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در گفت وگو با ایلنا اعالم شد؛ 
بررسی طرح »تربیت جنسی« در 

شورای عالی انقالب فرهنگی 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اعالم بررسی 
طرح تربیت جنسی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: عموم اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
تایید کردند که کشــور در زمینه آموزش تربیت 
جنسی در مدارس دچار خال است.  حمیدرضا طیبی 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارائه طرح تربیت 
جنسی در شورای عالی انقالب فرهنگی که از سوی 
آموزش و پرورش مطرح شده است، گفت: تا جایی که 
به یاد دارم این طرح در شورای عالی انقالب فرهنگی 
مطرح شــد؛ عموم اعضای شــورای عالی انقالب 
فرهنگی تایید کردند که کشور در این زمینه دچار 
خال است. در واقع کشور چه از لحاظ آموزشی و چه به 
لحاظ مکتوب خالهایی در زمینه تربیت جنسی دارد 
که حتما باید روی آن کار شود. وی ادامه داد: در همه 
مقاطع از پیش دبستان گرفته تا دبستان و دبیرستان 
باید روی مساله تربیت جنسی کار کنند. از این رو قرار 
شد کارگروهی از وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط 
تشکیل شود تا به طور کامال جدی روی این موضوع 
کار کنند. فکر نمی کنم نتیجه کار این کارگروه به 
شورا آمده باشد، ولی کلیت بحث را همه قبول دارند. 
در واقع همه تایید کردند که باید در این خصوص در 
سطح کشور کارهای خوبی انجام و همچنین آموزش 

الزم به فرزندان در مقاطع مختلف داده شود.
    

 ورود ربات ها 
به  سازمان آتش نشانی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران از ورود ربات های آتش نشان به 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران تا پایان امســال خبر داد. به گزارش ایسنا، 
مهدی داوری درباره ورود تجهیزات جدید و مدرن 
به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اظهار کرد: به دنبال ورود ربات ها به سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران 
هستیم و می توان گفت که تا پایان سال به ربات ها 
مجهز می شــویم. او بابیان اینکــه در دنیا ربات ها 
همچنان بــه مرحله اطفای دقیق ســاختمان ها 
نرســیده اند، گفت: ربات ها در بخــش ارزیابی در 
دیگر نقاط دنیا نیز مورداســتفاده قرار می گیرند، 
چراکه می تواننــد در بخش ارزیابی و شناســایی 
مؤثر واقع شوند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران زمان ورود ربات ها 
به این سازمان را تا پایان ســال جاری اعالم و بیان 
کرد : تا پایان سال جاری شاهد ورود ربات ها به این 
سازمان خواهیم بود. درباره ربات ها نیز در تالشیم 
تا حداقل یک دســتگاه را تا پایان سال به سازمان 
آتش نشانی اضافه کنیم. در صورت موفقیت آمیز 
بودن مأموریت ها و اگر متوجه شویم که این فناوری، 
کارایی مناسبی دارد، در سال های آینده حتماً تعداد 

دیگری اضافه خواهیم کرد.
    

با 5۰ هزار معلول  و ۶۰۰ ضایعه نخاعی
  آمار معلولیت در 

سیستان و بلوچستان باالست
مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان 
از آمار باالی ضایعه نخاعی در سیستان و بلوچستان 
خبر داد.  به گزارش ایلنا، محمدرضا سراوانی گفت: 
در اســتان حدود ۶۰۰ نفر ضایعه نخاعی، ۵۰ هزار 
نفر معلول و ۹۰۰ خانواده ۲ معلــول و ۲ معلول به 
باال داریم. سالیانه حداقل ۳ میلیارد تومان تجهیزات 
کمک توان بخشی شامل سمعک، باطری سمعک، 
عصا، ســاعت مچی ویژه ی نابینایان و ....خریداری 
می کنیم. جدای از این یک اعتبار محدود داریم برای 
تأمین بخشی از هزینه درمان مددجویان و قراردادی 
با بیمه سالمت داریم که بر طبق آن ۱۴ هزار دفترچه 
بیمه سالمت به مددجویان ما اعطاشده؛ بابت این 
دفترچه ها مبلغی را ساالنه به بیمه سالمت پرداخت 
می کنیم و مددجویان تنها قریب به ۵ درصد هزینه را 
پرداخت می کنند. بااین حال برای مددجویانی که 
برای پرداخت همین مقدار هم مشکل دارند و مراجعه 
می کنند بخشی از این هزینه را نیز پرداخت می کنیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

اگر کمی بــه دور و اطراف خود نگاه 
کنیم، زن و شوهرهایی را می بینیم که 
تمایلی به بچه دار شدن ندارند یا اگر هم 
 زمانی تصمیم به بچه دار شدن بگیرند 
سال ها بعد از ازدواج است. پای صحبت 
این افراد که بنشینیم متوجه می شویم 
برای این عدم تمایــل دالیل متعدد و 

متفاوتی دارند.
این روزها زندگی کــردن و تأمین 
هزینه های شهرنشــینی به ویژه برای 
ساکنان کالن شــهرها نه تنها راحت 
نیست، بلکه تبدیل به یک بحران شده 
اســت. زن و مرد مجبورند هر روز کار 
کنند تا بتوانند بخشــی از هزینه های 
زندگی را تأمین کنند. در این فضا بچه 
داشتن می تواند باعث شود برخی منابع 
درآمد از بین برود یا هزینه های جدیدی 
به زندگی اضافه شــود؛ اما به این معنا 
نیســت که فرزندآوری ارزش خود را از 

دست داده است. 
ارزش فرزند در میــان خانواده ها و 
زنان جامعه ما همچون گذشته به قوت 
خود باقی اســت، اما شرایط به گونه ای 
است که امکان تحقق وضعیت مطلوب، 
برای آنان وجود ندارد. نتیجه این جریان 
کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه ایرانی 
است. جامعه ای که به لحاظ تنوع قومی و 
فرهنگی در هر سوی خود با نرخ متفاوتی 
از رشد مواجه است. از فارس و کرد و لر تا 
عرب و گیلک، امروز شاهد کاهشی است 
که در برخی شهرها به زنگ خطر نزدیک 

شده است.
تالش برای کاهش فرزندآوری

اگــر یادتان باشــد تا چند ســال 
قبل تبلیــغ کاهــش فرزنــدآوری 

همه جا قابل مشــاهده بود. تا آنجا که 
شــعار »فرزندکمتر، زندگــی بهتر« 
روی جعبه هــای دســتمال کاغذی، 
پفک نمکی، گوشه ای از دفترها و خالصه 
هرجایی که ممکن بود چشم کسی به آن 

بیافتد، نوشته  شده بود. 
این طرح از ســال های میانی دهه 
۶۰ در کشــور، با تصویب قانون تنظیم 
خانواده در اوایل دهه ۷۰ تشــدید شد. 
میزان باروری از ســال ۱۳۶۴ به تدریج 
شــروع به کاهش کرد. هرچند دولت 
از ســال ۱۳۶۷ سیاست های آشکاری 
را در جهت تعدیل نرخ رشــد در پیش 
گرفت؛ اما باید اذعان کرد سیاست  های 
مخفی دولت، ازجمله افزایش ســطح 
سواد، توسعه  نقاط روستایی و گسترش 
شبکه  های   بهداشتی، در کاهش باروری 
از نیمه   دهه  ۶۰ به بعد، تأثیر بســزایی 

داشته  است. 
 تأثیر شهرنشینی 
بر کاهش جمعیت

در این میان شهرنشینی هم نقش 
مؤثری در کاهش فرزندآوری داشــته 
اســت. به گفته رحیم محمدی، استاد 
علوم اجتماعی و عضــو هیئت  علمی 
دانشگاه، زیست کالن شهری در ایران 
موجب شده تا اشکال جدیدی از خانواده 
در این کالن شهرها شــکل بگیرد که 

منجر به کاهش فرزندآوری می شود. 
بر اساس گفته های محمدی ایجاد 
شهر های مدرن در زمره اولین تغییرات 
اجتماعی مهم در ایران معاصر است. در 
جامعه شناسی و علم فرهنگ، کالن شهر؛ 
نماینده یــک فرهنگ و نمــود نوعی 
جهان بینی و ظهور انسانی خاص است 
که در کنار آن با مفاهیمی، چون خانواده 

کالن شهری نیز مواجه هستیم.
او درخصوص خانواده کالن شهری 
در مقایسه با خانواده ســنتی پیش از 

آن می گوید: خانواده خود را با خانواده 
پدر و مادرتان مقایسه کنید و خانواده 
پدر و مادرتان را با خانــواده پدربزرگ 
و مادربزرگتان، پدرم ســال ها پیش به 
منزل ما آمد، شــب به مهمانی رفتیم 
و نصف شب برگشــتیم، در خیابان ها 
ترافیک بود، پدر من کشاورز و کاسب 
و دارای ذهنیت و روحیه متفاوتی از ما 
و یک خانــواده پرجمعیت بود، تعجب 
می کرد از اینکه مردم تهران در این وقت 

شب، نخوابیده و در خیابان هستند.
به گفته این جامعه شــناس ما در 
تهران خانواده ای جدید متناســب با 
زیست کالن شهری تشکیل داده ایم که با 
خانواده پدر و پدربزرگ هایمان از اساس 
به لحاظ ســاختارها، قــدرت، آرزوها، 
جهان بینــی، فرهنگ درون و شــیوه 
چینش اعضای خانواده، متفاوت است. 
در گذشته، خانواده شــامل پدر، مادر، 
فرزندان و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
بود. در مرحله بعد، خانواده کوچک تر 
شد و االن اشکال جدیدی از خانواده در 
همین کالن شهر به وجود آمده که در 
ذهن تهرانی ها خانواده تلقی می شود. 
برای مثال در تهران سرشماری ها نشان 
می دهد که شکل جدیدی از خانواده های 
تک عضوی به وجود آمده اســت. یک 
خانم تنها و یا یک آقای تنها در آپارتمان 
مســتقل زندگی می کنند. این امر در 
قدیم استثنا بود، اما در شهر هایی مثل 

تهران این گونه نیست.
محمــدی در خصــوص تغییرات 
خانواده در کالن شهرها اضافه می کند: 
این تغییرات اشکال جدیدی از خانواده 
را به وجود آورده و مشروع ساخته است. 
مثل خانواده های بــدون فرزند. برخی 
می گویند چه لزومــی دارد که خانواده 
حتماً فرزند داشته باشد؟! من با شخصی 
مصاحبه کردم که ۱۵ سال ازدواج کرده 

و بچه نداشت. پرسیدم که بچه ندارید؟ 
گفت: »مگر هر کســی ازدواج می کند 
باید بچه داشته باشد؟!« در گذشته اگر 
کســی بچه دار نمی شد، می گفتند که 
مشکل دارد، اما اآلن بدون فرزندی، امری 
طبیعی است. یکی از ویژگی کالن شهرها 
این اســت که افراد در آن گم هستند. 
اگر شــما از محل زندگی و آپارتمانتان 
بیرون آمدید، گم هستید. کالن شهر به 
شهروندانش یک نوع آزادی می دهد و 
یک نوع آزادی و هنجارشکنی می دهد. 
اگر شــما از محلتان خارج شدید، هر 
هنجارشکنی که خواستید می توانید 

انجام دهید. 
به گفته او اشــکال جدیدی که از 
خانواده در ایران به وجود آمده، معنای 
فرزند را هم به کلی تغییر داده است. در 
دنیای قدیم، مد زمانــه و نحوه اثبات 
زن بودن بــه آوردن بچه بــود و زن و 
مرد عقیم، ناقص به حساب می آمدند. 
همچنین فرزند، بخشــی از سرمایه و 
قدرت خانواده بود. درگذشته مردی 
که هفت پسر داشت در روستا و شهر 
دارای قدرت بود، امــا امروز وقتی در 
تهران کسی بچه می آورد فهم متفاوتی 

از بچه دارد، حتــی نگاهی وجود دارد 
که بچه را مزاحم لذت بردن از زندگی 
می داند و عنــوان می کنــد تحمل 

سختی های فرزندآوری را ندارد.
تأثیر شرایط اقتصادی و فرهنگی 

در کاهش فرزندآوری
همان طور که پیش تر به آن اشاره شد، 
فرزندآوری تابعی از شرایط اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بوده و تغییر نگرش 
خانواده های ایرانی نسبت به این مسئله 
باعث کاهش فرزندآوری بین زوجین 
شده است. در جامعه امروزی ما داشتن 
فرزند کمتر ارزشمندتر از خانواده های 
پرجمعیت است و این تفاوت در شیوه 
زندگی نسل گذشــته و نسل امروزی 
جهت جمعیت کشــور را به سمت پیر 
بودن نشان می دهد. باال رفتن هزینه ها 
در دنیای امروز باعث شده که خانواده ها 
از پس هزینه های چند فرزند برنیایند 
و تالش کنند شرایط و امکانات را برای 

تنها یک بچه مهیا کنند.
از ســوی دیگر یکــی از دالیلی که 
فرزندآوری را سخت می کند این است 
که فرزندان امروزی دستشان در جیب 
پدر و مادر است و خانواده باید خرج آنان 
را متقبل شود، درحالی که در گذشته 
فرزندان به ســرعت به عناصری مولد 
و فعال تبدیل می شــدند و پدر و مادر 
برای اینکه بار کمتری بــر دوش خود 
بکشند، اقدام به فرزندآوری می کردند 
و فرزند نیز در کشاورزی، دامداری و... 
به والدین کمک می کرد درصورتی که 
امروز چنین نیست و بسیاری از فرزندان 
حتی پس از تشــکیل خانــواده دادن 
همچنان وابستگی های مالی به خانواده 

خود دارند.
وضعیت بحرانی کاهش جمعیت

در دهه های اخیر، رشــد جمعیت 
ایران روند نزولی داشته است و اگر به 
همین طریق پیــش برویم، وضعیت 
کشــور وارد مرحله ای بحرانی خواهد 
شد. بنابراین نیازمند آسیب شناسی 
هستیم تا بتوانیم از دل این آسیب ها و 
عوامل مؤثر در بروز این مسئله، راهکار 
و برنامه ارائه دهیم. در مسئله  کاهش 
جمعیت، عوامل متعددی نقش داشته 
است، اما یقیناً مهم ترین نهادی که در 
حوزه  جمعیت نقش دارد نهاد خانواده 
اســت؛ پس باید ببینیم که در حوزه  
خانواده چه تغییراتــی رخ  داده و چه 
عواملی منجر به تغییر سبک زندگی 
خانواده شــده که نتیجــه  آن کاهش 
فرزندآوری و کاهش جمعیت کشــور 

بوده است.
موضوع دیگری که می توانیم به آن 
اشاره کنیم باال رفتن سن ازدواج است. 
در جامعه امروز ایران، سن ازدواج زنان 
به دلیل افزایش سطح سوادآموزی آنان 
همچنان رو به افزایش است. همچنین 
فشــارهای اقتصادی بر زوج  های تازه 
ازدواج کرده وارد می  شود مبنی بر اینکه 
قبل از ازدواج دارای شــغل و مسکن 
باشــند. درحالی که فرصت  های آنان 

برای دستیابی به این امکانات به دلیل 
ورود فزاینــده جرگه  های عظیمی که 
وارد بازار کار و مسکن در مناطق شهری 
می  شــوند کاهش می  یابد. همچنین 
نگرش نســبت به ازدواج دستخوش 
تغییرات شده است به طوری که حتی 
خانواده  های سنتی ازدواج را دیگر تنها 
گزینه برای دخترانشان نمی  دانند. از 
طرف دیگر مشــکل بیکاری باعث باال 
رفتن سن ازدواج می  شود. پیش  بینی 
می  شود میزان بیکاری در بین جمعیت 
زیاد مردان جوان که بالفاصله پس از 
انقالب متولد شــدند به علت رقابت 

شدید در بازار کار افزایش یابد. 
طبیعی اســت که با باال رفتن سن 
ازدواج، فرصت باروری نیز کمتر خواهد 
بود و درنتیجه، منجر به کاهش تعداد 

فرزندان خواهد شد.
افزایش سطح تحصیالت خصوصاً 
در زنان، نیز یکی از عواملی اســت که 
منجر به باال رفتن سن ازدواج و درنتیجه، 
کاهش فرزندآوری می  شود. البته بین باال 
رفتن سطح تحصیالت و باال رفتن سن 
ازدواج، یک رابطه  دوسویه وجود دارد. 
در دو دهه  گذشته، سواد زنان افزایش 
قابل مالحظه ای داشته و حتی نسبت 
دختران به پســران در دانشگاه فزونی 

گرفته است.
افزایش سطح تحصیالت زنان منجر 
به افزایش تمایل زنان به حضور در بازار 
کار شــده و میزان اشتغال زنان نسبت 
به گذشته بیشتر شــده است. حضور 
بیشــتر زنان در بیرون از خانه منجر به 
کاهش تمایل زنان به فرزندآوری شده 
و در کاهش نرخ فرزنــدآوری در ایران 
تأثیرگذار بوده است. در آخر با توجه به 
شرایط جمعیتی کشور و عواملی که بیان 
شد، ضروری است که برای حل مسئله  
کاهش فرزندآوری برنامه  ریزی صورت 
گیرد تا این مسئله تبدیل به بحران شود. 
ازاین رو، هم باید سیاست گذاری  هایی 
در ســطح کالن صورت گیــرد و هم 

فرهنگ  سازی در سطح خانواده  ها.
دولت باید با اجرای سیاست  گذاری و 
تنظیم قوانین امر فرزندآوری را تسهیل 
کند؛ به نحوی که باوجود تحوالت صورت 
گرفتــه، زمینه  تســهیل فرزندآوری 
فراهم شده و چالش پیش آمده تبدیل 

به بحران نشود.

تمایل زوج های ایرانی به فرزندآوری کم و کمتر می شود

الگوهای یک تغییر الگو

یادداشت

مهدی شکوری، رئیس گروه نظارت فنی سازمان تأمین اجتماعی

کاهش حوادث ناشــی از کار با هــدف صیانت و حفظ 
ســالمت جســمی و روانی نیروی کار، وظیفه ای قانونی و 
رسالتی اخالقی محسوب می شــود. در این راستا سازمان 
تأمین اجتماعی حمایت از بیمه شــدگان و خانواده های 
آنان را در صورت احراز شرایط قانونی در برابر انواع حوادث 
و عوارض و آسیب های جسمی و روحی )اعم از ناشی یا غیر 
ناشی از کار( قبول کرده و از بار مشکالتشان به هنگام بروز 

حادثه کم می کند.
نظر به اهمیت حوادث ناشی از کار موادی از قانون تأمین 
اجتماعی )مواد ۶۰ ، ۶۵ و۶۶( به طور مستقیم به این دسته 

از حوادث اختصاص یافته است.
طبق بند »۸« ماده »۲« قانون تأمین اجتماعی، حادثه 
اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل 

خارجی در اثر عمل یا اتفــاق ناگهانی رخ می دهد و موجب 
صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می شود.

 به  موجب ماده »۶۰« قانون تأمین اجتماعی، »حادثه 
ناشی از کار حادثه ای اســت که در حین انجام  وظیفه و به 
سبب آن برای بیمه شــده اتفاق می افتد. مقصود از حین 
انجام  وظیفه تمام اوقاتی اســت که بیمه شده در کارگاه یا 
مؤسسات وابســته یا ســاختمان ها و محوطه آن مشغول 
کار باشد و یا به دســتور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه 
عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه 
و یا بیمارســتان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی 
و اوقات رفت وبرگشت بیمه شــده از منزل به کارگاه جزء 
اوقات انجام وظیفه محســوب می  شود مشــروط براینکه 
حادثه در زمان عادی رفت وبرگشت به کارگاه اتفاق افتاده 
باشد. حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات 
سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه 

ناشی از کار محسوب می شــود.«  در صورت وقوع حادثه 
ناشی از کار، فرد حادثه دیده یا خانواده وی از تمامی تعهدات 
قانونی شامل: ) خدمات درمانی، معالجه شخص بیمه شده ، 
تحویل پروتز و اروتز، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت 
نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت ( حسب مورد 

بهره مند می شوند.
لذا سازمان تأمین اجتماعی با استناد به مواد ۷۱ ، ۷۳ و 
بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی موظف 
اســت چنانچه بیمه شــده ای در اثر حوادث ناشی از کار یا 
بیماری حرفه ای ازکارافتاده شــود )اعم از کلی یا جزئی( 
یا فوت کند، بــدون در نظر گرفتن مدت ســابقه پرداخت 
حق بیمه حســب مورد مســتمری مربوطه را برای وی یا 

بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.
ضمناً به موجــب مــواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تأمین 
اجتماعی در صورت حوادث ناشــی از کار و به شــرط عدم 

اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، با رعایت شرایط 
مقرر اســتحقاق دریافت غرامت دســتمزد ایام بیماری و 

غرامت نقص عضو را نیز خواهند داشت.
»به موجب ماده یک قانــون بیمه اجبــاری کارگران 
ساختمانی مصوب ســال ۵۲ و قانون بیمه های اجتماعی 
کارگران ساختمانی مصوب ۹ /۸ /۸۶ و ۱۴ /۱۲ /۸۷ مجلس 
شورای اسالمی؛ کارگران شــاغل در کارهای ساختمانی 
اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و 
تخریب مربوط به آن چنانچه مشمول مقررات خاص ازنظر 
بیمه و بازنشستگی نباشند، در مقابل حوادث ناشی از کار 

بیمه خواهند بود. 
بنابراین حوادث کلیه مشمولین قوانین مورداشاره در 
صورت وجود پروانه ساختمانی معتبر و برگ پرداخت حق 
بیمه متعلقه قابل بررسی بوده و در صورت انطباق با ماده ۶۰ 
قانون تأمین اجتماعی و ناشی از کار بودن حادثه، امکان ارائه 
تعهدات قانونی به این قبیل بیمه شدگان و یا در صورت فوت 
به بازماندگان واجد شرایط آنان برابر قوانین مربوطه مقدور 

خواهد بود.«

کاهش حوادث ناشی از کار، وظیفه ای قانونی، رسالتی اخالقی

در دهه های اخیر، رشد 
جمعیت ایران روند نزولی 
داشته است و اگر به همین 

طریق پیش برویم، وضعیت 
کشور وارد مرحله ای 

بحرانی خواهد شد. بنابراین 
نیازمند آسیب شناسی 

هستیم تا بتوانیم از دل این 
آسیب ها و عوامل مؤثر در 
بروز این مسئله، راهکار و 

برنامه ارائه دهیم

درگذشته مردی که هفت 
پسر داشت در روستا و شهر 

دارای قدرت بود، اما امروز 
وقتی در تهران کسی بچه 

می آورد فهم متفاوتی از بچه 
دارد، حتی نگاهی وجود 

دارد که بچه را مزاحم لذت 
بردن از زندگی می داند 
و عنوان می کند تحمل 

سختی های فرزندآوری را 
ندارد
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