تصريح 
كرد: اگر يك فرد معتاد با مصرف ترياك در مدت حدودى 15 ســال به مرحله از 
دست دادن مهارت برســد، يك فرد با مصرف شيشه با مصرف حدود 6 سال مى 
تواند تمامى مهارت هاى خود را از دست داده و حتى به كف خيابان ها رانده شود.

 صدور مجوز جذب ۲۵ هزار نیرو
در آموزش و پرورش

| مديركل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در 
دولت روى خصوصى سازى در آموزش و پرورش به هيچ وجه تاكيدى نداريم اظهار 
كرد: صدور 25 هزار مجوز جذب نيرو را براى امسال تاييد كرديم و انجام شده است 

و در دانشگاه فرهنگيان هم تمام قد حمايت مى كنيم.
سعيد طاهرى مسائل اساســى آموزش و پرورش را مطابق سند تحول بنيادين 
و برنامه ششــم توسعه به چهار دسته تقســيم و اظهار كرد: بر اين اساس محتوا، 
ســاختار ادارى و منابع انســانى، امور مالى و فضا و تجهيزات و معمارى مدارس 
مسائل اساســى آموزش و پرورش اند.وى افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش 
با چالش هايى در حوزه منابع انســانى مواجه است. در همين راستا جلساتى  را با 
مسئوالن آموزش و پرورش برگزار كرده ايم و پيگير موضوع هستيم. مديركل امور 
آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جمعيت دانش آموزى تا سال 
1420 گفت: جمعيت دانش آموزى در 23 سال آينده يك روند سينوسى دارد، اما 
در مجموع مى توان گفت كه شمار دانش آموزان در حال افزايش و شمار معلمان 
در ســال هاى آتى رو به كاهش مى رود.طاهرى شمار حقوق بگيران فعلى وزارت 
آموزش و پرورش را  928 هزار نفر اعالم كرد و افزود: در راستاى ساماندهى نيرو، 

مباحث و راهكارهاى مختلفى در دست انجام و بررسى است. 

خبرنامه دریچه

۹۰درصدآزارهایجنسیتوسطخانوادهوآشنایانصورتمیگیرد

| حادثه مدرسه  غرب تهران و انتشار اخبار تعرض به 
چند نوجوان بار ديگر موجى از نگرانى را روانه جامعه كرد و 
اين پرسش را به وجود آورد كه چه خالءهايى باعث شده در 
سال هاى اخير بارها و بارها اين اخبار به گوش برسد و بعد از 
مدتى هم به فراموشى سپرده شود؟ به گزارش كائنات به نقل 
از ايسنا، دوشنبه گذشته خبرى در رسانه ها دست به دست 
شد كه نشان مى داد يكى از مســئوالن مدرسه اى در غرب 
تهران به چند دانش آموز تعرض كرده است. اگرچه مديركل 
مــدارس غيردولتى وزارت آموزش و پــرورش از اعالم ابعاد 
اين پرونده ظرف هفته آينده خبر داده است اما متخصصان، 
روان شناســان و فعاالن حوزه كودك، به خالءهايى اشــاره 
مى كنند كه درصورت ادامــه يافتن، تكرار چنين حوادثى را 
ناممكن نمى كند. در گزارش پيش رو به بررســى ابعاد اين 

اتفاق و خالءهاى ايجاد كننده آن پرداخته شده است.
دكتر شيوا دولت آبادى روانشــناس و مديرعامل پيشين 
انجمن حمايت از حقوق كودكان بــا تأكيد بر نقش دانش، 
مهــارت و درك حريــم خصوصى در كــودكان و نوجوانان 
گفت: خالء نبود آگاهى در كودكان و نوجوانان حفظ حريم 
خصوصى و كنترل رفتارهاى خود يكى از عوامل ايجاد چنين 
حوادثى اســت. در اين موارد نبايد گناهى گردن كودكان و 
نوجوانان بيفتد، چراكه آنها محصول آموزش هايى هســتند 
كه ما به آنها مى دهيم. در صورتى كه آنها دغدغه حفاظت از 
خود را در قالب آموزش هاى متناسب دريافت نكرده باشند، 

اين تقصير متوجه آنها نيست.
وى با انتقاد از به كارگيرى افراد فاقد صالحيت اخالقى يا 
داراى مشــكالت روانى در ارتباط با كودكان نيز افزود: اين 
افراد ممكن است همه جا حضور داشته باشند اما اينكه چگونه 
مخاطب در برابر آنها مقاومت كند و در صورت بروز مشكل به 

بزرگترها اطالع دهد، نيازمند فرايند آموزش به موقع است 
كه در حال حاضر جاى خالى آن در جامعه ديده مى شود.

اين روان شناس با بيان اينكه مى توان بدون آسيب روحى 
به كودك او را درباره بدنش آگاه كــرد، اظهار كرد: در همه 
جاى دنيا روى اين مسائل كار شده است اما شايد استفاده از 
تجربيات كشورهاى شرقى به دليل نزديكى بيشتر فرهنگى 
براى ما راهگشا تر باشد. نكته قابل تامل اين است كه در هر 
زمانى به هر كودكى مى توان با زبان متناســبى بدون ايجاد 
هتك حرمت، آموزش هاى الزم را انتقال دهيم. همچنين اين 
آموزش ها مى تواند بدون ايجاد بى عالقگى به روابط اجتماعى 
ارائه شود. الزم نيست محتواى جنسى در قالب اين آموزش ها 
وجود داشته باشد بلكه تنها الزم است محتوايى نظير مراقبت 
از خود، بــه ويژه درباره اندام هاى خصوصى و حســاس تر را 
به آنهــا آموزش دهيم. مديرعامل پيشــين انجمن حمايت 
از حقوق كودكان خالء ارتباطــى و راحت نبودن كودكان با 
والدين را يكى ديگر از عوامل ايجــاد كننده چنين حوادثى 
دانست و  گفت: برخى از كودكان با والدين خود رودربايستى 
دارند و نمى توانند مسائلشان را  با آنها در ميان بگذارند. اگر 
والدين فرصت كافى ندارند نيز اين مدرسه است كه مى تواند 
به اين كودكان و نوجوانان كمك كند؛ چراكه 96 تا 98 درصد 
بچه ها زمانى را در مدرسه گذرانده اند و اين ظرفيت مى تواند 
به آموزش درســت كودكان كمك كند.دولت آبادى با بيان 
اينكه در ســال هاى گذار از كودكى به جوانانى، نوجوانان از 
دوستان، همساالن و گروه هاى بيرونى بيش از خانواده خود 
الگو مى گيرند، اظهار كرد: خالء بعدى در مورد نبود نظارت 
مدرسه بر رفتار كسانى است كه با بچه ها در ارتباط هستند. 
بايد بر رفتار اين افراد مانند بحث ها، شوخى ها و ... آنها نظارت 
كرد. مهم اين نيست كه كودكان فقط حافظه خوبى داشته 

باشــند يا رياضيات و ...را يادبگيرند، بلكه بچه ها در مدرسه 
بايد به شــكل همه  جانبه آموزش ببيننــد. حتى خالءهاى 
خانوادگى آنها مى تواند در مدرســه شناسايى شود و مورد 
بررسى قرار بگيرد. افراد فاقد سالمت روانى كافى ممكن است 
در همه جاى دنيا ديده شوند اما مساله مهم اينجاست كه ما 
چه قدر در برابر آنها مجهز شــده ايم؟.دكتر حسام فيروزى، 
روان درمانگر كودك، نوجوان و خانــواده نيز با بيان  اينكه 
متجاوزان امروز به نوعى خودشــان قربانيان ديروز هستند، 

گفت: بايد به سمت آگاهى دادن به جامعه حركت كنيم تا اين 
افراد در امنيت روانى به سمت درمان سوق پيدا كنند. زمانى 
كه جامعه آموزش نبيند،  تعداد قربانيان و متجاوزان بيشتر 
مى شود.وى با تاكيد بر اينكه اين فرد ممكن است بيمار نباشد 
اما شخصيت وى تا حدى به بلوغ نرسيده باشد كه نداند چه 
آسيبى به ديگران وارد كرده است، افزود: امكان شناسايى اين 
افراد با اســتفاده از پروتكل ها و تست هاى روانشناسى وجود 

دارد اما اين تشخيص به شكل 100 درصدى نيست. 

سکوتبیمارانجنسیوموانعدادرسیکودکآزاری

| مريم رسوليان رئيس انجمن علمى روانپزشكان گفت: آزار جنسى 
در 90 درصد مواقع توسط خانواده، بستگان، دوستان و آشنايان رخ مى دهد. و 

تنها 10 درصد آن توسط غريبه ها صورت مى گيرد.
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