
»معين« سه ماهه، از كارتن خوابي و اعتياد تا بهبودي 
  سپيده عليزاده٭/ 

پاييز 1393، كمي پايين تر از خطوط شهري تهران؛ خالزيل؛ بارانداز مواد مخدر و محل تجمع 
معتادان و موادفروشان مسلح. همراه با گش��ت فوريت خدمات اجتماعي شهرداري تهران پيگير 
يافتن كودكي هستيم كه گزارش شده بود س��گ صورتش را گاز گرفته است. گوشه اي از تپه هاي 
خاكي، »معين«؛ كودك سه ماهه بي پناه مي گريد. به كوچك ترين كارتن خواب شهر تهران معروف 
شد، لباس هاي مندرس و س��وخته به تن دارد، اغلب كودكان در دوران نوزادي پوشك به پا دارند، 
اما آنچه به پاي معين بسته شده، كيس��ه زباله اس��ت. جلوتر كه مي رويم پدر معين فرار مي كند. 
مادرش را براي انتقال به سامانسراي شهرداري، به ماشين گشت هدايت مي كنند. بچه را براي مداوا 
به يكي از بيمارس��تان هاي تهران مي برم. كودك معصومي كه آنقدر در زباله ها زندگي كرده و در 
آغوش مادر مصرف كننده اش بوده كه بوي تعفن و سيگار و مواد مي دهد. به بيمارستان مي رسيم. 
وضعيت اسف بار كودك، لباس هاي مندرس و گريه هاي بي امانش موجب جلب توجه والديني شده 
كه فرزندان شان را جهت درمان به بيمارستان آورده بودند. رييس بيمارستان شخصا كودك را معاينه 
مي كند و دستور بستري مي دهد. پرستاران مي گفتند اين طور بغلش نكن، شايد ايدز داشته باشد. 
آيا پرستارها روش هاي انتقال اچ آي وي را مي دانند؟  »معين« مجهول الهويه با نام فاميلي من بستري 
مي شود. با كمك يكي از بهياران بيمارستان، حمامش مي كنيم، واكنش هايش حاكي از آن است 
كه شير آب و شست وشو، اولين تجربه اوس��ت. والديني كه فرزندان شان را به بيمارستان آورده اند 
با خريد شير خشك و پوشك و دادن لباس هاي اضافي فرزندان شان، در كمك به »معين« سهيم 
مي شوند. »معين« بايد تا ترك اعتياد و بهبودي اش در بيمارستان بماند. بعد از حمام، پوشيدن لباس 
مناسب و خوردن اولين شيرخشكش، به خوابي عميق مي رود. آرام زمزمه مي كنم: »بخواب معين، 
امشب زير سقف و در امنيت بخواب«. مادر معين چند هفته اي در سامانسرا به سر برد و براي درمان 
اعتياد به كمپ ترك اعتياد موسسه كاهش آسيب »سيماي سبز رهايي« ارجاع داده شد. مددكار 
مركز خانواده بيمار را پيدا كرد و خانواده اش پس از چند سال بي خبري، از وجود آنها مطلع شدند. 
سه ماه پس از ترك اعتياد زن، خواهرش به تهران آمد و به اصرار، او را به شهرستان برد. چندي بعد 
از ترخيصش، مطلع شدم كه مادر معين براي جست وجوي همسرش به تهران برگشته و مجددا 
مصرف مواد را شروع كرده است. افس��وس من وقتي دوچندان شد كه شنيدم باردار است و معين 
ديگري در راه است و تكرار سرنوشت... »معين« پس از بهبودي، با حكم قاضي تحويل شيرخوارگاه 
شد و امروز، پسري است زيبا و سالم. بيش از يك سال دارد، در حال راه رفتن و دندان درآوردن است 
و حاال ديگر وضعيتش قابل مقايسه با گذشته نيست... داستان معين داستان رنج كودكاني است 
كه ناخواسته از مادران و پدران مصرف كننده مواد متولد مي شوند و سرنوشت شان با بي خانماني و 
رنج و آوارگي در خيابان ها گره مي خورد. تا چند هفته آينده معين داراي خواهري خواهد ش��د كه 
قرار است دوباره زندگي بين معتادان، كرايه داده شدن براي تكدي گري، سرما، گرسنگي و اعتياد 
را تجربه كند. چه كسي پاسخگو است؟ دولت؟ مدعيان حقوق كودكان؟ يا موسسات غيردولتي كه 
سال گذشته، يك جانبه ادعاي يافتن و كمك به معين را داشتند و همكاري موسسات و ارگان هاي 
ديگر را ناديده گرفتند؟در سال هاي اخير شاهد زحمات سازمان هايي همچون بهزيستي و سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران در ساماندهي به وضعيت معتادان، متكديان 
و بي خانمان هاي شهر تهران بوده ايم. شهردار تهران براي توانمندسازي زنان بهبوديافته از اعتياد و 
ميسر شدن امكان اخذ سرپرستي كودكان شان، شخصا مداخله و حمايت مي كند. از نزديك شاهد 
تالش مددكاران، ماموران انتظامي و حتي رانندگان گشت هاي فوريت خدمات اجتماعي بوده ام 
كه مسووليت اجتماعي خود را به خوبي انجام مي دهند و بي تفاوت از كنار »معين« ها نمي گذرند، 
اگرچه خداقوتي هم نمي شنوند.  با اين حال بازهم به نظر مي رس��د اندك اندك، چشمان مان به 
ديدن نوزاداني در سطح شهر كه دست به دست بين معتادان و متكديان مي چرخند، خريد و فروش 
مي شوند و كرايه داده مي شوند تا جيب سودجويان و فروشندگان مواد را پر كنند، عادت مي كند. چه 
آينده اي در انتظار آنها است؟ ضرورت تصويب قانوني قدرتمند و اجرايي براي حمايت از اين كودكان 
احساس مي شود. قانوني كه با همكاري ارگان هاي مسوول و با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد به 

اجرا درآيد و سرنوشت را به گونه اي زيبا براي اين كودكان رقم زند. 
٭ مديرعامل موسسه كاهش آسيب نور سپيد هدايت
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   درچندروز گذشته خبر جمع آوري دهكده توريستي حيران منتشر 
شد.س�رمايه گذار طرح عدم حمايت مس�ووالن را دليل جمع آوري اين 
ايسنا دهكده گردشگري عنوان كرد. 

آسيب اجتماعي

جوانان

 دولت : بيمه ها به پرداخت طلب بيمارستان  ها
 مكلف شدند

اعتماد| با گذشت 2 روز از نشست مشترك متوليان سالمت و دولت براي تعيين تكليف بدهكاري 
چهار هزار و 400 ميليارد توماني سازمان هاي بيمه گر به بيمارستان هاي دولتي ،محمد آقاجاني، 
معاون درمان وزارت بهداش��ت در گفت وگو با »اعتماد« و در تحليل فضاي اين جلسه كه با حضور 
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي، مع��اون اول رييس جمهوري، وزراي بهداش��ت و تعاون، 
مدير كل بانك مركزي، رييس سازمان تامين اجتماعي و رييس سازمان بيمه سالمت برگزار شد، 
مي گويد: »جلسه خيلي خوبي بود و تصميم گيران اصلي حوزه سالمت و بيمه هاي پايه و رييس 
كل بانك مركزي و مسووالن عاليرتبه دولت همچون معاون اول رييس جمهوري و رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي در كنار هم نشستند تا به موضوع بدهي بيمه ها رسيدگي كنند و اين اتفاق 
نش��ان دهنده عزم دولت براي حمايت از سالمت مردم اس��ت.« آقاجاني در پاس��خ به »اعتماد« 
درباره ضمانت اجراي توافقات جلسه ش��نبه و ورود بانك ها براي حل مشكل بيمه هاي پايه گفت: 
»حضور بانك ها در اين عرصه كمك بسيار بزرگي است كه البته با كارشناسي از سوي دولت و اخذ 
تصميم نهايي براي همكاري مداوم بانك ها در پرداخت بدهي بيمه ه��اي پايه، امكان جديدي در 
اختيار سازمان هاي بيمه گر و بيمارستان ها قرار مي گيرد كه براي پرداخت مطالبات بيمه هاي پايه 
و جلوگيري از تاخير پرداخت اين مطالبات، از منابع و تسهيالت بانكي اس��تفاده شود. البته الزام 
بيمه ها به پرداخت 1000 ميليارد تومان از مجموع 4400 ميليارد تومان مطالبات بيمارستان هاي 
دولتي، ابالغ دولت است و دولت در جلسه شنبه از بيمه ها خواسته كه ظرف يك هفته براي پرداخت 
اين رقم اقدام كنند.« وي همچنين در پاس��خ به پيش بيني تداوم بدهكار بودن بيمه هاي پايه، به 
»اعتماد« گفت: »طي 20 سال اجراي بيمه همگاني در كشور، همواره بين بيمارستان ها و بيمه هاي 
پايه مشكالت متعددي از جمله تاخير در پرداخت مطالبات وجود داشت اما پيش از اجراي طرح 
تحول سالمت و به روال سال هاي قبل، بيمارستان ها در مواجهه با كمبود منابع، كسري اعتبارشان 
را از جيب مردم تامين مي كردند كه ش��ايد چاره اي هم جز اين نداشتند چون بيمه ها هم خدمات 
درماني را به طور كامل پوشش نمي دادند. اما بعد از اجراي طرح تحول سالمت، مقرر شد كه بيش 
از 90 درصد هزينه هاي بيمارس��تان ها از محل بيمه هاي پايه تامين شود. اين الزام، بيمارستان ها 
را به شدت به بيمه هاي پايه وابس��ته كرد اما از آن س��و هم تاخير پرداخت مطالبات بيمارستان ها 
طوالني تر شد و بنابراين، بيمارس��تان ها به شدت تحت فش��ار قرار گرفتند.«  اما دو روز پس از اين 
نشست مشترك، در حالي كه مسووالن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنان سكوت اختيار 
كرده اند سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت ضمن تقدير از زحمات جامعه پزشكي در 
همراهي با طرح تحول نظام سالمت و پيشبرد اهداف آن به ايسنا گفت: »مطمئن باشيد كارهايي كه 
دولت يازدهم در حوزه سالمت شروع كرده نه تنها متوقف نخواهد شد، بلكه با كيفيت بهتري ادامه 
خواهد يافت. البته انتظارمان آن است كساني كه قبل از شروع طرح قول هايي براي اجراي آن داده و 
هم قسم شدند تا طرح با كيفيت مناسب براي همه ايرانيان به مرحله اجرا درآيد، در ادامه مسير هم 
كمك كنند، خلف وعده نكنند و همراهي داشته باش��ند. همكاران ما در سراسر كشور در طول دو 
سال گذشته، شبانه روز تالش كردند كه طرح در اجرا موفق باشد. بنابراين طرح حتما با قوت ادامه 
مي يابد و نهايتا هم مردم عملكرد ما را قضاوت خواهند كرد. از شركايمان انتظار داريم آن طور كه 
شايسته مردم است، وظايف شان را انجام دهند.« وزير بهداشت همچنين در گفت وگو با خبرگزاري 
صدا و سيما خبر داد كه مسووالن بانك مركزي هم روز گذشته درباره نحوه پرداخت بدهي بيمه ها 
به نظام سالمت جلسه اي با نتيجه رضايت بخش داشته اند و طي 9 روز آينده و در جلسه اي مجدد، 
درباره مابقي بدهي بيمه هاي پايه به وزارت بهداشت تصميم گيري مي شود. اما در همين زمان كه 
مسووالن وزارت بهداشت از بابت كمبود اعتبار و كاهش بودجه مورد نياز تداوم اجراي طرح تحول 
سالمت ابراز نگراني مي كنند و درگير محاس��بات مالي دخل و خرج وزارتخانه هستند، جمعي از 
نمايندگان مجلس دس��ت به كار تدوين طرحي براي تفحص از نحوه هزينه كرد توزيع منابع در 
طرح تحول سالمت توس��ط وزارت بهداشت ش��ده اند. اين اقدام كه باز هم سويه ديگري از تسويه 
حساب سياسي مخالفان طرح تحول سالمت است در حالي شكل مي گيرد كه نادر قاضي پور، عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس كه شايبه هايي وي را به مجموعه حاميان وزارت تعاون هم متصل 
مي كند، به خبرگزاري خانه ملت گفته »بسياري از نمايندگان ترديدهاي جدي در خصوص نحوه 
توزيع منابع در طرح تحول سالمت دارند و ما عميقا اين راه طي ش��ده را خالف قانون مي دانيم و 

معتقديم بايد نسبت به اصالح رويه هاي شكل گرفته اقدام عاجل كرد. « 

سالمت

انج�ام  از  متفرق�ه  آزمايش�گاه هاي 
آزماي�ش پاتول�وژي منع مي ش�وند|  
حس��ين دارآفرين، دبير اجرايي هفدهمين 
همايش آسيب شناس��ي و طب آزمايشگاه: 
دس��تورالعمل اجرايي انج��ام آزمايش هاي 
پاتولوژي در آزمايشگاه هاي پاتولوژي تدوين 
شده و براي ابالغ منتظر امضاي وزير بهداشت 
است كه بر اس��اس آن، آزمايشگاه هايي كه 
پاتولوژي نيس��تند، حق پذيرش نمونه هاي 
اعتماد  پاتولوژي را نخواهند داشت.  
تعيي�ن  دانش�گاه  ريي�س   10
ش�دند|محمدرضا مخبردزفول��ي، دبير 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با اش��اره به 
برگ��زاري جلس��ه كميته انتخاب روس��اي 
دانشگاه ها از انتخاب 10 رييس دانشگاه و از 
جمله رييس دانشگاه پيام نور و شهيد چمران 
تسنيم  اهواز در اين جلسه خبر داد.  
الزام شهرداري قم به توليد كمتر كيسه 
پالستيكي |ش��وراي اس��المي شهر قم 
طرحي را تصويب كرد كه طي آن شهرداري 
به جايگزين كردن پاكت هاي كاغذي به جاي 
پالستيك و نايلوني در فروشگاه هاي سازمان 
مهر ميادين ميوه و تربار ملزم مي شود.  

هواي اصفه�ان ناس�الم اس�ت |بابك 
صادقيان، رييس آزمايشگاه هاي حفاظت 
محيط زيست اس��تان اصفهان: بر اساس 
بررس��ي گزارش هاي پايگاه هاي سنجش 
آلودگي هوا در هشت نقطه شهر اصفهان، 
ميانگين آالينده هاي موجود در هواي اين 
شهر گوياي شاخص 143 است كه اين امر 
مهر شرايط هواي ناسالم را نشان مي دهد.  

ساماندهي متكديان 
تهران وظيفه شهرداري 

است
اعتم�اد | ديروز ف��رزاد هوش��يار، رييس 
س��ازمان رف��اه، خدمات و مش��اركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران در نخس��تين 
نشس��ت خبري خود به تش��ريح وضعيت 
آسيب هاي اجتماعي در پايتخت پرداخت. 
وي ب��ا ذكر اينكه رس��يدگي ب��ه وضعيت 
متكديان شهر تهران و ساماندهي آنها يكي 
از وظايف اين سازمان اس��ت، اشاره اي هم 
داش��ت به وضعيت اين متكديان. به گفته 
وي، در حال حاضر 50 درصد متكدياني كه 
جمع آوري و نگه��داري مي كنيم ثروتمند، 
35 درص��د آنه��ا گروه ه��اي خانوادگي و 
گروه هاي غيررس��مي كه بخش عمده اي 
از آنها اتباع بيگانه )پاكس��تاني، افغانستاني 
و آفريقايي( هس��تند و تنه��ا 15 درصد از 
متكديان واقعا نيازمند هستند كه بيشتر آنها 
نيز در گروه سالمندان قرار دارند. فقرزدايي 
وظيفه تعريف شده بعدي اين سازمان است. 
هوشيار با بيان اينكه تهران بيش از 15 هزار 
پالك فقير نيازمند نان شب دارد، افزود: البته 
پالك هايي ك��ه در تامين زندگ��ي روزمره 
نيازمند مساعدت هستند بيش از 200 هزار 
مورد اس��ت اما اين 15 هزار پالك فقير در 
مقابل بيش از يك ميليون و 200 هزار پالك 
توانمند، زياد نيس��ت. وي آم��اري از تعداد 
متكدياني كه در روز توس��ط اين س��ازمان 
جمع آوري مي ش��وند، اراي��ه داد و با اعالم 
اينكه در روز به طور متوس��ط 20 متكدي 
جمع آوري مي شوند ازآغاز به كار كمپيني با 
عنوان »اينجا جاي خواب نيست« خبر داد 
و گفت: مي توان يك انضباط شهري ايجاد 
كرد تا تكليف كارتن خواب ها مشخص شود. 
كارتن خواب ها مي توانند به مراكز »بهاران« 
انتقال يابند يا از طريق مراك��ز ماده 16 كه 
ترك اعتياد اجباري و پليس��ي محس��وب 
مي شود و ظرفيت آن را از 400 نفر به 2500 
نفر رسانده ايم انتقال يابند، يا از طريق مراكز 
ماده 15 كه ترك اعتياد خودمعرف اس��ت 

پذيراي اين افراد باشيم. 

ايسنا| جانش��ين اداره س��رمايه هاي انساني س��تاد كل نيروهاي مس��لح از عفو 
سربازان غايب و فراري داراي بيش از هشت س��ال غيبت و بيشتر از آن با موافقت 
مقام معظم رهبري خبر داد. سردار موس��ي كمالي اظهار كرد: مقام معظم رهبري 
و فرمانده معظم كل قوا با پيش��نهاد س��تاد كل نيروهاي مس��لح مبني بر بخشش 
س��ربازان داراي هشت س��ال س��ابقه فرار و باالتر از آن موافقت كرده و اين افراد را 
عفو كردند. كمالي با بيان اينكه اين تصميم به معناي معافيت از سربازي اين افراد 
نيست، اظهار كرد: اين دس��ته از افراد ديگر پرونده ش��ان به مراجع قضايي ارسال 
نشده و پرونده غيبت ش��ان از س��ربازي مختومه خواهد بود و مي توانند برابر روال 

جاري كشور به س��ربازي اعزام ش��ده و خدمت خود را انجام دهند. جانشين اداره 
سرمايه هاي انساني ستاد كل نيروهاي مس��لح افزود:  همچنين اين افراد مي توانند 
با پرداخت جريمه ريالي از انجام خدمت س��ربازي معاف شوند كه در اين خصوص 
از بيس��تم آذرماه تا پاي��ان دي ماه فرصت دارند ب��ا مراجعه به دفات��ر پليس + 10 
نسبت به ثبت درخواست پرداخت جريمه ريالي اقدام كنند. كمالي بار ديگر تاكيد 
كرد كه اين عفو تنها مربوط به مجازات هاي ناشي از غيبت سربازان فراري مي شود 
و اصل س��ربازي همچنان پابرجاس��ت و اين اف��راد بايد مطابق قان��ون يا خدمت 

سربازي خود را انجام داده يا با پرداخت جريمه ريالي معاف شوند. 

اعتماد| 190 سانتي 
 متر قد، 98 كيلو وزن و 
بدنه اي روشن و براق، سورنا 3 روباتي خوش قد 
و باالس��ت با چهر ه اي س��رد و نور بنفش��ي در 
چش��م هايش. نتيجه پروژه نسل س��وم روبات 
انسان نماي ملي روز گذش��ته با حضور معاون 
علم��ي و فن��اوري رياس��ت جمهوري، رييس 
دانشگاه تهران و سازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران درسالن دانشكده مكانيك دانشگاه 
تهران رونمايي ش��د. س��وژه روز خبرنگاران و 
عكاسان در مراس��م رونمايي ايس��تادن سورنا 
ستاري در كنار س��ورنا3 بود. چهره شاد معاون 
علمي رياست جمهوري در كنار صورت جدي 
روبات ملي.  از س��ال 90 كار روي پروژه سومين 
س��ورناي كش��ور آغاز ش��د تا چهار س��ال بعد 
روباتي در مقابل دوربين ها بايس��تد و فهرستي 
از توانايي هايش را به رخ بكشد. قابليت حركت 
بر روي س��طوح ناصاف، سطوح ش��يب دار، باال 
رفتن و پايين آمدن از پله ها و دور زدن با ش��عاع 
دلخ��واه و دور زدن درجا؛ عالوه بر اين س��ورنا3 
قادر اس��ت از هر دو طريق بينايي و ش��نوايي با 
محيط ارتباط برقرار كند و قابليت سخن گفتن 
به صورت محدود را دارد. »تالش كرديم كه اين 
فرهنگ را در جامعه ترويج دهيم و كاري كنيم 
كه جامعه نيروي انساني جوان و متخصص را به 
مثابه يك سرمايه ارزشمند در نظر بگيرد. زيرا 
آنچه موجب اقتدار و مطرح شدن كشورمان در 
عرصه جهاني مي شود، اقتدار برآمده از سرمايه 
انساني است.« ستاري در آيين رونمايي تاكيد 
كرد ك��ه تمامي پيش��رفت هاي علمي حاصل 
توجه به نيروي انساني است. او با اشاره به جايگاه 
جهاني پنجم كشورمان در تربيت نيروي انساني 
متخصص فني و مهندسي، ظرفيت 30 ميليوني 
جمعيت جوان كشورمان را يادآوري كرد و گفت: 

»پروژه هاي كاربردي و فناوران��ه كه با راهبرد و 
هدفي معين تعريف مي ش��وند، در صورتي كه 
بر اساس س��از و كار صحيح و بر مبناي دانش و 
توانمندي نيروي انساني جوان كشورمان تعريف 
ش��وند، مانند همين روبات س��ورنا، مي توانند 
مجموعه اي از فناوري ها باش��ند ك��ه هر كدام 
موجب تحول��ي عظيم در جامعه مي ش��وند.« 
ش��ايد تاكيد رييس بنياد ملي نخب��گان روي 
ارزش نيروي انس��اني بود كه سبب شد رييس 
دانشگاه تهران هم فرصت را غنيمت بشمارد و 
موضوع بودجه دانشگاه را پيش بكشد. محمود 
نيلي احمدآبادي با بيان اينك��ه درقانون برنامه 
چهارم توسعه مقرر ش��د اعتبارات خاصي براي 
10 دانشگاه برتر كش��وردرنظرگرفته شود اما 
تاكنون محقق نشده است، گفت: »در سال 93 
سهم دانشگاه تهران فقط 700 ميليون تومان 
بوده كه سهم ناچيزي است.« نيلي هم از اهميت 

توجه به نيروي انساني و متخصص سخن گفت 
و اضافه كرد: »بايد از پروژه روبات انس��ان نماي 
س��ورنا3 درس هاي بس��ياري بگيريم كه يكي 
ازآنها، درس كارگروهي است؛ يكي از ضعف هاي 
ما در حوزه پژوهش دراي��ران كمتر كارگروهي 
كردن است، اما در اين پروژه كار گروهي اثر خود 

را نشان داد.«
مثل رسيدن به ماه

معاون علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
در خاتم��ه صحبت هاي��ش از اع��الم آمادگي 
معاونت علم��ي رياس��ت جمهوري در حمايت 
از س��اخت روبات انسان نماي س��ورناي4 خبر 
داد. پ��روژه اي كه بحث هاي مالي آن از س��وي 
معاونت نوآوري و تجاري س��ازي فناوري دنبال 
مي شود. محمود شيخ زين الدين، معاون ستاري 
در خصوص اين حماي��ت مي گويد كه هنوز در 
مرحله امضاي قرارداد هستند و به همين دليل 

بودجه هاي در نظر گرفته شده براي پروژه آتي 
قابل اعالم نيس��ت او در گفت وگو با »اعتماد« 
از شرط و ش��روط اين معاونت براي حمايت از 
نسل ميني سورنا مي گويد: »قرار است از پروژه 
ميني س��ورنا هم حماي��ت كنيم البت��ه به اين 
ش��رط كه مجريان طرح بتوانند آن را به مرحله 
تجاري س��ازي برس��انند. دانش��گاه ها و مراكز 
علمي از روبات ه��اي كوچك براي فعاليت هاي 
پژوهشي خود اس��تفاده مي كنند و البته براي 
اين كار شرايط قيمت و اس��تاندارد روبات هاي 
كوچك اهمي��ت ويژه اي دارد. اگ��ر بتوانند اين 
شرايط را تامين كنند حمايت معاونت علمي با 
اين پروژه خواهد بود.« عقيل يوسفي كما، مدير 
طرح ملي روبات انسان نما بسيار اميدوار است 
كه با هم��كاري و حمايت هاي ب��ه عمل آمده 
طرح تجاري س��ازي ميني س��ورنا با موفقيت 
به انجام برس��د. او با اشاره به هش��ت سال كار 

مستمر روي پروژه س��ورنا مي گويد كه پس از 
رونمايي از سورناي 1 و 2 در سال هاي 87 و 89 
حاال نوبت به سورنا 3 رسيده است، پروژه اي كه 
چهار س��ال زمان برده و 70 نفر را با خود همراه 
داشته است؛ دانشجويان، اس��اتيد و نخبگاني 
كه از رش��ته هاي مختلف فني و دانش��گاه هاي 
مختلف براي س��اخت س��ورنا زمان گذاشتند. 
يوس��في كما مي گويد كه س��اخت اين روبات 
دو ميليارد تومان هزينه داش��ته ك��ه از طريق 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تامين 
شده اس��ت.  اما اين هزينه ها و توسعه پله به پله 
روبات تنها نمادي است از توانايي هاي علمي و 
فني كشور يا قرار است هدفي كاربردي را دنبال 
كند؟ مدير طرح ملي روبات انسان نما مي گويد: 
»روبات ها انواع و اقس��ام مختلفي دارند. روبات 
انسان نما در مسير تقليد از انس��ان است و قرار 
است با شبيه تر شدن به كارايي ها و توانايي هاي 
انس��ان نقش همراه و هم��كار او را ايف��ا كند. با 
پيشرفت تكنولوژي اين روبات ها در جاهايي كه 
نياز است مي تواند جاي انسان را بگيرد و مثال به 
جاي او به فضا سفر كند.« عقيلي كما مي گويد 
ساخت روبات انسان نما مانند تصميم براي سفر 
به ماه اس��ت، تصميمي كه سبب مي شود براي 
رس��يدن به هدف ان��واع تكنولوژي هاي ديگر 
همراه با آن توسعه يابند: »تكنولوژي الزم براي 
روبات انسان نما آنقدر پيشرفته است كه براي به 
ثمر رسيدن آن ناچار ساير تكنولوژي هايي كه 
در اين زمينه به كمك پ��روژه مي آيند هم بايد 
پيشرفت كنند همان گونه كه سفر به ماه سبب 
ش��د تا فناوري هاي حوزه مخابرات هم توسعه 
يابد. پس از نزديك ش��دن نمونه هاي روبات به 
توانايي انساني دور نيست زماني كه انسان ها در 
خانه خود هم از كمك و همراهي اين روبات ها 

استفاده كنند.«

اعتماد|رش��د صعودي آسيب هاي اجتماعي، 
مس��ووالن را به تكاپو براي كنت��رل اين پديده 
واداشت. روز گذشته حسينعلي اميري؛ قائم مقام 
وزير كشور در گفت وگو با تس��نيم خبر داد كه 
به تازگي و طي دو جلس��ه، گزارشي از وضعيت 
آس��يب هاي اجتماعي كش��ور در حضور مقام 
معظم رهبري و مسووالن ارشد نظام ارايه شده 
است. وي ضمن آنكه از توضيح درباره جزييات 
اي��ن جلس��ات و راهكاره��اي ارايه ش��ده براي 
كنترل آس��يب هاي اجتماعي خ��ودداري كرد 
افزود: »همواره موضوع آسيب هاي اجتماعي در 
شوراي اجتماعي كشور كه به  رياست وزير كشور 
برگزار مي شود، در تاريخ هاي مقرر پيگيري شده 
و با توجه به وضعيت موجود و اقدامات انجام شده، 
گزارش مفصلي از وضعيت موجود تهيه ش��ده 
است. به  دنبال تهيه اين گزارش، گزارش مذكور 
در دو جلس��ه كه در باالترين س��طوح نظام و با 
حضور باالترين مقام هاي كشور برگزار شد، ارايه 
شده است. در اين جلسات و پس از بررسي هاي 
انجام شده، دستگاه هاي مختلفي مكلف شدند تا 

آسيب  شناسي هاي انجام شده و راهكارهاي ارايه 
ش��ده براي حل اين آسيب ها را پيگيري كنند و 
نتايج آنها را در زمان مش��خص شده به مقامات 
عالي نظام ارايه دهن��د.«  اميري اين توضيحات 
را ي��ك روز پس از جلس��ه غيرعلن��ي مجلس 
براي استماع گزارش س��يد مرتضي ميرباقري؛ 
معاون اجتماعي وزير كش��ور درب��اره وضعيت 
آس��يب هاي اجتماعي ابراز كرد. جلس��ه اي كه 
نماين��دگان ملت، ش��نونده و بينن��ده گزارش 
مكتوب و تصويري ميرباق��ري درباره وضعيت 
آسيب هاي اجتماعي كشور بودند و مهر گزارش 
داد كه عبدالرضا مصري؛ سخنگوي هيات رييسه 
مجلس در توضيح مختصري درب��اره جزييات 
اين گزارش كه بر مبناي 10 آس��يب اجتماعي 
تدوين ش��ده و پيش از طرح در مجلس، به مقام 
معظم رهبري تقديم ش��ده بود ب��ه خبرنگاران 

گفته بود: »در اين جلس��ه تحقيقات مختلفي 
كه توس��ط دس��تگاه هاي گوناگ��ون در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي صورت گرفته، به صورت 
يكپارچه و منسجم مطرح شد. جمع  بندي اين 
تحقيقات و پژوهش ها در وزارت كش��ور صورت 
گرفته و در اين گزارش در رابطه با حاشيه  نشيني 
و آس��يب هاي آن در س��كونتگاه هاي غيرمجاز 
تحليلي ارايه ش��د و يادآوري شد كه اين معضل 
در حاشيه اكثر شهرهاي بزرگ كشور ايجاد شده 
است؛ همچنين موضوع بيكاري و شاخص هاي 
آن در مراك��ز اس��تان ها و شهرس��تان ها نيز در 
گزارش آمده است. از جمله نكات مطرح در اين 
گزارش، موضوع آسيب هاي ناش��ي از اختالف 
آمارهاي ميانگين بيكاري يك استان و بيكاري 
شهرستان هاي آن استان اس��ت كه به تفصيل 
در گزارش آمده در اين پژوهش همچنين رابطه 

ميان تحصيالت افراد و بيكاري نيز بررسي شده 
كه بر اس��اس آن متاس��فانه تحصيلكرده بيكار 
بيشتر داريم. در اين گزارش اعالم شد كه طالق 
در مناطق خيلي برخوردار بيشتر اتفاق مي افتد و 
اين نشان مي دهد كه عامل طالق الزاما مسائل 
اقتصادي نيست. موضوع خشونت هاي اجتماعي 
و خشونت هاي جنسي و آسيب هاي ناشي از آن 
هم در گزارش وزارت كشور بود و موضوع تراكم 
و ازدياد پرونده هاي قضايي با توجه به كنار رفتن 
ساختارهاي س��نتي حل و فصل اختالفات نيز 
از ديگر مواردي اس��ت كه در اي��ن گزارش آمده 
اس��ت؛ به طوري كه امروز ح��دود 15 ميليون 
پرونده در محاكم قضايي داريم كه منجر به اطاله 
دادرسي مي شود.«  مصري افزوده بود: »در اين 
گزارش نظر مردم درباره اعتماد آنها به گروه هاي 
مختلف اجتماعي نيز دريافت ش��ده كه بر اين 

اس��اس باالترين ميزان اعتماد م��ردم، به گروه 
معلمان و مدرسه بوده است. مساله تمركزگرايي 
در حوزه هاي سياس��ي، اقتصادي و توليدي در 
دهه اخير و آسيب هاي اين تمركزگرايي از  پنج 
ديگر موارد مطرح شده در اين گزارش است كه 
نشان مي دهد تمركزگرايي باعث تخليه نيروي 
انساني از برخي مناطق و افزايش مهاجرت شده 
اس��ت. نقطه قوت گزارش وزارت كشور اين بود 
كه براي هر كدام از اين آسيب ها، راهكارهايي به 
صورت متناسب در نظر گرفته شده و نمايندگان 
نيز به يك ديدگاه مشترك براي حل اين آسيب ها 
رسيدند.«  يكش��نبه شب هم جلس��ه شوراي 
هماهنگي مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان تهران 
تشكيل ش��ده بود كه سيد حس��ين هاشمي؛ 
استاندارد تهران و رييس اين شورا از جمع آوري 
شش هزار معتاد تهراني تا پايان آذر ماه و انتقال 
آنها به مراكز نگهداري ايجاد شده، تشكيل بانك 
جامع اطالعاتي معتادان متجاهر تهراني همراه 
با ثبت اثر انگش��ت آنه��ا تا پايان س��ال جاري و 

راه اندازي مركز نگهداري زنان معتاد خبر داد.

پنجاه و هش��تمين جلس��ه س��تاد ملي 
س��اماندهي ام��ور جوان��ان روز گذش��ته در 
ساختمان ش��ماره يك وزارت ورزش و جوانان 
با حضور معاونين دس��تگاه ها و وزير ورزش و 
جوانان و همچني��ن معاون س��اماندهي امور 
جوانان برگزار ش��د. مهمان ويژه اين جلس��ه 
اوس��ط هاش��مي، اس��تاندار سيستان و  علي 
بلوچستان بود. هاش��مي در اين جلسه ضمن 
ارايه گزارش��ي از عملكرد مسووالن اين استان 
در حوزه جوانان در مورد چالش ها و مشكالت 
و همچنين پتانسيل هاي موجود در اين استان 
در جلسه توضيحاتي ارايه كرد. همچنين پيش 
نويس طرح مجمع ملي خيري��ن ارايه و مورد 
بحث قرار گرفت، دس��تور بعدي جلسه طرح 
ملي آتيه جوان بود كه توسط نماينده فعاالن 
بخش خصوصي ارايه شد و قرار بر اين شد كه 
جزييات اين طرح براي اعضا ارسال شود تا در 

جلسه بعد مورد نقد و بررسي قرار گيرد. 
محمود گودرزي در حاشيه اين جلسه در 
جمع خبرنگاران گفت: »ستاد ساماندهي امور 
جوانان به طور ماهانه تشكيل جلسه مي دهد. 
در اين جلسات دس��تگاه ها با وظايف شان در 
حوزه جوانان آشنا مي ش��وند و مي توانند براي 
اعتباراتي كه بايد براي اين حوزه در نظر بگيرند 
برنامه ريزي مي كنند. و اين آشناس��ازي باعث 
مي ش��ود موضوع جوان��ان در وزارتخانه هاي 
ديگر كه ماموريت هاي ديگري دارند جدي تر 
گرفته شود. رسانه ها و نهادهاي تبليغاتي هم 
ملزم هستند كه در اين جلسات شركت كنند 
كه البته همواره جاي صدا و سيما خالي است.« 
گ��ودرزي در م��ورد تفكيك ح��وزه ورزش از 
جوانان كه مهم ترين چالشي است كه از ابتداي 
تشكيل وزارت ورزش و جوانان مطرح بوده نيز 
گفت: »ما تفكيك حوزه ورزش از جوانان را به 
صورت اليحه اي تقديم دول��ت كرده ايم، كه از 
آنجا تقديم مجلس ش��ود، در كميسيون هاي 
مختلف دول��ت رويكرد ه��اي متنوعي وجود 
داش��ت و صالح نمي بينند كه اين تفكيك به 
زودي اتفاق بيفتد به اين جهت كه زمان زيادي 
از عمر آن نمي گذرد و هنوز ب��ه خوبي تجربه 
نشده است. ورزش همواره با توجه به جاذبه ها 
و ويژگي هايي كه دارد، بر موضوع جوانان سايه 
مي اندازد، اما با آمدن ف��رد جواني در معاونت 

جوانان، همان طور كه شاهد هستيد، ستاد ملي 
ساماندهي تشكيل ش��ده است. البته رسانه ها 
نقش بسيار مثبتي مي توانند ايفا كنند تا موضوع 
جوان به عنوان يك گفتمان غالب شكل بگيرد. 
در گفتمان سازي هم رس��انه ها نقش كليدي 
دارند تا با طرح موضوع مربوط به جوانان با تمام 
نهادهاي دخيل در موضوع جوانان مش��اركت 
داش��ته باش��ند و حضور جدي داشته باشند 
در اين زمين��ه. اما مي بينيم كه رس��انه ها چه 
حجمي ب��ه ورزش مي پردازن��د و چه حجمي 
به موضوع جوانان.« وزي��ر ورزش و جوانان در 
مورد نحوه همكاري دستگاه ها با حوزه ورزش 
وزارتخانه تحت مديريتش گفت: »تالش مان 
اين نيست كه به موسس��ات و سازمان ها نمره 
خوب و بد بدهي��م. هر كدام از اي��ن نهادها در 
بخش هاي خودش��ان فعالي��ت دارند. بديهي 
است كه در وزارت علوم كه عموما مساله شان 
جوان است، فعاليت هاي بيشتري در اين زمينه 
دارند. نهادهاي مختلفي در اين زمينه فعاليت 
مي كنند، وزارت كش��ور در خصوص تاسيس 
NGO ها و ايجاد فضا براي سازمان هاي مردم 
نهاد هم��كاري دارند. در پايان س��ال آماري از 
حضور كمرنگ و ع��دم حضور دس��تگاه ها و 
دستگاه هايي كه فعاليت مستمر داشتند را به 
اطالع عموم مي رسانيم.« نمايندگاني از سازمان 
تبليغات اس��المي، وزارت عل��وم و تحقيقات 
و فن��اوري، وزارت اقتص��اد، وزارت فرهنگ و 
ارشاد، سازمان حفاظت از محيط زيست، جهاد 
دانشگاهي، مركز امور زنان و خانواده، سازمان 
بهزيستي، سازمان صدا و س��يما، وزارت كار، 
وزارت كش��ور، وزارت آموزش و پ��رورش و... از 
جمله دستگاه هايي هس��تند كه طبق مصوبه 
هيات وزيران ملزم به شركت در جلسات ستاد 

ملي ساماندهي امور جوانان هستند. 
يكي از مهم ترين مس��ائلي ك��ه در حوزه 
جوانان در اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان 
مطرح اس��ت، بح��ث منطقه آزاد سيس��تان 
است كه مي تواند بخش عمده اي از مشكالت 
اقتصادي اين منطقه و معضل اشتغال جوانان 

را تحت الش��عاع ق��رار ده��د. در حاش��يه اين 
نشست، علي اوسط هاشمي استاندار سيستان 
و بلوچس��تان در مورد آخرين اخب��ار مربوط 
به منطقه آزاد تجاري سيس��تان به »اعتماد« 
گفت: »منطق��ه آزاد سيس��تان در ش��وراي 
مناطق آزاد مصوب شده است، و در حال حاضر 
مراحل تدوين اليحه ب��راي تقديم به مجلس 
را مي گذران��د. تصوي��ب منطق��ه آزاد تجاري 
سيس��تان اثر رواني مثبتي بر جوانان اس��تان 
داشت. روند فروش امالك و مستغالت كاهش 
پيدا كرده اس��ت، و موجي از امي��د در منطقه 
با وس��عت نگاه دولت به حق اين م��ردم ايجاد 
شده اس��ت. به دليل صادرات محور بودن اين 
منطقه و همجواري آن با افغانستان، مي تواند 
فرصتي بديع و نو باش��د ب��راي كار آفرينان و 
سرمايه گذاران و كس��اني كه در حوزه تجارت 
و بازرگان��ي ايفاي نقش مي كنن��د. اين اتفاق 
مي تواند سيس��تان را آينده دار كند. مهم ترين 
پيوست فرهنگي كه اين طرح داشت، كمك به 

پايداري جمعيت در استان بود.«
محمد رضا رستمي در حاشيه اين جلسه 
در م��ورد ارزيابي اش از جلس��ات س��تاد ملي 
س��اماندهي امور جوانان گف��ت: »در پنج ماه 
گذشته تالش كرديم جلسات س��تاد به طور 
منظم و در فواصل زماني معين تشكيل شود. 
مهم ترين تاثيري كه استمرار در برگزاري اين 
جلسات داشته، اين اس��ت كه موضوع جوانان 
تبديل ب��ه مس��اله مح��وري در وزارتخانه ها 
ش��ود، كه همه در مورد آن در حوزه تخصصي 
خودش��ان فكر مي كنند و براي حل مشكالت 
مربوط ب��ه آن راه ح��ل ارايه مي كنن��د. چون 
اين مساله رها شده بود، كس��ي دغدغه اي در 
اين زمينه نداش��ت و توجهي به آن نمي كرد. 
همچنين بخش جديدي كه به جلسات ستاد 
اضافه شد اين بود كه از استانداران استان هاي 
مختلف خواستيم كه در هر جلسه از اقدامات 
و چالش ه��اي موجود در اس��تان خودش��ان 
و وضعي��ت منطقه ش��ان گزارش هاي��ي ارايه 

دهند. اين موض��وع به ما كم��ك مي كند كه 
مشكالت استان ها را رصد كنيم و ببينيم چه 
برنامه هايي مي توانيم در هر اس��تان داش��ته 
باشيم. به اين ترتيب منابع استاني و ملي با هم 
عجين مي شوند و مي توان به تحول بزرگي كه 
رفته رفته با اين روند ايجاد خواهد شد اميدوار 
بود. اتف��اق خوب ديگري كه در اين جلس��ات 
مي افتد اين است كه در هر جلسه دو نماينده 
از بخش خصوصي حضور دارند و برنامه ش��ان 
را ارايه مي كنن��د كه مورد نقد و بررس��ي قرار 

مي گيرد.« .

گزارش

يك دستاورد علمي جديد 

رونمايي از روبات انسان نماي ايراني

قائم مقام وزير كشور خبر داد 

ارايه »گزارش آسيب هاي اجتماعي« به رهبر انقالب

وزير ورزش و جوانان اعالم كرد
ورزش با توجه به جاذبه ها بر موضوع جوانان سايه مي اندازد
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