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از گوشه و کنار

سازمان بهزیستی در مقرراتزدایی فرآیند «فرزندخواندگی» موفق بوده است

سرانجام «بیمه درمان اعتیاد»

برداشتن حصارهای بیفایده

ریحانه جوالیی

بیتردید خانــواده واحد بنیادین
جامعــه و کانون اصلی رشــد و تعالی
است و به تجربه ثابتشده که کودک
در محیط و فضای خانوادگی ســالم،
بهتررشدکردهوتکاملوتعالیمییابد.
بدیهی است فرزندانی که در محیطی
خالی از عشق و با دلبستگی خانوادگی
کمتر تربیــت و بزرگ میشــوند در
معرض بحرانهــای عاطفی و روحی
بســیاری قرار خواهند داشــت و بر
اساس قانون اساسی کشور باید توسط
دولتهاموردحمایتقرارگیرند.
از آنجا کــه پدیدههای روبهفزونی
جامعه نظیر طالق ،اعتیاد و مشکالت
اقتصادی نیــز باعث از هم پاشــیدن
زندگیهای مشترک و بیسرپرست
یا بدسرپرست شــدن تعداد زیادی از
کودکان میشود ،چگونگی نگهداری
و سرپرســتی از آنهــا بــه یکــی از
دغدغههای اصلی دولت تبدیلشده
است.
سیاستهایبهزیستی
برایسپردنکودکان
آخرین آمار در رابطــه با کودکان
بیسرپرســت یــا بدسرپرســت در
سال  97نشــان میدهد که در ایران
حدود  26هزار کودک تحتپوشــش
سازمان بهزیســتی وجود دارد که از
این تعداد  9هــزار و  800نفر در 640
مرکز بهزیستی و مابقی در خانوادهها
بهصورتفرزندخواندگی،خانوادههای
جایگزین و امین موقت تحت پوشش
قرار گرفتهاند .با توجه به گزارشهای
رسمی ،تعداد کودکانی که سرپرست
ندارند هر سال رو به افزایش است.
یکی از سیاســتهای ســازمان
بهزیستی برای بهبود شرایط کودکان

و رشد آنها در کانون خانواده ،اعطای
سرپرستی موقت و دائم به خانوادههای
واجد شرایط است .ساالنه یک هزار و
 600کودک درقالب فرزندخواندگی
یاامینموقتب هخانوادههایجایگزین
معرفیمیشوند.
امینموقتیافرزندخواندگی؟
امین موقــت یکــی از طرحهای
موفق و پرطرفدار ســازمان بهزیستی
کشور اســت .اما تفاوت امین موقت
بــا فرزندخواندگی چیســت؟ بنا بر
گفتههای محمد نفریه ،مدیرکل امور
کــودکان و نوجوانان بهزیســتی ،در
مورد فرزندخواندگــی حمایتهای
ت میگیرد؛
بیشــتری از کودک صور 
این نوع سرپرستی دائمی است و تغییر
شناســنامه با نام سرپرســتان انجام
میشــود .اما امین موقــت یک حکم
قضایی اســت و برای کودکانی صادر
میشودکهپدروجدپدریآنهاامکان
سرپرستیشــان را بهصورت موقت
ندارند.
از سوی دیگر ،در امین موقت تغییر
شناسنامه و هویت صورت نمیگیرد
و تعهدات مالی به نفــع کودک انجام
نمیشــود .ضمــن آنکه ایــن نوع
سرپرستی ،موقت اســت و در صورت
بازگشت شرایط پدر و جد پدری ،حکم
فسخمیشود.
سهولتروندسرپرستیکودکان
در گذشــته به سرپرستی گرفتن
کودکان کار بســیاری ســختی بود و
خانوادههای زیادی در نیمههای این
راه پرفرازونشــیب منصرف میشدند
و بهاصطالح عطای فرزند داشــتن را
به لقایش میبخشیدند .در سالهای
اخیر بــا افزایش تعداد ایــن کودکان
و سیاستهای ســازمان بهزیستی و
کمیته امداد خمینی ،ســپردن این
کودکان بــه زوجهای واجد شــرایط
آسانتر شده است.

چنــد ســال پیــش بــا وجود
مخالفتهــای مراجع و مســئولین؛
قانونی تصویب شــد که بر اساس آن
دختران مجرد باالی  30ســال طبق
شرایطی بتوانند کودکان بیسرپرست
رابهسرپرستیقبولکنند.تصویباین
قانون حواشــی زیادی با خود داشت،
امــا درنهایت دختــران و زنان زیادی
توانســتند مادر بودن را تجربه کنند.
در همان ابتــدای تصویب قانون بیش
از  435دختــر براي فرزنددار شــدن
برگه تقاضا پر كردند كــه از اين تعداد
134دختر مجرد توانستند سرپرستی
کودکیرابهعهدهبگیرند.
روال معمــول بــرای دختــران
بــه این صورت اســت کــه متقاضي
فرزندخواندگــي بعد از ثبــت تقاضا
ابتدا از نظر ســامت روحــي و رواني
موردسنجشقرارميگيردوبعدازطي
اينسنجشهابايددردورههايمهارت
زندگي ،مهــارت فرزندخواندگي و...
شركتكند.مرحلهبعدازگذراندناين
كالسها؛ارتباطگرفتناينتازهمادرها
با كودكي است كه از طرف بهزيستي
به آنها معرفي ميشود ،بهاینترتیب
كه اين دختران براي چندين جلســه
با كودك موردنظــر ارتباط ميگيرند
و چنانچه هــر دو طرف توانســتند با
يكديگر ارتباط برقرار كنند كودك به
فرد متقاضی داده ميشود .مددكاران
بهزيستي اما مادر و كودك را در ادامه
راه تنها نميگذارنــد و بهطور دائم و با
بازديد از منزل از شرايط كودك آگاهي
پيدا ميكنند و پيگير مسائل مربوط
به كودك خواهنــد بود همچنين بعد
از مدتي شرايط كودك بهطور تلفني
و يا بازديدهاي اتفاقي و ســرزده مورد
ارزيابيقرارميگيرد.
فرزندخواندگیکودکانبیمار
حاال بــا توجه به اینکه پروســه به
سرپرســتی گرفتن کودکان آسانتر

درقانونقبلیفقط
اجازه واگذاری کودک
بیسرپرست داده
میشد؛ اما اکنون کودکان
بدسرپرستهممیتوانند
به خانوادهها سپرده شوند؛
البتهمشروطبهآنکهبه
قاضی ثابت شود خانواده
جدید میتواند کودک را به
سرپرستیبگیرد
شــده ،داریوش بیاتنــژاد ،مدیرکل
بهزیستیاستانتهراندرگفتگوباایلنا
به این موضوع اشارهکرده که در سال
 ۹۷خانوادههای صاحب صالحیت را
شناسایی و شرایط واگذاری کودکانی
که در شیرخوارگاه نگهداری میشوند
فراهمشــده اســت که در کوتاهترین
زمان ممکن بــه خانوادههای صاحب
صالحیت،دادهمیشوند.
اوبااشارهبهاینکهبیشازهزارو۸۰۰
متقاضیفرزندپروریوفرزندخواندگی
در نوبت هستند؛ درخصوص اینکه چرا
بیشــترین متقاضیان فرزندپروری،
دخترها هستند ،گفت :این مورد را باید
ازخانوادههاجویاشد.بهلحاظفرهنگی
اینچنین حساسیتهایی وجود دارد،

ت در ســالهای اخیر،
البته بــا فعالی 
توانستهایم خواستههای خانوادههای
متقاضی ،بهعنوان مثال این خواسته
که کودکان حتماً زیر  ۲سال و ترجیحاً
دختر باشند را تعدیل کنیم ،هرچند
که باز هم وجــود دارد .در حال حاضر
خانوادههاییهمهستندکهدرخواست
سرپرســتی کودکان بیمار را دارند تا
عالوه بر نگهداری از کودکان به مسائل
درمانیآناننیزبپردازند.
کودکانبدسرپرستدرلیست
فرزندخواندگی
همانطورکهاشارهکردیمتاچندی
پیش ،بــه فرزندخواندگــی کودکان
بیسرپرستیابدسرپرستکارراحتی
نبود.روالقانونیطوالنیوجودداشتو
در انتهای این روال قانونی نیز مشخص
نبود زوج متقاضی میتوانند کودکی را
بهفرزندخواندگیقبولکنندیاخیر.
 45ســال پیش بــود کــه برای
نخستین بار قانون حمایت از کودکان
بیسرپرست در ایران تصویب شد ،اما
به دلیل ایراداتی که داشت در سال ۸۷
اصالح شد ،اما تصویب نشد و باالخره
پنج ســال بعد پس از اظهارنظرهای
مختلف کارشناسان و البته تغییرات
زیــاد مردادماه ســال  ۹۲به تصویب
رسید.
ایــن در حالی اســت کــه قانون
جدیــد بســیاری از شــرایط را برای
فرزندخواندگی تســهیل کرده است.
به گفته حبیباهلل مســعودی فرید،
در قانون قبلــی کودک تا ۱۲ســال
فرزندخوانده میشــد ،امــا در قانون
جدید تا ۱۶ســالگی است .همچنین
در قانون قبلی افرادی که بچه نداشتند
میتوانســتند فرزندخوانده داشــته
باشــند ،اما در قانون جدید با داشتن
یک فرزند هم میتــوان در این زمینه
اقدام کرد.
همچنین در قانون قبلی فقط اجازه
واگذاری کودک بیسرپرســت داده
میشد؛امااکنونکودکانبدسرپرست
هــم میتوانند به خانوادهها ســپرده
شوند البته بهشــرط آنکه قاضی این
موضوع برایش ثابت شود که خانواده
جدید میتواند کودک را به سرپرستی
بگیرد .در این میان الزم به ذکر اســت
که درگذشته یکسوم اموال متقاضی
باید به نام فرزندخوانده میشد و این در
حالی بود که خیلی از خانوادهها درآمد

درگذشتهبهسرپرستی
گرفتن کودکان کاربسیاری
سختی بود و خانوادههای
زیادی در نیمههای این راه
پرفرازونشیبمنصرف
میشدند ،اما در سالهای
اخیر با افزایش تعداد این
کودکان و سیاستهای
سازمانبهزیستیسپردن
این کودکان به زوجهای
واجد شرایط آسانتر شده
است

باالیی نداشــتند .درنتیجه در قانون
جدید آمده سپردن کودکان در چنین
خانوادههایی با بررســی تمهیدات از
سوی قاضی پرونده انجام شود و قاضی
دراینزمینهتصمیمبگیرد.
به گفته مســعودی فریــد ،قبل از
انقالب ۱۲هــزار کــودک در مراکز
بیسرپرست نگهداری میشدند ،اما
اکنون این تعداد۹هزار و ۸۰۰نفر شده
است زیرا فرزندخواندگی بیشتر شده و
بهعنوانامینموقتهمکودکانواگذار
میشــوند .از دیگر آماری که این مقام
مسئولارائهمیکندایناستکهبیشتر
خانوادهها متقاضی دختر هســتند.
از ســوی دیگر ،طبق قانون صالحیت
متقاضی فرزندخواندگی در مدت۲ماه
بررسی و پس از تأیید قاضی ،کودک به
او سپرده میشود.
قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲
در قالب  ۳۷ماده و  ۱۷تبصره با عنوان
حمایــت از کودکان بیسرپرســت و
بدسرپرســت به تصویــب مجلس و
آییننامه اجرایی آن نیز۲۲سال بعد به
تصویب هیئتوزیران رسید و در حال
حاضر مالک واگــذاری فرزند همین
قانوناست.
ضرورتحمایتدولتاز
کودکانبیسرپرست
حمایت از کودکان بیسرپرســت
در قوانین و اســناد باالدستی کشور
مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت؛
ازجمله قانون تأمیــن زنان و کودکان
بیسرپرست مصوب سال  1371که
یکی از مشــموالن این قانون کودکان
بیسرپرست(بند 4ماده)2رابهمنظور
بهرهمندی از حمایتهای این قانون
شامل حمایتهای مالی ،حمایتهای
فرهنگی،اجتماعیشاملارائهخدمات
آموزشی ،تربیتی ،خدمات مشاورهای
و . ...معرفــی کرده اســت .همچنین
در بند الــف مــاده  3آییننامه چتر
ایمنی رفاه اجتماعی اولویتهای ارائه
خدمات به گروههای مختلف ،کودکان
بیسرپرســت را بهعنوان نخســتین
اولویت مشــخص کرده اســت که از
اقداماتحمایتیموضوعاینآییننامه
میتوان به تغذیه ،بهداشــت و درمان
پایه و ...اشاره کرد.

یادداشت

از علل بروز خشونت بین مردم میتوان به
وضعیت اقتصادی اشاره کرد ،چراکه وضعیت
نابسامان جامعه و مشکالتی از این قبیل روی
روح و روان افراد تأثیر میگذارد.
آســیبهای اجتماعی در همه دنیا روند
افزایشی داشته و میانگین آن در دنیا دو برابر
نرخ جمعیت اســت ،طبیعتاً ایران نیز از این
امر مستثنا نیســت .ما تنها زمانی میتوانیم
انتظار کاهش آسیبها را داشته باشیم که مثل
کشورهای توسعهیافته که تعدادشان خیلی
محدود است به ویژگی پیشگیری رشد مدار
توجهکنیم.

توضیحاتوزارتبهداشتبرای
محدودیتتوزیعدارویانسولین

معاون درمان وزارت بهداشــت گفت :به دلیل
باال بودن قیمت نوعی از انســولین ،شورای عالی
بیمه اعالم کرد انسولین «پ ِن» فقط برای افراد زیر
 ۲۰سال پوشش داده میشــود .به گزارش فارس،
قاسم جانبابایی درخصوص ماجرای سقفگذاری
برای داروی موردنیاز بیماران دیابتی توضیح داد:
به دلیل باال بودن قیمت نوعی از انسولین ،شورای
عالیبیمهاعالمکردانسولین«پن»فقطبرایافراد
زیربیستسالپوششدادهمیشود.اوبابیاناینکه
وزارت بهداشــت باید از مصرف انسولین استقبال
کند،تصریحکرد:انسولینبیماریدیابترابهخوبی
کنترل میکند اما این نوع انســولین گرانقیمت
و وارداتی است ،به دلیل اینکه انسولین «پن» در
کودکان کاربرد بیشتری دارد اعالم شد که این دارو
فقطبرایآنهامورداستفادهقرارگیرد.روزگذشته
اسداهلل رجب مدیرعامل انجمن دیابت ایران طی
اظهاراتیازکاهشسقفتقبلهزینهداروهاتوسط
بیمههاگالیهکردهبود.

مبارزه بیولوژیکی
با سفیدبالکها در پایتخت

رئیــس کمیتــه محیطزیســت و خدمات
شهری شورای شــهر تهران از مبارزه بیولوژیکی با
سفیدبالکها در پایتخت خبر داد .به گزارش ایلنا،
سیدآرشحسینیمیالنی،درخصوصبرنامههای
مقابله با سفیدبالکها در سطح شهر گفت :مقابله
باسفیدبالکهایکبرنامهکنترلیاستکهدرطول
سالهای گذشته تا به امروز تداوم داشته است و بر
اساس مطالعات موسسه تحقیقات گیاه پزشکی،
اقدامات در این زمینه در ســطح شــهر بهخوبی
اجرا شد .او با بیان اینکه در ســال گذشته هرس و
پایشهای انجامشده ،سبب کنترل سفیدبالکها
شــد ،اعالم کرد :هرچه اقلیم گرمتر باشد ،فرآیند
بلوغ سفیدبالکها زودتر تکمیلشده و شهر بیشتر
دچار مشکل میشود .بر این اســاس باید بهموقع
بستر زیست سفیدبالکها را در فصل پاییز ،هرس
وبرگهایآلودهراازشهرخارجکرد.
مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف:

ضرورت تدوین برنامه ملی کاهش خشونت در جامعه
علیمحمد زنگانه،کارشناسمسائلاجتماعی

درحالیکه کارشناســان حوزه اعتیاد نسبت
به آنچه «حذف ردیــف بودجه درمــان اعتیاد در
سازمانهای بیمهگر» میخوانند ،انتقاداتی دارند
و این بیمه درمانی را روش بهتری برای گســترش
درمان معتادان میدانند؛ مسئوالن سازمان بیمه
ســامت معتقدند که این بودجه حذف نشــده و
بهردیف بودجه ســتاد مبارزه با مواد مخدر منتقل
شده است .به گزارش ایسنا ،مدیرکل دفتر خدمات
تخصصیسازمانبیمهسالمتدرپاسخبهانتقادات
برخیکارشناسانحوزهدرماناعتیادمبنیبرحذف
ردیف بودجه درمان اعتیاد در ســال جاری ،با بیان
اینکهاینبودجهتنهاازسازمانهایبیمهگربهستاد
مبارزهباموادمخدرمنتقلشده،گفت:البتهاینستاد
سازوکاربیمهایباسازمانهایبیمهگرندارد.سابقاً
نیز به دلیل ضوابطی که داشتیم ،استقبال چندانی
برای دریافت خدمات بهصورت بیمهای نمیشــد.
حنــان حاجیمحمودی ،این انتقــال بودجه را در
راستایمتمرکزشدناهدافکاهشتعدادمعتادان
مؤثردانستوافزود:بهنظرمیرسدبااینانتقال،ستاد
مبارزهباموادمخدربتوانداقداماتبهتریانجامدهد.

اینکه روند آسیبها رو به رشد است به این
معنا نیســت که ما در کشور برنامه مداخلهای
طراحی نکنیم و پیگیری آن را در دستور کار
قرار ندهیم ،اتفاقاً وقتی روند رو به رشد است،
ما باید حساسیت بیشتری داشــته باشیم و
برنامههای ملی را برای کاهش آسیبها لحاظ
کنیم .آسیبها شبکه علیتی دارند ازاینرو ما
نیز در زمینه آسیبها باید شبکهای و ائتالفی
عمل کنیم؛ یعنی تکنوازی نداشــته باشیم.
دستگاههایی که کنترل و کاهش آسیبها را
در دستور کارشان دارند ،باید همافزایی داشته
باشــند و در قالب برنامهها و پروژههای ملی
بهصورت ائتالفی کار کنند.
در حال حاضر دستگاههای ما تکنوازهای

خوبی هستند ،ولی آســیبها به دلیل شبکه
علیتی که دارد ،باید شــبکهای حل شــوند.
رســیدگی به این امــر ،تعریــف پروژهها و
همکاریهای بینبخشــی باید در جایی مثل
شورای اجتماعی کشــور اتفاق بیافتد .جایی
که طبق قانون متولی انجام این هماهنگیها،
تعریف پروژههای ائتالفی و تقسیمکارهاست،
در حال حاضر شورای اجتماعی کشور است.
ذکر این مورد مهم اســت کــه برنامههای
کنترل خشونت باید بهصورت جدی در دستور
کار ما قرار بگیرد .به دلیل اینکه در کشــور ما
عناوین اتهامی مثل خشــونت ،ضربوجرح
عمدی ،توهین ،تهدیدبعدازسرقتمستوجب
تعزیر هستند .اینها نشــان میدهد آستانه

تابآوری و صبر در جامعه مــا کاهشیافته
است.
برنامههــای مرتبط با کاهش خشــونت
باید در صدر توجهات کشــور قرار بگیرد .ما از
چند ســال پیش برای هر اســتان یک برنامه
مداخلهای برای کاهش شــیوههای مختلف
خشونت با اولویت ضربوجرح ،توهین ،تهدید
وخشونتهایخانگیدردستورکارقراردادیم.
آمار خشــونتها نشــان میدهد ما باید یک
برنامه ملی مداخله ویژه برای این حوزه داشته
باشــیم و اگر توجه نکنیم نتایج پروندههای
توهین ،تهدید ،تخریب ،ضربوجرح میتواند
مشکالت دیگری را برایمان ایجاد کند.
وقتی در سنین رشد مدار مثل مهدکودک و
پیشدبستانی روی مهارت صبر کار نمیشود،
وقتی به حوزه رشد مدار کمتوجهی میشود،
وقتی در مهدها و پیشدبستانیها به نهادینه
کــردن رفتارهــا و مهارتهــای اجتماعی

بیتوجهی میشــود ،نباید بیــش از این هم
انتظار داشــت .درواقع چیزی نکاشتهایم که
حاال بخواهیم دروکنیم.
از طرفی بچههایی کــه در امکانات کامل
هستندرامتوقعبارمیآوریموبعدازاینکهآنها
به جامعه راه پیدا کردند ،فکر میکنند جامعه
هم مثل خانه است .همان رفتاری که در خانه
با خانواده داشتند ،در جامعه نیز دارند .ازاینرو
منازعات افزایش پیدا میکند ،زیرا انتظارات
بیجا دارند.
از علل دیگر بــروز خشــونت میتوان به
وضعیت اقتصادی جامعه اشاره کرد ،وضعیت
نابسامان جامعه و مشکالتی از این قبیل روی
روح و روان افراد تأثیر میگذارد و باعث میشود
رفتارهای تکانشی بیشتر و انواع خشونت مثل
توهین ،تهدیــد ،ضربوجرح عمدی در صدر
عللاتهامیقراربگیرد؛ازاینروبایدفکریبرای
این موضوعات در کشور شود.

بقاع جعلی تخریب میشود

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان
اوقافوامورخیریهگفت:درصورتتاییدکارشناسان
این ســازمان مبنی برجعلی بودن برخی بقاع فاقد
سندوشناسنامهمعتبر،پسازانجاممراحلقانونی
این اماکن تخریب یا تغییر کاربری داده میشوند.
حجتاالسالم محمد نوروزپور در گفت وگو با ایرنا
با اشاره به اینکه هشــت هزار بقاع متبرکه معتبر و
دارای سند و شناســامه مورد تایید این سازمان در
سطح کشور وجود دارد ،یادآور شد :بیشترین بقاع
متبرکه در اســتانهای مازنداران ،فارس و گیالن
دیده میشود .وی درخصوص ساخت برخی بقاع
جعلی توسط عدهای سودجو و فرصتطلب برای
کسب درآمد ،گفت :سازمان اوقاف به جدیت با این
گونهاماکنبرخوردکردهوآنهاراپسازطیمراحل
قانونی تخریب خواهد کرد یا اینکه ضریح ساخته
شــده جمعآوری و آن مکان در صورت دارا بودن
شرایطالزمبهحسینیهتبدیلمیشود.

