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 ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده 
در کشور داریم

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 
۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در قالب ۲۷۰۰ محله 

در کشور داریم.
به گزارش ایسنا، محمد پژمان با اشاره به امضای 
تفاهم نامه مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و 
سازمان شهرداری ها با موضوع حضور مؤثر مدیریت 
شــهری در فرایند بازآفرینی، بیــان کرد: موضوع 
بازآفرینی شهری به دلیل ابعاد گسترده و پیچیده ای 

که دارد دستگاه های مختلفی را درگیر کرده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه 
داد: اهمیت این تفاهم نامه، دراین است که دو دستگاه 
مهم که نقش های بسیار کلیدی در امر بازآفرینی 
دارند کنار هم قرار بگیرند و هم افزایی جدی و مؤثر 
اتفاق بیفتد. همچنین فرآیند تصمیماتی که گرفته 
می شود مباحث ستادی در مرکز کشور و مباحث 
اجرایی در واحد اجرایی اســتان ها است. پژمان با 
تأکید بر اینکه فعالیت های مربوط به نوسازی بافت ها 
قرار نیست که به ادارات منتقل شود، تصریح کرد: 
به تبع تشکیل هیئت اجرایی، مدیر اجرایی انتخاب 
می شود، هیئت و مدیر اجرایی با استقرار در محدوده 
بافت ها تمام کارهای مردم را در همه موضوعات از 
تهیه پروانه و اقدامــات اجرایی و زیربنایی گرفته تا 
پاسخ به دستگاه های خدماتی انجام خواهند داد تا  
مردم دیگر سرگردان نباشند زیرا این کاری است 
که سختی های بســیاری دارد و شــاید این اقدام  
بتواند کیفیت کار و  رضایتمنــدی مردم و تحقق 

سیاست های بازآفرینی را به همراه داشته باشد.
    

بودجه ای برای بازگرداندن 
کودکان بازمانده از تحصیل به 

مدرسه نداریم

معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش گفت: 
متأسفانه اعتباری برای بازگرداندن کودکان بازمانده 
از تحصیل به مدرسه برای وزارت آموزش وپرورش 

تعریف نشده است.
به گــزارش ایلنا، رضــوان حکیــم زاده درباره 
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و بازگرداندن 
آن ها به مدرسه در سال تحصیلی پیش رو اعالم کرد: 
بر اساس مسئولیتی که در مبارزه با بی سوادی در 
معاونت آموزش ابتدایی داریم، مســئله کودکان 
بازمانده از تحصیل و برگردانــدن آن ها به چرخه 
تحصیل، یکی از اموری است که پیگیری می کنیم؛ 
هرچند که مسئله این کودکان موضوعی به نام رفع 
موانع جذب دارد که خارج از وظیفه آموزش وپرورش 
است، مثل شرایط بد اقتصادی خانواده اما درمجموع 
آموزش این کودکان بر عهده آموزش وپرورش است.
او ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع چند سال 
اســت که علی رغم اینکه اعتبارات الزم را هم برای 
این کار نداریم و حمایت هم نشدیم، سعی کردیم 
به صورت همه جانبه مســئله کودکان بازمانده از 
تحصیل را پیگیری کنیم و بتوانیم آن ها را به چرخه 

تحصیل برگردانیم.
او خاطرنشان کرد: بر اساس تقسیم کار کشوری 
که وجود دارد، اســامی را از ســازمان ثبت احوال 
دریافت می کنیم و با ســامانه ثبت نامی خودمان 
تطبیق می دهیم و مشخص می شود که این کودکان 
خارج از مدرسه هستند. این ها اسامی کلی هستند 
که باید آن ها را تفکیک و به اســتان ها ارسال کنیم 
و بعد مراحل شناســایی و جذب این کودکان آغاز 
می شود. سپس مدیران مدارس، رؤسای مناطق با 
همکاری سازمان های مختلف به ویژه شورا ها با تمام 
امکاناتی که می توانند فراهم کنند، تمام تالش خود 
را به کار می گیرند تا این کودکان را به چرخه تحصیل 

برگردانند و کودکان بازمانده را جذب کنند.
معاون وزیــر آموزش وپــرورش در خصوص 
افزایش جذب کــودکان بازمانده از تحصیل گفت: 
خوشبختانه در سال گذشــته ۴.۹ درصد افزایش 
جذب کودکان بازمانده از تحصیل را داشتیم و از رقم 
۳۱ هزار نفر در سال ۹۶-۹۷ به رقم ۳۴۴۸۰ در سال 

۹۷-۹۸ رسید.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در آخریــن خبرها شــنیدیم که 
ســهم دیه زن و مرد با هم یکســان 

شده است. 
در ســال های اخیر خأل یکسان 
نبــودن دیه بــرای زنــان به وضوح 
دیده می شــد. هنوز داغ شــین آباد 
تازه اســت. دختــران دانش آموز با 
تمام ســختی هایی که برای احقاق 
حقوقشان کشــیدند نیمی از دیه را 
دریافت کردند. ازاین دســت زنان و 
دختران کــم نیســتند. در ماجرای 
آتش سوزی دختران مدرسه درودزن 
نیز همین اتفــاق افتاد و حــاال با به 
یادآوردن این اتفاقــات اهمیت این 
موضــوع بیشــتر از همیشــه درک 

می شود. 
بسیاری از فعاالن حقوق زنان این 
اتفاق را گامی مثبت در جهت برابری 
حقــوق زن و مرد ارزیابــی کردند و 
عده ای دیگر قدم هــای این چنینی 
را کافی ندانســتند و راه را همچنان 
ســخت و صعب و طوالنــی توصیف 
کرد ه اند. اما واقعیت خبر چیســت؟ 
آیا نظر مراجع هــم  در این باره تغییر 

کرده است؟
پرداخت معادل تفاوت دیه زنان 

تا سقف دیه مردان
چنــد روزی اســت کــه هیئت 
عمومــی دیــوان عالــی کشــور با 
نظری قاطــع، رأی بــه برابری دیه 
زنان و مردان داده اســت؛ در جلسه 
هیئــت عمومی دیوان عالی کشــور 
که ۳۱ اردیبهشــت ســال جاری به 
ریاست حجت االســالم سیداحمد 

مرتضوی مقدم، رئیــس دیوان عالی 
کشــور، برگزار شــد؛ پس از انتشار 
رأی وحــدت رویــه ای از هیئــت 
عمومی دیوان عالی کشــور در رابطه 
با »پرداخت معــادل تفاوت دیه زنان 
تا ســقف دیه مــردان« مباحثی در 
این رابطه مطرح شــد و برخی از آن 
به عنــوان برابری دیــه زن و مرد یاد 
کردنــد، درحالی کــه دیــوان عالی 
کشــور صرفاً از قانونی که در ســال 
۹۲ دراین باره تصویب شده رفع ابهام 

کرده است.
قانــون مجازات اســالمی جدید 
که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، 
در تبصره ای ذیل مــاده ۵۵۱، مقرر 
داشــته اســت: »در کلیه جنایاتی 
که مجنیٌ علیه مرد نیســت، معادل 
تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق 
تأمین خسارات های بدنی پرداخت 
می شود.« بر این اساس، از سال ۹۲، 
»صندوق تأمین خسارت های بدنی« 
در مورد جنایاتی که بر یک زن واقع 
می شــد با حکــم دادگاه، موظف به 
پرداخت معادل تفاوت دیه تا ســقف 

دیه مرد شد.
متــن رأی وحدت رویه شــماره 
۷۷۷- ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیئت عمومی 
دیوان عالی کشور دراین باره به شرح 

زیر است:
»با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون 
مجازات اســالمی مصوب ۱۳۹۲ در 
نحوة تقســیم بندی جنایــات علیه 
نفس یا عضو یا منفعــت و عمومیت 
مقررات تبصره ذیل مــاده ۵۵۱ این 
قانون، نظــر به اینکه مکلف شــدن 
صندوق تأمین خســارت های بدنی 
به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا 
سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در 

کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس 
یا اعضا، مابه التفــاوت دیه مربوط به 
آنان، باید از محل صنــدوق مذکور 
پرداخت شــود و بر این اساس آرای 
دادگاه های تجدیدنظر اســتان های 
لرســتان و گلســتان در حدی که با 
این نظر انطباق دارد بــه اکثریت آرا 
صحیح و قانونی تشخیص می گردد. 
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 
۴۷۱ قانون آیین دادرســی کیفری 
مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و 
ســایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن 

الزم االتباع است.«
در همین رابطــه معصومه ابتکار، 
معاون امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری در توئیتی با تأکید بر اینکه 
برابری دیه زن و مــرد در حکم قانون 
است، نوشــت: تمام محاکم ملزم به 

رعایت آن هستند.
ابتکار دوشنبه شب در توئیتی بیان 
کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
به بررســی تکلیف صنــدوق تأمین 
خســارت های بدنی برای پرداخت 
مابه التفاوت دیــه زنان اعم از نفس یا 
اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه 
۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کرد که 
در حکم قانون اســت و تمام محاکم 

ملزم به رعایت آن هستند.
 علما به برابری دیه 

معتقد نیستند
نخســتین بار نیســت که بحث 
برابری دیــه زنان و مــردان مطرح 
می شــود. مجلس پیش تــر طرحی 
درباره برابری دیــه زن و مرد مصوب 
کرده بود که طی آن دیــه زن و مرد 
در جرایــم رانندگی برابر شــد. در 
رابطه با برابــری دیــه زن و مرد اما 

مراجع مخالفت هایــی ابراز کرده اند 
که بــه گفتــه برخــی نمایندگان 
مجلس اختالف نظر علما هنوز ســر 
جای خودش هســت و بســیاری از 
علما همچنان دیــه زن را نصف مرد 
می دانند. به گفته پروانه سلحشوری، 
نماینده مجلس مقرر شده که نصف 
دیه از صندوق تأمین خسارات دولت 
پرداخت و به حساب فرد واریز شود تا 

دیه برابر جلوه داده شود. 
اما ســؤالی که پیش می آید این 
است که چرا علما و مراجع با دیه برابر 
زنان مخالفت می کنند؟ بســیاری از 
علما معتقدند چــون در قرآن آیات 
صریحــی در رابطه بــا پرداخت دیه 
وجود ندارد نمی تــوان به راحتی در 
رابطه با آن تصمیــم گرفت. گروهی 
از مراجع دینی بــر این باورند که دیه 
کامل به این دلیل بایــد به مرد تعلق 
بگیرد که نان آور خانه است و مسائل 
اقتصادی باعــث آن شــده اما نظر 
گروهی دیگر به تســاوی حقوق زن و 

مرد در این موضوع است. 
افزون بر این باید تصریح کرد زن 
و مرد از نظر انسانی یکسان و برابرند 
و نقش زنــان نیز در جامعــه امروز با 

آنچه در گذشــته بــوده تفاوت های 
فراوانی کــرده و می تــوان برای زن 
نقش جدیدی را در جامعه فرض کرد 
و به تبع با توجه بــه اقتضائات دنیای 
جدید، دیگر نمی تــوان نان آوری و 
اداره خانــواده را وظیفه صرفاً مردانه 

تصور کرد.
برابری دیه منجر به کاهش 

خشونت می شود؟
برابری دیه زنان و مردان در کنار 
تمام موضوعاتی که در باال ذکر شد؛ 
برای کاهش خشــونت علیه زنان در 
دل فعــاالن این حــوزه و افرادی که 
دغدغــه دارند روزنه امیــدی ایجاد 
کرده است. برابری دیه زنان و مردان 
ازجمله مباحثی است که هرازگاهی با 
وقوع حادثه ای دل خراش برای زنان 
و دختران ســرزمینمان نقل محافل 
و مجالس فقهی و حقوقی می شــود 
و با گــذر زمــان از خاطره ها رخت 
برمی بندد تا درزمانی دیگر با اعمال 
جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده 

برون آید.
این بار اما چهره های اسیدپاشی 
شده، ســوخته یا قتل های ناموسی 
که از روی تعصب و توهم کورکورانه 
صورت می گیــرد دیگــر از ذهن ها 
پــاک نشــد و ســرانجام تالش ها و 
پیگیری های مســتمر معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری و 
فعاالن حــوزوی و حقوقی زنان برای 
تکرار نشــدن فجایع و جنایات علیه 
زنان در واپسین روز اردیبهشت ماه، 
به ثمر نشســت و در جلســه هیئت 
عمومی دیــوان عالی کشــور بنابر 
وحدت رویــه ۷۷۷ ایــن هیئت، به 
مهم ترین تصمیم قضایــی مبنی بر 
برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ 
رأیی که در حکم قانون اســت و تمام 
محاکم ملزم به رعایت آن هســتند و 
صندوق تأمین خســارت های بدنی 
باید نســبت به پرداخت مابه التفاوت 

دیه اقدام کند.
حال این پرسش مطرح است که 
آیا واقعاً برابر شــدن دیــه زن و مرد 
می تواند راهکار مناسبی برای کاهش 
خشونت علیه زنان باشد؟ به گزارش 
ایرنا، مونیکا نادی، حقوقدان و فعال 
حقوق زنان و کودکان معتقد است که 
این مسئله بازدارندگی کافی ندارد. 
او می گوید: »من معتقدم برابر شدن 
دیه زنان و مــردان نمی تواند عامل 
بازدارنده در خشــونت های خانگی 
و اجتماعی علیه زنان باشــد چراکه 
در کاهش خشــونت علیه زنان چند 
فاکتور مهم از قبیل فرهنگ ســازی، 
آمــوزش و اطالع رســانی و قوانین 
دقیق و جامع دخیل هســتند تا اگر 
مجازاتی برای خشونت های خانگی 
و اجتماعی اعمــال می کنیم عالوه 

بر اینکه شــخص مرتکب را مجازات 
می کنیم تا برایش جنبــه بازدارنده 
داشته باشــد و از ارتکاب مجدد جرم 
منصرف شــود در جامعــه هم نقش 
پیشــگیری و بازدارنده داشته باشد 

تا افراد دیگر هم مرتکب آن نشوند.«
او اضافه کــرد: »فاکتور بعدی هم 
اجرای کامل و صحیح قوانین اســت 
که در این مورد نــه به بحث آموزش، 
اطالع رســانی و فرهنگ سازی ورود 
کرده و نه مجازات شــخصی در نظر 
گرفته اســت. یعنی شخص مرتکب 
جرم را ملزم به پرداخت دیه نمی کند 
و بار این مسئولیت را بر دوش صندوق 
تأمین خسارت بدنی انداخته است.«

به گفته این حقوقــدان، در اینجا 
عمــاًل بازدارندگی یــا مجازاتی که 
ویژگی خاصی داشــته باشد اعمال 
نشده اســت پس نمی تواند خشونت 
خانگی و اجتماعــی را کاهش دهد. 
درحالی که قانونی به طور صحیح اجرا 
و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم 
را ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند؛ 
درنتیجه شخص از ترس هزینه مالی 
هرگز دســت به ارتکاب جرم یا تکرار 

آن نمی زند.
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: 
»خشــونت علیه زنان به فاکتورهای 
اقتصادی و اجتماعی و وضعیت جامعه 
بازمی گردد و طبیعتــاً اگر مجازات 
زنان و مردان در شــرایط اجتماعی 
و اقتصادی برابری صــورت گیرد در 
کل ترس از قانون منجــر به کاهش 
خشــونت علیه آنان می شــود و در 
کل در جامعــه تأثیــر مثبت خواهد 

داشت.«
در پایــان الزم به ذکر اســت که 
محقق شــدن برابری دیه زن و مرد، 
گامی بلند در جهــت احقاق حقوق 
زنان شمرده می شود و فعاالن حقوق 
زنان از علما و روحانیون انتظار دارند 
با ورود به این حــوزه تا حدود زیادی 
آســیب های وارده بر زنان را کاهش 
دهند، زیرا زنان جزو آسیب پذیرترین 
اقشار جامعه محسوب می شوند و در 
خانه و خانواده نیــز در معرض انواع 

آسیب ها قرار دارند.

پرسشی که با اعالم برابری دیه زن و مرد  مطرح شد؛

خشونتعلیهزنانکاهشمییابد؟

یادداشت

مهدی بهلولی، آموزگار و کنشگر صنفی

هفته گذشته، برای نام نویسی فرزند کوچکم 
در دوره پیش دبســتانی، رفتم به سرای محله 
نزدیک خانه مان. گفتند که هزینه آموزش یک 
سال این دوره می شود ســه میلیون تومان که 
دســت کم باید نیمی از آن را نقدی بپردازید و 
نیم دیگر را طی دو چــک ۷۵۰ هزارتومانی که 
سررسید چک نخست سه ماه و چک دوم شش 
ماه دیگر باشد. نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان هم 
هزینه لباس فرم و نوشــت افزار و ابزار موردنیاز 
می شود که آن را نیز باید در یکی دو هفته آینده 

بپردازید.
در برنامــه درســی ملــی دربــاره دوره 
پیش دبستانی آمده است: »دوره پیش دبستان، 
به دوره دوساله رســمی و غیراجباری اطالق 
می شود که کودکان ۵ و ۶ ساله را تحت پوشش 
برنامه های آموزشــی و تربیتی قرار می دهد. 

برنامه های آموزشی و تربیتی این دوره و میزان 
حضور نوآموزان در مراکز پیش دبســتانی، با 
توجه به ویژگی های کودکان، منعطف و سیال 
اســت.« پس در آموزش کنونی کشور ما، این 
دوره غیراجباری و البته رســمی است- گرچه 
درباره معنای رســمی و غیراجباری بودن این 

دوره، توضیحی داده نشده است.
در جهــان بــه خاطــر اهمیــت بــاالی 
پیش دبســتانی، بســیاری از اندیشــمندان 
آموزشی، بر آن تأکید فراوان دارند و در بسیاری 
از کشورهای پیشرو آموزش، اجباری و به ویژه 
رایگان اســت. در کشــور ما نیز هرازگاهی از 
زبان فرادستان آموزشی کشــور، سخنانی در 
اهمیت این دوره شــنیده می شود اما این دوره 
در عمل اجباری نیست و به ویژه این که رایگان 
هم نیست. متولی آن هم روشــن نیست؛ هم 
آموزش وپرورش و هم بهزیستی و هم شهرداری 
آن را برگزار می کنند و کیفیت کار هم تا اندازه 

زیادی بستگی دارد به این که این دوره در کجا و 
با چه نگاه و نگرشی برگزار شود.

یک نکته مهم دیگر این اســت که محیط 
برگزاری این دوره باید فراخــور درون مایه آن 
باشد؛ یعنی محیطی باشــد که بچه ها بتوانند 
در آن بازی کننــد و به کار گروهــی بپردازند 
و از نظر فضای ســبز و رنگ آمیــزی درودیوار 
هم موردپسند آن ها باشــد. متأسفانه برخی 
مکان های برگزاری دوره پیش دبســتانی، آن 
محیط باز و بایسته برای بازی کودکان و انجام 
کار گروهی هدفمند را ندارد و در عمل بیشــتر 
آموزش این دوره را در کالس های درس برگزار 
می کننــد؛ کاری که باعث خســتگی و زدگی 

بچه ها از آموزش های این دوره می شود.
چندی پیش متنــی می خوانــدم درباره 
ویژگی های یک پیش دبستانی باکیفیت باال، 
برای نمونه این که »روابــط متقابل تأثیرپذیر، 
محبت آمیــز و آمیخته بــا احتــرام در میان 

بزرگ ساالن و کودکان برقرار باشد« و »برنامه 
درســی از پیش طراحی شده اثربخشی داشته 
باشد که درگیر شدن کنشگرانه کودکان را در 
بربگیرد« و »بیش از هر چیز، یک پیش دبستانی 
باکیفیت باال، جایی است که خانواده ها، کودکان 
و بازدیدکننــدگان، در آن احســاس خوش و 
ارزشــمند بودن می کنند«؛ بعید می دانم در 
آموزش پیش دبستانی ما، این ویژگی ها فراگیر 

و پرنمود باشند.
روی هم رفتــه می تــوان گفت کــه دوره 
پیش دبســتانی، دوره مهمــی اســت که اگر 
به درستی برگزار شود می تواند تأثیرات مثبت 
ماندگار و ژرفی بــر ذهن و روحیــه کودکان 
بگذارد. به ویژه اگر آمــوزش این دوره، بر محور 
شادی، بازی، کار هنری و کنش گروهی پیش 
رود و از ســوادآموزی متعارف به دور باشد. در 
این شرایط هم به تقویت روحیه جمعی بچه ها 
کمک می کند و هم لــذت یادگیری را به آن ها 
می چشــاند. این دوره در منطقه های محروم 
می تواند نقش جبران کننده برجسته ای داشته 
باشــد تا بچه هایی که در محیط های محروم 

اقتصادی و فرهنگی به دنیــا می آیند فرصت 
جبران برخــی کمبودها و آشــنایی با برخی 
بایسته های محیط های آموزشــی آینده را به 
دســت آورند. پس دوره پیش دبســتانی، باید 
کیفی و رایگان باشد و متولی مشخص داشته 
باشد و در محیط هایی فراخور روحیه کودکان 
و به دوراز حساســیت های خاص ایدئولوژیک 

سیاستمداران برگزار شود.
برخی شنیده ها حکایت از این دارند که برخی 
گروه های پرنفوذ، دوره های پیش دبســتانی 
خاص خــود را برگزار می کنند. شــوربختانه 
گویا سیاست گذاران آموزشی ما بر این باورند 
که مردم باید پول آموزش کودکان خردســال 
خود را بدهند و کودکان خود را در اختیار آن ها 
بگذارند تا آن ها آن گونه که می پسندند بچه ها 
را تربیت کنند. درحالی که باید وارونه باشــد، 
یعنی دولت، باید فضای بایسته و فراخور آموزش 
کودکان را فراهم سازد و کار آموزش کودکان را 
به آموزش شناسان و آموزشگران و روانشناسان 
کودک و فرهنگ شناسان و همچنین خانواده ها 

واگذار کند.

پیش دبستانی، مقطعی سرگردان با شهریه های میلیونی

برابر شدن دیه زنان و مردان 
نمی تواند عامل بازدارنده 
در خشونت های خانگی و 

اجتماعی علیه زنان باشد، 
چراکه در کاهش خشونت 

علیه زنان چند فاکتور مهم 
ازقبیل فرهنگ سازی، 

آموزش و اطالع رسانی و 
قوانین دقیق و جامع دخیل 

هستند

درمورد برابری دیه زن و 
مرد؛ مراجع مخالفت هایی 

ابراز کرده اند که به گفته 
برخی نمایندگان مجلس 

اختالف نظر علما هنوز 
سر جای خودش هست و 
بسیاری از علما همچنان 

دیه زن را نصف مرد 
می دانند

 شماره   281   /   پنجشنبه  13  تیر   1398  /    1 ذی القعده 1440  /   4  ژوئیه   2019


