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رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:
کرونا بیشترین آسیب را به سالمت 

روان مردم زد
رئیس ســازمان نظام 
روانشناســی گفــت: در 
مواجهــه با شــیوع موج 
چهارم کرونا، سالمت روان 

مردم را خوب ارزیابی نمی کنم و در پساکرونا وضعیت 
بدتر هم می شود. به گزارش ایرنا،   محمد حاتمی در 
گفت و گویی تصریح کرد: از نظر روانشناســی افراد 
شرایط اســترس زایی را تجربه می کنند. االن مردم 
همه تنهایی را تجربه کرده و بــه دلیل این تنهایی 
نمی توانند مسائل خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. 
رئیس سازمان روانشناسی تاکید کرد: قبل کرونا ما با 
یکسری افراد ارتباط داشتیم و مسائل و مشکالتمان 
را با آنها در میان می گذاشتیم که در روانشناسی به آن 
همدلی می گویند. االن این جریان تمام شده و همه 
در غار خود تنها هســتند. وی با بیان اینکه برخی از 
مردم ادراک خطر پایینی دارند خاطرنشان کرد: به 
همین دلیل این افراد مهارت مقابله ای خوبی ندارند 
و  ترس غیرمنطقی شان تبدیل به اختالل از جمله 
وسواس می شود.  پساکرونا شاهد اختالالت روانی و 

آسیب های اجتماعی بیشتر خواهیم بود.
    

بیکاری ۶۰درصد از رانندگان 
ناوگان مسافربری 

رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران گفت: 
با شــیوع کرونا از مجموع ۱۰ هــزار راننده ناوگان 
مسافربری ۶۰ درصد به طورکامل بیکار شده اند. به 
گزارش ایرنا، علی انصافی افزود: صنف مسافربری از 
جمله صنوف آسیب دیده در شرایط کرونا بوده است، 
به طوری که با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و تورهای 
مسافرتی، فعالیت بسیاری از رانندگان و دارندگان 
وسایل نقلیه مسافربری که عضو این اتحادیه بوده  اند، 
تعطیل شد. وی ادامه داد: فقط ۴۰ درصد از رانندگان 
ما همچنان فعال هستند و ۶۰ درصد بیکار شده اند. 
از ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه اتحادیه شب عید یکی 
از شرکت ها مجبور به تعطیلی و انحالل شد. انصافی 
افزود: شرایط کار و معیشت رانندگان ما بسیار سخت 
است، حتی رانندگان سرویس های بیمارستان ها 
هم در اولویت نخســت دریافت واکسن کرونا قرار 

نگرفته اند و همه رانندگان در اولویت سوم هستند.
    

شروع واکسیناسیون خودرویی 
کرونا در تهران 

مرکز واکسیناسیون 
کووید ۱۹ در خودرو روز 
یکشــنبه بــرای تزریق 
واکســن مطابق برنامه 

زمانبندی سنی از سوی وزارت بهداشت و درمان و 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در بوستان جنگلی سرخه 

حصار آغاز به کار کرد. 
    

رئیس پلیس بین الملل ناجا خبر داد:
 بازداشت کالهبردار

۲۵ هزار میلیارد تومانی
رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت فردی به 
اتهام کالهبرداری ۲۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار هادی 
شیرزاد در تشریح جزئیات این خبر گفت: این متهم 
به همراه دیگر همدستان خود با تشکیل چند شرکت 
هم گــروه در داخل و خارج از کشــور و با مراجعه به 
نظام بانکی و ارائه اســناد جعلی و صوری تسهیالت 
ارزی و ریالی کالنی را به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان 
کالهبرداری و به حساب وابســتگان خود منتقل 
می کرد. وی ادامه داد:  در بررسی های اولیه، مشخص 
شد، متهم پس از ارتکاب جرم به یکی از کشورهای 
منطقه متواری شــده که پس از وصول درخواست 
مرجع قضائی ضمن هماهنگی با سازمان اینترپل علیه 
وی اعالن قرمز صادر و پس از بازداشت، جهت ادامه 

روند رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.
    

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
 نماز عید فطر در تمام کشور 

برگزار می شود 
معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه 

جمعه گفت: طبق مصوبه 
ستاد ملی کرونا کرونا در 
تمام شهرهای کشور نماز 
عیدفطر با رعایت دقیق 

دستورالعمل های بهداشــتی برگزار خواهد شد.  
به گزارش ایلنا، حجت االســالم علی نوری درباره 
برگزاری نماز عید فطر افــزود: مصوبه و تصمیم بر 
این شده که در شــهرهای زرد و آبی بر اساس طرح 
مدیریت هوشمند نمازهای عید فطر برقرار باشد 
و در شهرهای نارنجی و قرمز در فضای باز نمازهای 

عید فطر برگزار شود.

از گوشه و کنار

چند سالی اســت که رسیدگی 
به وضعیت و توانمندســازی زنان 
سرپرســت خانوار در قالب تدوین 
طرحی جامع مورد توجه مسئوالن 
و دستگاه های ذی ربط قرار گرفته، 
طرحی که با گذشــت حدودا چهار 
سال هنوز در پیچ و خم های تصویب 
گیر کــرده و همین امــر نگرانی از 
وضعیت نابســامان زنان سرپرست 

خانوار را بیشتر کرده است 
می توان گفت آمار دقیقی از زنان 
سرپرست خانوار در دسترس نیست 
چراکه تنهــا بخشــی از آنها تحت 
پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند 
و بخشــی دیگر تحت پوشش هیچ 

نهادی نیستند.
تامین مخارج یک خانواده با توجه 
به شرایط اقتصادی فعلی که کرونا 
نیز آن را شــدت بخشیده به خودی 
خود امری دشوار محسوب می شود 
و از همین رو اســت که در بسیاری 
از خانواده ها زن و مــرد هردو برای 
تامیــن مخارج خانــواده مجبور به 
اشتغال هستند. چنین شرایطی که 
عرصه را برای زنان سرپرست خانوار 
تنگ تر کرده؛ بــار دیگر جای خالی 
»طرح جامع توانمندســازی زنان 
سرپرست خانوار« یادآوری می شود.

 با توجــه به بنــد »ت« ماده ۸۰ 
قانون برنامه ششم توسعه، معاونت 
امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
مکلف اســت تا با همکاری ســایر 
دســتگاه ها نظیر بهزیستی، کمیته 

امداد امام خمینی ره و... طرح جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
را تهیه و پــس از تصویب در هیئت 
دولت برای تصویب نهایی به مجلس 
ارســال کند؛ این در حالی است که 
پس از تدوین و تصویــب این طرح 
در هیئت دولت، معاونت امور زنان 
خواستار اصالح این بند از قانون شد 
و الیحه اصالح بنــد »ت« ماده ۸۰ 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
را به مجلس ارسال کرد اما این الیحه 
در کمیسیون بودجه مجلس شورای 

اسالمی رد شد.
سخنگوی کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس با بیان 
اینکه دولت در این الیحه پیشنهاد 
حذف عنوان »بــه تصویب مجلس 
برســد« را ارائه کرده بود، گفته بود 
که بعد از بیان نظرات مخالف و موافق 
این الیحه رد شد زیرا این طرح بعد 
از تصویــب در مجلس دیگر با تغییر 
دولت ها و یا برنامه های پنج ســاله 

دچار مشکل نخواهد شد.
خبرنگار ایســنا برای تشــریح 
جزئیات طرح توانمندســازی زنان 
سرپرســت خانوار و چرایــی ارائه 
الیحــه اصالح بنــد »ت« ماده ۸۰ 
قانون برنامه ششم توسعه با معاونت 
امور زنــان و خانواده بــه گفت وگو 

نشسته است:
سوســن باســتانی، معــاون 
بررسی های راهبردی معاونت امور 
زنان و خانواده رئیــس جمهوری با 

اشــاره به بند »ت« ماده ۸۰ قانون 
برنامه ششم توسعه، به ایسنا گفت: 
در این بند، معاونت مکلف به تدوین 
و اجرای طرح جامع توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار به همراه سایر 
دستگاه ها بوده اســت. پیشینه آن 
نیز به اجرای طرح توانمندســازی 
زنان سرپرســت خانوار در سال ۹۴  
ـ و به پیشــنهاد جلودارزاده مشاور 
امور زنان و خانواده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با مدیریت معاونت 
و همکاری تمام دستگاه های مرتبط 
باز می گرددـ  که پایلوت در شهر ری 

تهران انجام شد.
وی ادامــه داد: ایــن طــرح به 
یکپارچه سازی خدمات و حمایت ها 
و حتــی اطالعات جمعیتــی افراد 
کمــک فراوانی کــرد. بــا توجه به 
نتایج پایلــوت، پیشــنهاد بند ت 
ماده ۸۰ مبنی بــر تهیه طرح جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
توســط معاونت امور زنان و خانواده 
در برنامه ششــم توســعه از طرف 
نمایندگان زن مجلس دهم مطرح 
شــد. بدین ترتیب بر اساس بند ت 
ماده ۸۰ معاونت مکلــف به تدوین 
و اجرای طرح جامع توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار به همراه سایر 

دستگاه ها شد.
معاون بررســی های راهبردی 
معاونت امــور زنان با بیــان اینکه 
رویکــرد معاونت بــرای تهیه طرح 
جامــع توانمندســازی مبتنی بر 

بند ت مــاده ۸۰ ،مشــارکت کلیه 
دستگاه های ذی مدخل برای تدوین 
طرح و برنامه اقدام و عمل بود تا طرح 
تهیه شــده به اجرا نزدیک باشــد، 
افزود: مقرر شــد که طرح در سه فاز 
و برای ســه گروه از زنان سرپرست 
خانوار یعنی زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی 
کــه مهمترین آنها کمیتــه امداد و 
بهزیستی، زنان سرپرست خانواری 
که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی 
نبودنــد و زنان سرپرســت  خانوار 
شاغل که عمدۀ مسائل و مشکالت 
آنها ناظر بر مســائل حقوقی است، 

تنظیم شود.
وی درباره زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی 
کــه مهمترین آنها کمیتــه امداد و 
بهزیستی است، ادامه داد: توسعه و 
بهبود ارائه خدمــات در این دو نهاد 
حمایتی مهمتریــن گام در تدوین 
طرح بود که گروه اول را مورد توجه 
قرار می داد چراکه ایــن دو نهاد در 
مجموع تقریبا با نیمــی از کل زنان 
سرپرســت خانوار در کشور مرتبط 
بودند. با این نگاه و با توجه به تجربه 
پایلوت شهر ری، معاونت با مشارکت 
و همکاری کلیه دســتگاههای ذی 
مدخل اقدام به تهیــه طرح جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
منضم به برنامــه اقدام و عمل کرد و 
با یک نگاه کامال عملیاتی- اجرایی 

این برنامه تهیه شد. 

وی همچنین با اشــاره به زنان 
سرپرست خانوار شــاغل که عمدۀ 
مسائل و مشکالت آنها ناظر بر مسائل 
حقوقی بود، این را هــم گفت که با  
تشکیل کمیته حقوقی- که مسئول 
ایــن کمیته خود معاونــت بود- به 
بررســی و مرتفع کردن مشکالت 
حقوقی این گــروه از زنان پرداخته 
شــد.  همچنیــن طــرح منضم به 
برنامه اقدام و عمل- که با همکاری 
نمایندگان تام االختیار دستگاه های 
ذی مدخل  و  طی قریب به ۲۰ جلسه 
کارشناسی داخلی و بین دستگاهی 
تهیه شــد، پس از طرح در شورای 
اجتماعی کشــور، در هیئت دولت 
تصویب و به دســتگاه های مربوطه 

ارسال شد.
وی معتقد اســت کــه تصویب 
این الیحه می توانســت تخصیص 
بودجه های ناظر بر توانمندســازی 
زنان سرپرست خانوار در بودجه های 
ساالنه دستگاه های متولی را تسهیل 
و تسریع کند و گام مهمی در جهت 
تسریع ســاماندهی وضعیت زنان 
سرپرست خانوار باشــد؛ اما با روی 
کارآمدن مجلــس یازدهم مصوبه 
کمیسیون مجلس دهم ملغی اعالم 
شــد و  الیحه اصالحی مجــدداً به 
کمیسیون تخصصی برگشت داده 
شد و در کمیسیون رد شــد. البته 
پس از رد الیحه پیشــنهادی، هیچ 
مکاتبه رسمی مبنی بر رد این الیحه 
از سوی مجلس با دولت انجام نشده 

و موضوع مسکوت باقی مانده است.
باســتانی همچنین ایــن را هم 
گفت کــه البته معاونت بر اســاس 
ماموریتی کــه طبق بنــد ت ماده 
۸۰ عهده دار آن اســت، طرح جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
منضــم به برنامــه اقــدام و عمل و 
گزارش اقدامات صــورت گرفته را 
برای ریاست مجلس شورا اسالمی 

ارسال کرده است.  
معاون بررســی های راهبردی 
معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهوری درباره علت ارائه این الیحه 
اصالحی، ادامه داد: بعد از بررســی 
طرح جامع و برنامه اقدام و عمل در 
کمیسیون تخصصی هیئت دولت، 
نظر کارشناسی بر این قرار گرفت که 
بررسی جزیی به این شکل که در این 
کمیســیون انجام شده نه در هیئت 
دولت و نه در مجلس شورای اسالمی 
امکانپذیر نیست و بهتر است الیحۀ 

اصالحی به مجلس ارائه شــود که 
طــی آن حذف تصویــب در هیئت 
 دولت و مجلس شــورای اســالمی 

درخواست شود. 
وی افزود: لذا ایــن که گفته می 
شود معاونت خواستار حذف عبارت 
مجلس شورای اسالمی بوده درست 
نیست. این موضوع کامال بر اساس 
نظرات کارشناســی کمیســیون 
تخصصی هیئت دولــت و بر مبنای 
شناختی که به ماهیت طرح و گروه 
هدف زنان سرپرست خانوار داشتند، 
انجام شده و حتی تصویب طرح در 
هیئت دولت را وقــت گیر و خارج از 
چهارچوب رویۀ بررســی و تصویب 
طرحهای اجرایی می دانستند. لذا 
در اصالحیه ای که از طرف دولت به 
مجلس ارائه شد، عبارت »تصویب 
در هیئت دولت و مجلس شــورای 
اسالمی حذف شــود« آمده است. 
متاســفانه عدم تصویب اصالحیه 
و مســکوت مانــدن آن در مجلس 
شورای اسالمی موجب عقب افتادن 

فرایند اجرا شده است. 
باستانی یادآور شد: ضمن اینکه 
برنامه اقدام و عمــل برنامه اجرایی 
قابل انعطاف و جاری اســت و شأن 
قانون گذاری ندارد ممکن است هر 
فصل نیاز به بازنگری و روزآمد سازی 
پیدا کند که با توجه به ظرفیت ستاد 
ملی زن و خانواده که جایگاه قانونی 
بسیار باالیی دارد، این اقدام در ستاد 

ذکر شده امکانپذیر می شود. 
معاون بررســی های راهبردی 
معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهــوری در پایان با بیــان اینکه 
کتابچــه مربــوط به طــرح جامع 
توانمندســازی زنان سرپرســت 
خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل 
جهت اطالع عموم در سایت معاونت 
در دســترس اســت، تصریح کرد: 
ایفای نقــش مدیریتی و ســتادی 
معاونت امــور زنان و خانــواده در 
هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی 
توانست بسیاری از مشکالت حادث 
از موازی کاری ها و ناهماهنگی ها را 
مرتفع نموده و دســتگاهها به نوعی 
هم افزایی دســت پیدا کنند. اساساً  
یکی از اهــداف تصویب بند ت ماده 
۸۰ هــم تعیین یک نهاد ســتادی 
تصمیم گیر و متولــی بود که بتواند 
نقش هماهنگ ســازی داشته باشد 
و در مقام یک نهاد باالدستی ایفای 

نقش کند. 

جای خالی »طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« در بحران کرونا؛

موازی کاری، ناهماهنگی و چهار سال در پیچ و خم تصویب

خبر

 بخشی از چشــم پزشــکان با هدف فروش 
عینک اصرار بی جایی دارند تا برای اکثر بیماران 
خود عینک تجویز کنند در حالی که به طور مثال 
برای کسی که نمره چشمش ۲۵ صدم است نباید 

عینک تجویز کرد.
 حمید ثابت قدم، رئیس اتحادیه عینک سازان 
و عینک فروشان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با 
اشاره به مشکالت این صنف گفت: حدود ۱۶ هزار 
واحد صنفی اعم از سازنده و فروشنده عینک در 
کل کشور فعال هســتند که از این میان ۱۰۰۰ 
واحد صنفی در تهران فعالیــت می کنند البته 
ما در ایران تولید عینک نداریم و تقریبا بیشــتر 
عینک هایی که عرضه می شــود وارداتی است و 

یا مقدار کمی از آنها در داخل مونتاژ می شود.
وی با اشاره به اینکه از لحاظ دانش و زیرساخت 
امکان تولید عینک در کشــور به صورت داخلی 
وجود نــدارد، افزود: عینک یــک کاالی کامال 
وارداتی اســت و همین مســئله باعث شده تا 
نوســانات قیمت ارز بــر روی آن تاثیر بگذارد و 
متاسفانه دولت نیز هیچ حمایتی از ما نمی کند 
و واردکنندگان عینک با مشکالت زیادی همراه 

هستند.
وی ادامه داد: عینک طبی و عدسی در گروه ۲ 
و 3 قرار دارند که بابت ثبت سفارش آنها مشکلی 

نیست اما تا سال گذشته عینک آفتابی  بر اساس 
اعالم وزارت صمت به عنوان گروه دو و یا یک در 
سیستم ثبت ســفارش کاال قرار گرفته بود اما 
متاســفانه عینک آفتابی به گروه چهار منتقل 
شده و همین مسئله باعث شده تا ثبت سفارش 
انجام نشود و یا به سختی ثبت سفارش ها صورت 
بگیرد و این مسئله باعث عدم اختصاص ارز الزم 
به عینک و افزایش قیمت انواع عینک های طبی و 

آفتابی در بازار شده است.
ثابت قدم افزود: عینک آفتابی  به صورت کلی 
یک وسیله تزئینی نیســت بخشی از عینک ها 
طبی است که توسط پزشکان تجویز می شوند که 
افرادی که مشکل بینایی دارند باید استفاده کنند 
اما عینک آفتابی و یا دودی نیز امروز بر اساس علم 
پزشکی به عنوان یک وسیله پیشگیری و درمانی و 
برای جلوگیری از مشکالتی که اشعه آفتاب برای 
چشم ایجاد می کند، استفاده می شود و به نوعی 
مصرف پزشکی و پیش درمانی دارد و نباید نگاه 

تزئینی به عینک دودی داشت.
وی ادامه داد: عدم ثبت سفارش باعث شده 
تا تعداد عینک هایی کــه قاچاق و بی کیفیت در 
بازار عرضه می شوند افزایش پیدا کند و همین 
مسئله یک زنگ خطر جدی برای جامعه است 
زیرا عینک های بدون کیفیت و قاچاق کامال بر 

روی بینایی افراد تاثیر منفی و مخرب می گذارد.
ثابت قدم با اشــاره به فروش انواع عینک در 
مطب های چشم پزشــکی و درمانگاه ها گفت: 
متاســفانه بســیاری از چشم پزشــکان اقدام 
به فــروش عینک می کنند و یــا کلینیک های 
چشم پزشکی غرفه هایی را برای فروش عینک 
در محل کلینیــک خود راه انــدازی کرده اند و 
بیمارانی که به پزشــکان مراجعه می کنند نیز 
با این تصور که چشم پزشک آنها قطعا بهترین 
جنس را عرضه می کنــد، عینک مورد نظر خود 
را از او تهیه می کنند در حالی که فروش عینک 
در کلینیک های چشــم پزشکی و توسط چشم 

پزشکان تخلف و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: متاســفانه بخشــی از چشم 
پزشکان خودشان واردکننده عینک شده اند و 
هرچه ما اعتراض می کنیم گوش کسی بدهکار 
نیست و این اتفاق به کسب و کار عینک فروشان 
قانونی ضربه ای جدی وارد کرده و علیرغم اینکه 
مراتب را توسط مراجع قضایی پیگیری کردیم و 
بیش از ۵۰۰ حکم پلمــپ را گرفتیم، در مرحله 
اجرا هیچکدام از ایــن واحدهای متخلف پلمپ 
نشدند حتی این امر غیرقانونی را از طریق وزیر 
بهداشت و کمیســیون های مربوطه در مجلس 

پیگیری کردیم اما اتفاق خاصی نیفتاد.

ثابت قدم افزود: بخشی از این چشم پزشکان با 
هدف فروش عینک اصرار بی جایی دارند تا برای 
اکثر بیماران خود عینک تجویز کنند در حالی 
که به طور مثال برای کســی که نمره چشمش 

۲۵صدم است نباید عینک تجویز کرد.  
وی ادامه داد : بارها دیده شــده بیمارانی که 
عینک خود را از مطب های چشــم پزشکی و یا 
درمانگاه ها خریداری کرده انــد، نه تنها قیمت 
بســیار باالتری از عینک فروشــی برای کاالی 
خود داده اند بلکه عینکی که گرفته اند کیفیت 

پایین تری داشته است.
وی با اشــاره بــه اینکــه اتحادیــه صنف 
عینک فروشــان به مباحث علمی توجه خاصی 
دارد، گفت: ما یک هنرســتان با هدف آموزش 
اصول عینک سازی راه اندازی کردیم و بعد یک 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی نیز تاســیس 

کردیم و تعداد زیادی از عالقمندان به این حرفه 
را به صورت علمی آموزش دادیم اما متاســفانه 
با مخالفت های گروهی، این مراکز تعطیل شد 
و ما امروز همچنان به آمــوزش خود به صورت 
دوره های کوتاه مدت و در محــل اتحادیه ادامه 

می دهیم.
ثابت قــدم افــزود: مــا از وزارت صمــت 
می خواهیم که عینــک آفتابــی و دودی را به 
عنوان عینــک تزئینی و یا تجمالتی نشناســد 
بلکه آن را یک عینک طبی پیش درمانی معرفی 
کند و همچنین بــا رانت در این حــوزه مبارزه 
کند و از ورود عینک توســط چشــم پزشکان 
جلوگیری کند زیرا ادامه این روند باعث می شود 
تا بسیاری از عینک فروشان تغییر شغل بدهند و 
یا فروشگاه های خود را بفروشند و به کار دیگری 

مشغول شوند.

رئیس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان:

 بخشی از چشم پزشکان واردکننده عینک شده اند 

 شماره   792 / دوشنبه 20  اردیبهشت   1400  /   27  رمضان 1442  / 10  می   2021


