
آمارها نشان می دهد که شــمار زنان سرپرست خانوار در 
کشــور در حال افزایش اســت. این در حالی است که دولت 
در سال های اخیر سعی داشته اســت با اجرای طرح هایی در 
مورد این زنان به آنها در درآمدزایــی کمک کند. حال معاون 
بررســی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهــوری گفت: حدود ۱۲ هــزار زن سرپرســت خانوار در 
چارچوب طرح های اجرا شــده از ســوی این معاونت، تحت 

آموزش های توانمندسازی قرار گرفته و به بازار وصل شده اند.
سوسن باستانی به ایرنا گفت: معاونت امور زنان و خانواده 
مطابق وظیفه ای که در برنامه ششم توسعه در راستای اجرای 
طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برعهده گرفته 
است، نخست بحث پیگیری بند )ط( ماده ۸۰ را در دست اجرا 
دارد که مطابق آن، شورای راهبری با ترکیب نمایندگان مجلس 
شورای اســامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی )ره( که بخشی از کار 

مربوط به آنها می شود، راه اندازی شد.
او درباره این شــورا توضیح داد: در این شــورای راهبری، 

آیین نامه ای به تصویب رســید که براساس آن هفت کمیته از 
جمله کمیته حقوقی، بهداشت، مساعدت ها و غیره تشکیل 
شد تا نظارت بر اجرای مسائل مربوط به حوزه زنان سرپرست 
خانوار را بر عهده بگیرند. این شورا برنامه اقدام و عمل را با حضور 
نمایندگان دستگاه های عضو تهیه و برای کمیسیون اجتماعی 
هیئت دولت ارسال کرده که پس از بررسی نهایی، به کمیسیون 
اصلی هیئت دولت جهت تصویب ارسال شد اما به دلیل اینکه 
انتهای بند ط ماده ۸۰ عنوان شده اقداماتی که صورت می گیرد 
در مجلس هم باید به تصویب برسد، برای اباغ نهایی و اجرایی 
شــدن نیازمند یک اصاح قانونی بود. بر همین مبنا از هیئت 
وزیران و نمایندگان مجلس درخواســت حذف کردیم که در 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده و منتظریم در 

صحن مجلس مطرح و نهایی شود.
معاون بررســی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری تأکید کرد: معاونت با همکاری دستگاه های 
دیگر به بحث زنان سرپرست خانوار ورود کرده است؛ بیش از 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار زن سرپرســت خانوار تحت پوشش 

کمیته امداد و بیش از ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشــش سازمان 
بهزیستی و بخشی دیگر کسانی هستند که مستقل مراجعه 
می کنند و هدف نخست ما کسانی هستند که مراجعه مستقل 

دارند و درخواست یاری دارند.
تهیه بانک اطاعات جامع زنان سرپرســت خانوار دومین 
اقدام معاونت امور زنان و خانواده است که به گفته او کمیته آمار 
و اطاعات تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه 
آن را برعهده دارد و هدف از این بانک اطاعات، تشکیل پنجره 
واحد است تا تعداد زنان سرپرست خانوار در توزیع جغرافیایی و 

تحت پوشش مشخص شوند.
باستانی یادآور شد: معاونت دو طرح را هم از سال گذشته 
شروع کرده که هدف آنها، توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار است. در یکی از این طرح ها که 
در سال ۹۷ با همکاری شورای اجتماعی کشور، سازمان امور 
اجتماعی و ســازمان فنی و حرفه ای و سازمان های مردم نهاد 
انجام می شود، پنج هزار و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار را در ۱۰ 
استان تحت پوشــش قرار داده و هدف آن، تکمیل زنجیره ای 

اســت که از آموزش فرهنگی، اجتماعی، آموزش و مهارت ها 
شروع و با اتصال به بازار ختم می شود.

این طرح در سال ۹۸ هم با اضافه شــدن پنج استان به آن 
ادامه داشت که بر اســاس آن ۲ هزار زن سرپرست خانوار هم 
به زنان تحت پوشش افزوده شده اند. در طرح دوم، ۶ هزار زن 
سرپرست خانوار را تحت پوشــش قرار داده که در آن، جهاد 
دانشــگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و معاونت با 
هم همکاری دارند که ۲۴ استان را تحت پوشش قرار داده اند. 
استان های محروم و استان هایی که تاکنون این طرح ها در آنجا 
اجرا نشده باشد، اولویت دارند ضمن اینکه در طرح دوم، الگوی 

نوین مشاغل خانگی تا رسیدن به بازار کار پیاده می شود.
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رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت:

ورودکروناراازمردمپنهاننمیکنیم
مرکــز  ئیــس  ر
مدیریت بیماری های 
وزارت بهداشت با بیان 
اینکه کرونا وارد ایران 
خواهــد شــد، گفت: 

اگر موردی را مشــاهده و تأییــد کنیم بافاصله 
اعام میکنیم و نیاز به پنهان کردن آن نیســت.  
محمدمهدی گویا افزود: ین ویــروس وارد ایران 
خواهد شد و هیچ مرزی نمی شناسد و اگر کشوری 
مدعی شود که اجازه ورود این ویروس را نمی دهد، 
حرف غیرعلمی زده است. گویا بیان داشت: تاکنون 
۶ مورد مشکوک ابتا به این ویروس از استان های 
مختلف گزارش شــده که همگی آنها منفی بوده 
اســت. این عفونت درمان و داروی خاصی ندارد. 
اکنون بیمارستان های خاصی در تمامی استان ها 
و نیز چند بیمارستان در تهران در این خصوص در 
نظر گرفته شده است و حتی بیمارستان خصوصی 
را نیز در این رابطه در نظر گرفته ایم. رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های وزارت بهداشت با بیان اینکه 
دو مورد مشکوک به کرونا که در تبریز بستری بودند 
با انجام آزمایش جواب آنها منفی بوده است، افزود: 
امروز مشخص شد که این دو نفر مبتا به آنفلوانزای 
نوع بی هستند. او با اشــاره به راه های پیشگیری 
از ابتا به ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: شستن 
دست ها بسیار مؤثر است و اگر فردی مبتا به این 
ویروس به وسیله ای دست بزند احتمال انتقال به 

دیگر افراد وجود دارد.
    

اقداماتانجامنشدهبرایرفع
بوینامطبوعپایتخت

نکــه  ز آ ا پــس 
مشخص شــد منشأ 
بوی بــد چنــد وقِت 
اخیر تهران از آرادکوه 
است، قرار شد نهادهای 

مرتبط با این مرکز که محل تخلیه زباله و تجمیع 
شیرابه ها شده است، برای ساماندهی و رفع این بوی 
نامطبوع کاری بکنند؛ اما حال مسعود تجریشی 
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، 
به ایلنا گفت است: توافقی برای سهم هر دستگاه در 
تولید بوی نامطبوع تهران به دست نیامده است. به 
عنوان مثال شهرداری سهم آرادکوه را کمتر از سهم 
فاضاب سازمان آب اعام می کند و همچنین در 
بررسی فاضاب به وسیله وزارت نیرو، سهم آرادکوه 
بیشتر از سهم فاضاب درج شده است. همچنین 
شرکت آب در بررسی های خود، سهم دامداری ها 
را بیشتر از مجموعه  های ذی ربطش تلقی می کند. 
به این دلیل تحقیقات ما نتوانست، سهم هر دستگاه   
را در تولید بوی نامطبوع نشان بدهد، اما یک نتیجه  
بدیهی اســت؛ تاکنون، هیچ یک از دستگاه  ها به 

وظایف ذاتی خود عمل نکرده اند.
    

شکایتانجمنپزشکانعمومی
ایرانازعاملهاریسونسوزی

رئیــس انجمــن 
پزشکان عمومی ایران 
از پیگیــری حقوقی و 
شــکایت این انجمن 
از عامل کتاب سوزی 

اخیر خبر داد. دکتر عبــاس کامیابی با اعام این 
مطلب به ایسنا گفت: بدبین کردن مردم به دانش 
پزشکی، حتی اگر فقط روی یک نفر تأثیر داشته و 
او را از پیگیری درمان باز دارد، تهدید علیه سامت 
جامعه به  شمار می رود و مستوجب برخورد قانونی 
است. او تأکید کرد: موضع گیری های انجام شده به 
دلیل اصرار این فرد بر اشتباهات خود، راه به جایی 
نخواهد برد و شهرت وی را نیز بیشتر خواهد کرد؛ 
بنابراین بایــد به صورت جدی و عملــی با مقوله 

دانش سوزی برخورد شود. 
    

امکانتشخیص۴۰۰نوعبیماری
ژنتیکیدرکشور

رئیس انجمن ژنتیک ایران با تأکید بر ضرورت 
ایجاد زیر ساخت ها برای بهره مندی حداکثری از 
محققان کشور در حوزه های سامت، گفت: در 
حال حاضر کشــور توانایی تشخیص ۴۰۰ نوع 
بیماری ژنتیک را دارد و این در حالی اســت که 
تاییدیه های روش های ژن درمانی از سال ۲۰۱۷ 
از سوی FDA صادر شد. دکتر محمود توالیی 
افزود: ما در کشور قادر هستیم حدود ۴۰۰ نوع 
بیماری ژنتیک را تشــخیص دهیم، ضمن آنکه 
بسیاری از بیماری هایی که در گذشته دارای نرخ 
شیوع باالیی بودند، مانند سندرم داون و عوارض 
ناشی از عقب ماندگی های مختلف، امروزه در پرتو 
گسترش دانش و ارائه خدمات ژنتیکی مدیریت 

شده و به حد قابل قبولی رسیده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

کمی بیش از یک ماه به آغاز 
تعطیالت ســال نو باقی مانده 
است و در کنار سفرها و حس و 
حال خوب ایام نوروز، خبرهای 
دلخــراش فراوانــی در مورد 
تصادفــات جاده ای شــنیده 
می شــود. خبرهایی که تنها به 
روزهای نوروز منحصر نیست و 
همه سال گریبان مان را گرفته 

است.
 بر اســاس آمارهای رسمی 
ساالنه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در ایران 
در اثر حــوادث ترافیکی فوت 
می کننــد و ۷۶۸ هزار مصدوم 
این حوادث نیز به بیمارستان ها 
منتقل می شوند که از این تعداد 
۳۸۰ هزار نفر در بیمارســتان 
بستری می شــوند. به عبارتی 
دیگر می توان گفت نیم درصد 
مردم ایران بــه دلیل حوادث 
ترافیکی در ســال بســتری 

می شوند.
در حالی که کارشناســان 
مهم ترین عامل در تصادفات را 
خطاهای انسانی می دانند، برخی 
معتقدند، ایمنــی جاده و البته 
ایمنی خــودرو به راننده کمک 
می کند تا جاده های پرخطر را 
نیز با خطر کمتری پشــت سر 
بگــذارد. در ادامه گفت وگوی 
»توســعه ایرانی« با فربد زاوه، 
کارشناس حمل و نقل درخصوص 
دالیل تصادفات باال در ایران و 
همچنین راه های ارتقای ایمنی 
خودروهــای داخلی از نظرتان 

می گذرد.
    

  ساالنه شمار زیادی تصادف 
در کشور رخ می دهد که بیشتر 
این تصادفات منجر به فوت یا 
جرح می شود. دالیل این حجم 
تصادفات در کشــور را که از 
اســتانداردهای جهانی فراتر 
است، چه می دانید؟ ایمنی پایین 
خودروها در این موضوع تا چه 

میزان موثر است؟
آمار ساالنه تصادفات رانندگی در 
کشور ما در شــهرها و جاده ها بسیار 
باال و حتی باالتر از متوســط جهانی 
اســت. در نخســتین مورد انگشت 
اتهام ممکن است به سمت خودرو ها 
برود؛ اما شاید در این قسمت از ماجرا 
خودروهــا در ردیــف اول متهمان 
نباشــند، چراکه ایمنی خودرو هر 
چقدر هم با فناوری هــای روز دنیا 
مطابقت داشته باشد باز هم آن کسی 
که به خودرو فرمان می دهد راننده 
است و اشتباه راننده می تواند منجر 
به تصادف شــود. حال اگر در کنار 
این خطای انســانی، مشکل ناامنی 
جاده ها مثل روشنایی یا دست انداز 
با یــک پیچ غیراســتاندارد هم قرار 
گیرد می تواند منجر به تصادف شدید 
و حتی جرح  شــود. اگــر نگاهی به 
آمار بیندازیم خواهیــم دید که در 
بسیاری از موارد بی توجهی و ناآگاهی 
رانندگان منجر بــه تصادف و جرح 
شده است. خیلی از ما فراوان دیده ایم 

که معمــوالً به عائــم راهنمایی و 
رانندگی کــه در جاده ها وجود دارد 
توجه کافی نمی شــود و رانندگان 
کمتر به ســرعت های توصیه شده 
در جاده ها توجه می کنند. مستقل 
از اینکه خودروهای ما ایمنی الزم را 
دارند یا نه این بی توجهی و ناآشنایی 
به قوانین و فرهنگ ضعیف رانندگی 
در ایران منجر شده اســت که آمار 

تصادف در کشور خیلی زیاد شود.
اما مورد دیگری کــه باید به آن 
توجه جدی شود، آمار تلفات ناشی 
از تصادف اســت. متأسفانه بسیاری 
از تصادفات در کشور منجر به فوت یا 
جرح می شود. اینجاست که موضوع 
ناامنی خودروها آزاردهنده می شود؛ 
یعنی وقتــی که راننــده در هنگام 
رانندگــی اشــتباهی می کند؛ این 
اشــتباه منجر به فوت او می شود. در 
واقع ناوگان ما در شرایطی است که 
خیلی اجازه اشتباه به راننده نمی دهد 
و معموالً نخستین اشــتباه آخرین 
اشتباه خواهد بود. راه حل این ماجرا 
در کام ساده اســت. به طوری که با 
تغییر فناوری و اجرای استانداردهای 
روز دنیا می توانیم امیدوار باشیم که 
میزان فوت و جرح ناشی از تصادف 
کمتر شــود؛ اما ایــن موضوع باعث 
نمی شود که میزان تصادفات کاهش 

پیدا کند.
  اگر بخواهیم برای کاهش 
تصادفات اقدامی بهبوددهنده 

انجام دهیم چه باید بکنیم؟
اگر ما بخواهیم در حوزه تصادفات 
کاری کنیم، بایــد فرهنگ رانندگی 
را تغییر دهیــم. چندی پیش آماری 
دیدم که نشــان می داد ساالنه بیش 
از ۳۶5 هزار تصادف در کشــور ثبت 
می شــود و نزدیک به ۱۶ هزار نفر بر 
اثر تصادفات در دم جان خودشــان 
را از دســت می دهنــد. ولی موضوع 

این اســت که همان ۳۶۰ هزار عدد 
بسیار بزرگی است و صرفاً با گذاشتن 
دوربین در جاده یا پنهان شدن پلیس 
برای جریمه رانندگان و جلوگیری از 
تخطی آنها از ســرعت مجاز، مشکل 
حل نمی شود. چرا که خطاهای منجر 
به تصادفات ما صرفاً سرعت نیست و 
عمدتاً به دلیل رعایت نکردن فاصله 
طولی، حق تقدم، رانندگی نکردن بین 
خطوط، بی توجهی به شرایط جاده و 
ایمنی خودرو و جــاده برمی گردد. از 
سوی دیگر شــاهد ناآگاهی پلیس از 
تخلفات یا حتــی بی توجهی آنها به 
برخی از تخلفات هســتیم. مثًا در 
خیلی از مواقع، بسیاری از تخلفات به 
چشم پلیس نمی آید که از جمله آن 
می توان به سبقت از راست یا رعایت 
نکردن فاصله طولی یا سرعت کمینه 
و ... اشــاره کرد. این موضوع نشــان 
می دهد عاوه بــر اینکه ما نیاز داریم 
تا به شهروندانمان در خصوص رعایت 
مقررات راهنمایی و رانندگی آموزش 
دهیم، باید به مأمــوران راهنمایی و 
رانندگی نیز در مــورد انواع تخلفات 

آموزش دهیم.
راهنمایی و رانندگــی اگر قصد 
دارد تــا تعداد تصادفــات را کاهش 

دهد، بایــد در صــدور گواهینامه و 
فرهنگ رانندگــی کار کنــد و در 
همین راســتا اقداماتی نیــز برای 
افزایــش ایمنــی خودروها صورت 
گیرد. مخصوصــاً در خصوص اقام 
ارزان قیمــت و پرتیــراژ که ضریب 
جرح آنها نســبت بــه خودروهای 
گران قیمت بیشتر است؛ اما واقعیت 
این اســت که اگر همین امروز همه 
خودروها را استاندارد و ایمنی شان 
را به روز کنیم، باز هم در کوتاه مدت 
نمی توانیم آمار فوت و جرح را کاهش 
دهیــم، چراکه حــدود ۱۹ میلیون 
خودرو در ایران تــردد می کنند که 
از این ۱۹ میلیون خودرو حدود ۱۷ 
تا ۱۸ میلیون خودرو ایمنی پایینی 
دارد، یعنی اگر تصادف کنند ضریب 
فوت و جــرح آنها بــاال خواهد بود. 
به همیــن دلیل به یک بــازه زمانی 
بیش از ۱۰ ســال زمان نیاز داریم تا 
آمار فوت و جــرح را کاهش دهیم. 
برای این موضوع نیــز نیازمندیم تا 
هرچه ســریع تر اقدامات ابتدایی را 
آغاز کنیم. در هــر حال باید صنعت 
خودروسازی ما با تحول همراه شود 
چرا کــه فوت و جرح های ناشــی از 
تصادفات هزینه هــای زیادی برای 
کشــور و خانواده  قربانیــان ایجاد 

می کند.
  در سال هایی که خودرو در 
کشور تولید شد، شاید بیش از 
هر چیز ایمنی خودروها نادیده 
گرفته شد. شرکت های معتبر 
مسیر ایمنی خودروهایشان را 
چطور پیمودنــد؟ آیا امیدی 
هســت که ما نیز در ایران این 

مسیر را بپیماییم؟
افزایش ایمنی خــودرو از لحاظ 
فنی تعریف مشــخصی دارد و کامًا 
کمی اســت. معنی آن این است که 
برای ساخت اتاق ایمن برای خودرو 
باید از فوالد ضخیم تر و باکیفیت تری 
استفاده کرد، تعداد ایربگ ها را زیاد 
کرد و سیستم های کنترل کننده را 
افزایش داد، همه اینها به معنای آن 
اســت که قیمت تمام شده خودرو 

افزایش پیدا می کند.
امکان ندارد شــما موفق شوید 
تا خودرویی بســازید که پنج ستاره 
ایمنی اروپا را داشــته باشد و قیمت 
آن 5 هزار دالر باشــد. خودرویی که 
یورو ۶ داشته باشــد، آالیندگی آن 
در حد استاندارد باشــد، حتی پنج 
ســتاره هم نه بلکه سه ستاره ایمنی 
را نیز گرفته باشــد و قیمت آن از 5 
هزار دالر تجــاوز نکند، وجود ندارد. 
پس وقتی سخن از تولید خودروی 
باکیفیت می شود، معنی آن این است 
که ما باید خودروهایی تولید کنیم که 
گران تر هستند. این گران تر کردن 
خودروها به قیمــت افزایش ایمنی 

یک اثر جانبی دارد و آن  هم این است 
که چون قدرت خرید اغلب مردم به 
چنین ماشین هایی نمی رسد، مجبور 
می شوند تا از خودروهای قدیمی تری 
اســتفاده کننــد و در نتیجه ایمنی 
کان نه تنها ممکن است بهبود پیدا 
نکند که حتی بدتر هم بشود؛ یعنی 
به رغم اینکه شما قصد دارید ناوگان 
جدیدتری را وارد کنید، اســتفاده 
مکرر از خودروهای قدیمی تر موجب 

می شود که ایمنی پایین بیاید.
  آیا برای عبور از این بحران 

راهی وجود دارد؟
 برای اینکــه بتوانیــم از لحاظ 
اقتصــادی ایــن هزینه هــا را برای 
مردم قابل تحمل کنیم، باید شرایط 
مالی خرید خــودرو را تغییر دهیم. 
بین شرایط بانکی کشــور و ایمنی 
خودروهــا رابطه ســاده ای وجود 
دارد. اگر خودرویــی را به  جای ۳۰ 
میلیون تومان با 5۰ میلیون تومان  و 
با کیفیت و ایمنی بهتر تولید کردیم 
باید بتوانیم با شــرایطی که در همه 
جای دنیا حاکم است، آن را به دست 
مشــتری برســانیم، به طوری که 
با اقســاط کم بهــره طویل المدت و 
لیزینگ های کم بهره، این امکان در 
اختیار مشتریان قرار گیرد تا خودرو 
گران تر؛ اما بــا ایمنی و کیفیت بهتر 
خریداری کنند. اگر به این شــیوه 
شــروع به فروش خودرو کنیم این 
مشــکل قدرت خرید کاهش پیدا 
می کند. قضیه تصادفات تنها مربوط 
به ایمنی خودرو خودروساز نیست و 
شامل بحث آموزش و فرهنگ سازی 
و حتی اصــاح صــدور گواهینامه 
می شــود. باید ایــن زنجیره اصاح 
شود تا بتوانیم مشــکل تصادفات را 

به صورت کلی حل کنیم. 

راهکارهای کارشناس حمل و نقل در خصوص کاهش تصادفات روزافزون رانندگی در ایران

آموزش، فرهنگ سازی و حتی اصالح صدور گواهینامه

خبر

توانمندسازیوورود۱۲هزارزنسرپرستخانواربهبازارکار

با گذاشتن دوربین در 
جاده یا پنهان شدن پلیس 

برای جریمه رانندگان و 
جلوگیری از تخطی آنها از 
سرعت مجاز، مشکل حل 

نمی شود، چراکه تصادفات 
ما عالوه بر سرعت؛ به 
رعایت نکردن فاصله 

طولی، حق تقدم، رانندگی 
نکردن بین خطوط، 

بی توجهی به شرایط جاده 
و ایمنی خودرو و جاده 

برمی گردد
آمار ساالنه تصادفات 

رانندگی در کشور ما در 
شهرها و جاده ها بسیار 

باال و حتی باالتر از متوسط 
جهانی است. در نخستین 
مورد انگشت اتهام ممکن 

است به سمت خودرو ها 
برود؛ اما شاید در این 

قسمت از ماجرا خودروها 
در ردیف اول متهمان 

نباشند

مستقل از اینکه خودروهای 
ما ایمنی الزم را دارند یا نه؛ 

بی توجهی و ناآشنایی به 
قوانین و فرهنگ ضعیف 
رانندگی در ایران منجر 

شده است که آمار تصادف 
در کشور خیلی زیاد شود
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