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گزارش روزانه 2 مورد کودک آزاری در حاشیه شهرها
حاشیه شهرها غالبا از مناطقی محسوب می شوند که استعداد بروز جرم 
در آنها بیشتر از سایر مناطق است. مدیرعامل جمعیت امام علی)ع(، 
یک سازمان مردم نهاد، در گفت وگو با ایسنا نسبت به وقوع روزانه 
حداقل 1 یا 2 مورد »کودک آزاری« درحاشیه شهرها هشدار داد. وی 
با بیان اینکه در حاشیه شهرها حداقل روزانه 1 یا 2 مورد کودک آزاری 
مشاهده می کنیم، بر ضرورت تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان 
و نوجوانان تاکید کرد و گفت: »نمایندگان مجلس باید بدانند حتی 
یک روز تعلل در تصویب این الیحه به معنای وقوع کودک آزاری های 

بیشتر در جامعه است و آنها در مقابل این مسائل مسوول هستند.«
برای  الیحه  این  تصویب  »گویا ضرورت  داد:  ادامه  رحیمی  زهرا 
بسیاری از نمایندگان مجلس مبهم است. جمعیت امام علی )ع( در 
حاشیه شهرها فعالیت می کند و مصداق ها و موارد بسیار زیادی را از 
کودک آزاری در این مناطق شاهد هستیم؛ مواردی که شاید در شهرها 
و مناطق دیگر کمتر دیده شوند و البته افراد در این مناطق خیلی دنبال 

پیگیری این ماجراها نیستند.«
مدیرعامل جمعیت امام علی )ع( افزود: »در حال حاضر در حاشیه 
شهرها حداقل روزانه 1 یا 2 مورد کودک آزاری مشاهده می کنیم که 

بیشتر آنها درون خانواده اتفاق می افتد و اغلب آنها نیز متاثر از اعتیاد، 
به ویژه مصرف مواد صنعتی هستند.«

رحیمی با بیان اینکه از لحاظ قانونی پدر بر فرزند مالکیت دارد، به همین 
دلیل برای رفتارهای خود در مقابل فرزندش احساس خطر نمی کند، 
گفت: »متاسفانه وقتی با یک مورد کودک آزاری مواجه می شویم برای 
پیگیری آن وارد چرخه باطلی می شویم زیرا نمی دانیم به کجا مراجعه 
کنیم. وقتی به نیروی انتظامی مراجعه می کنیم، مدعی می شوند باید 
برای انجام شکایات رسمی به قوه قضاییه برویم. این در حالی است 
که بعد از مراجعه به قوه قضاییه ما را به اورژانس اجتماعی ارجاع 

می دهند و درنهایت اورژانس اجتماعی هم به ما می گوید برای انجام 
مداخله نیاز به حکم قضایی دارد.«

وی تصریح کرد: »این در حالی است که در الیحه حمایت از حقوق 
کودکان و نوجوانان که سال هاست در مجلس شورای اسالمی در 
حال خاک خوردن است، مددکاران ضابط قضایی هستند و این نکته 
بسیار مثبتی در جهت کاهش آمار کودک آزاری در کشور خواهد بود 
زیرا امروزه اورژانس اجتماعی حتی تا پشت در خانه ای که کودک 
در آن در حال آزاردیدن است، می رود، اما به علت خالءهای قانونی 

موجود توان مداخله به هنگام ندارد.«

افتتاح جشنواره سالمت با تازه  ترین ساخته تهمینه میالنی
تازه ترین ساخته تهمینه میالنی به عنوان نخستین فیلم دومین جشنواره 

ملی فیلم سالمت نمایش داده شد.
داده  نمایش  سینمایی  فیلم  دوره جشنواره سالمت 22  دومین  در 
می شود که فیلم سینمایی »ملی و راه های نرفته اش« به کارگردانی 
تهمینه میالنی و تهیه کنندگی محمد نیک بین نخستین اکران را به خود 

اختصاص داده است.
این دوره از جشنواره فیلم سالمت در 4 بخش سینمایی، مستند، 

پردیس  اول شهریورماه در  از  تلویزیونی  برنامه های  دانشجویی و 
سینمایی چارسو کار خود را آغاز کرد.این جشنواره با نمایش 22 

فیلم سینمایی بلند تا پنجم شهریور کار خود را ادامه خواهد داد.
از جمله آثار بلند سینمایی که در دومین جشنواره ملی فیلم سالمت 
نمایش داده شد می توان به فیلم های »شماره 17 سهیال« به کارگردانی 
محمود غفاری، »باران می بارید.« ساخته علی صفی خانی، »پایان رویاها« 
به کارگردانی محمدعلی طالبی، »ماجان« ساخته رحمان سیفی آزاد، »خانه 
)ائو(« به کارگردانی اصغر یوسفی نژاد، »یک شهروند کامال معمولی« 

ساخته مجید برزگر، »سوفی و دیوانه« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
مهدی کرم پور اشاره کرد.

همچنین برنامه های »سالمت باشید« به تهیه کنندگی عفت صوفی 
و کارگردانی سید مصطفی نبوی، »ساحل سالمت« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی سمیره جمالی، »تندرست باشید« به تهیه کنندگی علیرضا 
عیسایی تفرشی و کارگردانی علیرضا صالح، »تلنگر« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی کاظم دهقانی اشکذری از جمله برنامه های تلویزیونی 

راه یافته به جشنواره فیلم سالمت است.

گزارش »سالمت« از نشست خبری دکتر محمدهادی ایازی رئیس دومین جشنواره فیلم سالمت

پیوند سینما و سالمت به نفع مردم

دکتر محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت 
و رئیس جشنواره فیلم سالمت در نشست خبری دومین 
جشنواره فیلم سالمت ضمن اشاره به اینکه این جشنواره 
دارای دبیرخانه دائمی در وزارت بهداشت است، گفت: 
»در مدت زمانی که برای ارسال آثار فراخوان دادیم، در 
مجموع ۵۵۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد 
که از این تعداد 2۳1 اثر در بخش دانشجویی، 1۶4 
اثر مستند، ۶۳ اثر سینمایی و ۹۵ برنامه تلویزیونی به 
دبیرخانه جشنواره رسید. همچنین تعداد سریال های 
تولیدی در حوزه سالمت کم است و قرار شد این 
بخش از جشنواره به صورت 2 ساالنه برگزار شود.«

هدف از برگزاری این جشنواره موضوع دیگری بود که 
دکتر ایازی در مورد آن توضیح داد: »هدف ما از برگزاری 
این جشنواره کمک به حفظ و ارتقای سالمت جسمی 
و روانی، معنوی و اجتماعی آحاد مردم با فرهنگ سازی 
و آموزش اصول پیشگیری و خودمراقبتی است که در 

محورهای مختلف برگزار می شود.
محورهای این جشنواره شامل ترویج تغذیه سالم، 
افزایش تحرک فیزیکی، دوری از دخانیات و مواد 
محرک و مخدر، زندگی عاری از خشونت، دوری از 
الکل، سالمت روان، مهارت های خودمراقبتی، طرح 
تحول سالمت، ایمنی غذا، محیط زیست سالم، پیوند 

اعضا، اهدای خون و ایدز است.«
به گفته معاون اجتماعی وزیر بهداشت، هیات داوران 
این جشنواره در دو بخش انتخاب شدند که شامل 
هیات داورانی از بین هنرمندان، سینماگران و بازیگران 
و هیات داورانی از بین پزشکان و متخصصان حوزه 
سالمت است که آثار ارسال شده را هم از نظر شکلی 

و هم محتوایی بررسی و داوری کردند.

فیلم های سالمت محور در تلویزیون 
نمایش داده می شوند

برای اینکه مردم بیشتر با این جشنواره و تولیداتش، 
آشنا شوند، معرفی برخی از فیلم های پذیرفته شده در 
تلویزیون انجام می شود. معاون اجتماعی وزیر بهداشت 
در این زمینه تصریح کرد: »هدف از تولید این آثار این 
است که مردم آنها را تماشا کنند و اثر مثبتی در حفظ 
و ارتقای سطح سالمت مردم داشته باشد، بنابراین با 
هماهنگی ای که با صداوسیما انجام شد، تعدادی از 
فیلم های ارسال شده به این جشنواره در برنامه »یک 

فیلم، یک پزشک« از شبکه 4 سیما ساعت 20:۳0 پخش 
می شود. در این برنامه یکی از پزشکان حضور خواهند 
داشت و فیلم را نقد و بررسی می کنند.« آن طور که 
وی بیان کرد، در برنامه قاب سالمت نیز که از شبکه 
مستند پخش می شود، تعدادی از فیلم های مستند این 

جشنواره نمایش داده شده است.
اتفاق جالبی که دکتر ایازی از آن یاد می کند، همگردی 
سینما و سالمت است که با حضور پزشکان و کارگردانان 
انجام شده و همچنین سازمان هایی از جمله انجمن 
اوتیسم، پیوند اعضا و سازمان های مردم نهاد در این 

برنامه همکاری داشتند.

بیماری های غیرواگیر عامل اصلی 
مرگ ومیر در کشور

موضوع مهمی که در ارتقای سالمت جامعه باید به 
آن توجه کنیم این است که فرهنگ سازی شرط این 
جمله معروف است؛ »پیشگیری مقدم بر درمان است.«

معاون اجتماعی وزیر بهداشت با بیان این مطلب در 
ادامه صحبت هایش به وضعیت بیماری ها در کشور 
اشاره کرد: »در سال های اخیر با افزایش قابل توجه 
بیماری های غیرواگیر مواجه هستیم که تغذیه نامناسب 
و مصرف بیش از حد شکر، نمک، چربی و دخانیات و 
استرس مهم ترین عوامل بروز و گسترش این بیماری ها 
هستند. همچنین بخش عمده مرگ ومیر در کشور ما 
به دلیل بیماری های قلبی-عروقی اتفاق می افتد که 
ارتباط مستقیمی با شیوه زندگی مردم دارد. بنابراین 

باید فرهنگ سازی کنیم که در این زمینه بهتر از فیلم 
و سریال چه وسیله ای سراغ دارید؟«

به گفته دکتر ایازی، وزارت بهداشت قرار بود از 10فیلم 
بلند در حوزه سالمت به میزان 200 میلیون تومان 
برای هر فیلم حمایت کند که در مجموع 2 میلیارد 
تومان برای این کار اختصاص یافته بود. با توجه به 
اثرگذاری مهم این نوع تولیدات هزینه آنها در مقایسه 
با سایر هزینه های حوزه سالمت رقم زیادی نیست 
و ما به دنبال تحقق آن و حمایت از فیلم ها هستیم، 
اما امسال فیلم سینمایی ای که بتواند از این حمایت 

برخوردار شود، نداشتیم.

ضرورت و تاثیر برگزاری این جشنواره 
چیست؟

رئیس جشنواره فیلم سالمت در پاسخ به این سوال گفت: 
»بسیاری از کارگردانان، تهیه کنندگان و فیلمنامه نویسان 
کشور پس از برگزاری اولین جشنواره فیلم سالمت، 
ساخت و تولید آثاری با موضوع سالمت را در دستور 
کار خود قرار دادند، بنابراین اگر ظرفیت جامعه هنری 
کشور در حوزه سالمت به کار گرفته شود، در سالمت 
مردم تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، اما در مورد 
تاثیر برگزاری جشنواره فیلم سالمت باید صبور باشیم 
تا پس از طی یک دوره ۵ ساله بتوانیم آثار آن را مورد 

بررسی قرار دهیم.
به عنوان نمونه باید بررسی کنیم میزان استفاده از دخانیات 
و میزان تحرکات بدنی و دیابت چقدر افزایش یا کاهش 

پیدا کرده چون در حال حاضر حدود ۶0 درصد از 
مردم ایران یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند.«

تبلیغات ضدسالمت و فیلم های 
سالمت محور

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چقدر در 
این جشنواره از تبلیغ کاالهای آسیب رسان در تولیدات 
تلویزیونی و سینمایی جلوگیری شده، توضیح داد: 
»در تولیدات سینمایی و تلویزیونی از پخش و انتشار 
تصاویر کاالهای آسیب رسان به سالمت مردم، به جز 
موارد محدودی که بازرگانی هستند، جلوگیری شده 
و خوشبختانه در تولیدات تلویزیونی کمتر می بینیم 
از سیگار استفاده شود زیرا از نظر قانونی نیز تبلیغ 
کاالهای آسیب رسان در صداوسیما ممنوع است و 
مدیران و مسووالن صداوسیما نیز به این نکته توجه 

ویژه ای دارند.«
دکتر ایازی در ادامه در پاسخ به این پرسش که این 
جشنواره چقدر می تواند با تبلبغات کاالهای مضر 
سالمت مقابله کند، گفت: »در گذشته در بسیاری از 
فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی تبلیغات 
ضدسالمت از جمله تبلیغ سیگار و دخانیات وجود 
داشت که هم خالف قانون و هم خالف عرف است، اما 
در چند سال اخیر با تعامالتی که بین وزارت بهداشت 
و سازمان صداوسیما برقرار شده، این میزان تبلیغات 

نسبت به گذشته کمتر شده است.
همچنین در ۳ سال گذشته مکاتبات زیادی برای کاهش 
تبلیغات مضر سالمت در رسانه ها هم با وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و هم با ریاست سازمان صداوسیما و 
سازمان سینمایی کشور داشتیم و در این نامه ها تاکید 
کردیم که تبلیغات مواد غذایی مضر و دخانیات تا چه 
اندازه به سالمت مردم آسیب می زند و خوشبختانه 

این مکاتبات آثار مثبتی داشته است.«
به گفته رئیس جشنواره، عالوه بر تبلیغات غیرمستقیم 
که در برخی فیلم ها و سریال ها وجود دارد، تبلیغات 
مستقیم کاالهای آسیب رسان به سالمت از جمله مواد 
غذایی شور، چرب و شیرین و برخی کاالهای دیگر را 
در صداوسیما داشتیم که تعداد این تبلیغات نسبت به 
گذشته خیلی کمتر شده، اما در مواردی هنوز وجود 
دارد که از صداوسیما انتظار داریم چنانچه کاالیی به 

سالمت مردم آسیب می رساند، تبلیغ نشود.

در مورد تاثیر 
برگزاری 

جشنواره فیلم 
سالمت باید 

صبور باشیم تا 
پس از طی یک 

دوره 5 ساله 
بتوانیم آثار آن 
را مورد بررسی 

قرار دهیم.
به عنوان نمونه 

باید بررسی کنیم 
میزان استفاده 

از دخانیات و 
میزان تحرکات 
بدنی و دیابت 

چقدر افزایش یا 
کاهش پیدا کرده

 مهدیه 
آقازمانی

وقتی قوانین به بی اطالعی 
دامن می زند...

»پسرک« 8 ساله است و اوتیسم دارد. 
پدر او مرتب در مورد پسرش می نویسد 
و در رسانه های اجتماعی، اطالع رسانی 
می کند. دیروز پسرک همراه مادرش به 
فرودگاه مهرآباد رفته ولی در دو مرحله 
بازرسی، به او اجازه نداده اند وارد اتاق 
زنان شود. توضیحات مادر بی فایده بوده و پسرک را  هر 
دوبار از مادر جدا کرده و به بازرسی مردان فرستاده اند. 
در بازرسی اول پسرک با رفتارش )که پدرش بال بال زدن 
نامیده( اعتراضش را بیان می کند، اما ماموران فرودگاه در 
حال تمسخر او بوده اند. در بازرسی دوم وقتی مادر پسرک 
از اتاق زنان خارج می شود، پسرک را نمی بیند و بعد از 10 
دقیقه جستجو، او را لرزان و در حال گریه، در گوشه ای 

نشسته پیدا می کند.
این شاید یک نمونه از صدها مواردی باشد که در طول 
یک روز عادی برای افراد اوتیسم و خانواده های آنها 

اتفاق می افتد.
 باوجود افزایش تعداد منابع اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
در مورد شرایط متفاوت زندگی، معلولیت ها، بیماری ها 
و به خصوص اوتیسم و حضور مستقیم خانواده هایی 
که فرزند اوتیسم دارند در جریان اصلی اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی، متاسفانه هنوز بدنه بزرگی از جامعه در 
رفتار مستقیم و عملی با این افراد مهارت و دانش و حتی 
شعور پایه ای الزم برای زندگی اجتماعی را نشان نمی دهد. 
هنوز بسیاری از مردم شیوه رفتار درست با تفاوت های 
جسمی، فکری و رفتاری را نمی دانند و در اولین واکنش، 

فرد متفاوت را مسخره می کنند.
این ناآگاهی عمومی به کنار، حتی در بدنه سازمان های 
عمومی، اداره ها و مراکز خدمات جمعی که محل مراجعه 
روزانه میلیون ها انسان متفاوت هستند نیز آگاهی و شعور 
عمومی در برخورد با تفاوت ها دیده نمی شود. کارکنان 
مراکزی که هر روز با صدها هزار نفر مراجعه کننده با شرایط 
بدنی، فکری و روانی خاص روبرو می شوند، متاسفانه 
آموزش های الزم را در مورد شناسایی اولیه افراد مبتال 
به اوتیسم و سایر تفاوت های جسمی و فکری نمی بینند 
و اغلب با رفتاری تند و طلبکارانه، با مراجعان برخورد 

می کنند. 
حق و حقوق افراد متفاوت و خانواده های آنها در این شرایط 
به شدت ضایع می شود و از نظر روانی آسیب می بینند. 
ایستگاه های بازرسی فرودگاه ها یکی از مکان هایی است 
که این نوع برخوردهای نادرست و آسیب زننده به افراد 
معلول و دارای شرایط متفاوت به کرات در آنها دیده 

می شود.
کسانی که معلولیت های جسمی دارند و از پروتز یا اندام 
مصنوعی استفاده می کنند، عموما مورد رفتاری توهین آمیز 
قرار می گیرند و مجبور می شوند عضو مصنوعی خود را 
حتی در جلوی دید دیگران، درآورند و از دستگاه های 
مخصوص بازرسی عبور دهند. این ساده ترین نوع تضییع 
حقوق افراد متفاوت است که دهان منتقدان آنها به بهانه 

بررسی امنیتی، بسته می شود.
 بازرسی جداگانه زنان و مردان در فرودگاه های ایران، 
شرایط سخت افراد متفاوت را دوچندان می کند. پسری 8 
ساله که به علت ابتال به اوتیسم وابسته به مادر خود است و 
نمی تواند و نباید از او جدا شود، به دلیل قانونی ضدانسانی، 
دو نوبت از مادرش جدا می شود و هر دو بار به شکلی 

آسیب جدی می بیند.
 این داستانی است تکراری که هر روز و هر ساعت در 
فرودگاه ها و سایر مکان های عمومی تکرار می شود اما 
حتی اگر کسانی باشند که اعتراض کنند، فریاد آنها به جایی 
نمی رسد چراکه عموما پشت سر این همه بی اطالعی و 
شعور اندک، قوانینی واپس گرا و ضدحقوق بشری در 
حال بازی کردن مداوم نقش های غیرانسانی خود هستند؛ 
قوانینی که شناسایی و اصالح آنها کار سختی نیست اما 

کو گوش شنوا و اراده عملگرا؟
همه ما که در حوزه اطالع رسانی در مورد شرایط متفاوت 
زندگی، معلولیت ها و بیماری ها فعالیت می کنیم و بخش 
بزرگی از زندگی کاری و حرفه ای خود را روی باالبردن 
میزان آگاهی اجتماعی نسبت به این افراد و حقوق آنها 
گذاشته ایم، لحظه های تلخی داریم که گویی آب سرد روی 

همه کارها و تالش هایمان ریخته می شود. 
ماجرایی که بر پسرک گذشت، یکی از لحظه های تلخی 
بود که این مدت تجربه کرده ام؛ هم تلنگری دیگر به 
من و امثال من که چقدر ناکام بوده ایم در اثرگذاری نه 
فقط روی عموم مردم، که روی تفکری سیستماتیک که 
خودش را در قوانین واپس گرا نشان می دهد. پیشنهاد 
می کنم انجمن های مرتبط با حقوق معلولیت دست به 
کار شوند و روی شناسایی مراکز مراجعه های عمومی 
)مثل فرودگاه ها( و اصالح قوانین ضدحقوق انسانی آنها 

متمرکز شوند.
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بازتاب

شماره ششصدوسی ودو  شنبه چهار شهریور نودوشش

بیماری های  با  آشنایی 
مختلف و راه های پیشگیری 
از آن بین مردم می تواند به 
سالمت جامعه کمک کند، 
بنابراین باید در این زمینه از ظرفیت های مختلف 
استفاده کرد. بررسی های مختلف نشان می دهد، 
پیام هایی که توسط هنرمندان یا در فیلم ها و 
سریال ها بیان می شود، تاثیر بیشتری در باال 
بردن آگاهی مردم دارد. در همین راستا وزارت 
بهداشت سال گذشته جشنواره ای را با عنوان 
فیلم سالمت برگزار کرد تا این بار از زبان 
فیلم ها و برنامه های تلویزیونی مردم را نسبت به 
سالمتشان حساس کند. در این جشنواره تمام 
تولیدات تلویزیونی و سینمایی که محتوای آنها 
برای حفظ و ارتقای سالمت است، به نمایش 
درمی آید و درنهایت به تشخیص هیات داوران 
از این محصوالت تقدیر و حمایت می شود. 
امسال دومین سالی است که این جشنواره برگزار 
می شود و آن طور که مسووالن برگزاری آن ادعا 
می کنند، آثار رسیده به جشنواره نشان می دهد 
استقبال از آن بیشتر شده است. یکی- دو روز 
مانده به آغاز جشنواره، معاون اجتماعی وزیر 
بهداشت جزییات دومین جشنواره فیلم سالمت 

را در نشست خبری تشریح کرد.

آیا فیلم های حوزه سالمت جذاب هستند؟
برنامه های زیادی در حوزه سالمت ساخته می شود که بعضا جذابیتی برای مخاطب ندارد و با وجود 
هزینه های هنگفتی که صرف ساخت آنها می شود، نتیجه بخش نیست. در این جشنواره چقدر روی 
محتوای برنامه ها کار شده تا برای مردم جذاب باشد؟ دکتر ایازی در پاسخ به این سوال »سالمت« تاکید 
کرد: »هم پزشکان در تولیدات نظر کارشناسی دادند و هم هنرمندان، بنابراین محصوالتی در جشنواره 
پذیرفته شدند که تاثیرگذار بودند و محتوایشان مناسب بود. درواقع، تعامل و همگردی پزشکان و 
هنرمندان بر محتوای محصوالت نظارت داشت.« وی در پاسخ به سوال دیگر »سالمت« مبنی بر اینکه 
چقدر از ظرفیت سفیران بیماری ها در این جشنواره استفاده شده، گفت: »تعداد سفیران بیماری ها و 
سفیران سالمت رو به افزایش است و بسیاری از هنرمندان به عنوان سفیران یک بیماری در مورد آن 
اطالع رسانی می کنند. به طور مثال خانم طباطبایی سفیر اوتیسم هستند. ما از ظرفیت هنرمندان استفاده 

کردیم چون نتیجه خوبی دربرداشته است.«

ت
الم

 س
امه

ته ن
 هف

ع:
منب

 


