
فق�ر، بيكاري،  ط�اق، باال رفتن س�ن ازدواج 
و تهدي�د بنيان خانواده بخش�ي از فهرس�ت 
آسيب هايي هستند كه ساختار جامعه را مورد 
تهاجم قرار داده اس�ت و موجب شده تا رهبر 
معظم انقاب رأس�ًا در حوزه مطالب�ه مقابله 
با آس�يب هاي اجتماعي وارد ش�وند. از نگاه 
معاون اول قوه قضائيه هم امروز آس�يب هاي 
اجتماع�ي مس�ئله اي اس�ت ك�ه روي زمين 
مانده و در شأن نظام نيست به خصوص اينكه 
همچنان س�اختارهاي ش�وراي آس�يب هاي 
اجتماعي با منويات رهب�ري فاصله دارد. وي 
با اش�اره به نقش بي�كاري در گس�ترش اين 
آس�يب ها رابطه تأثيرگذاري بي�ن بيكاري و 
مواد مخدر، طاق، ازدواج، فراهم كردن بستر 
براي دش�من براي نفوذ در جوانان و بسياري 
آس�يب هاي ديگر را غير قابل انكار دانس�ت. 
پاي آس��يب هاي اجتماع��ي كه به مي��ان بيايد با 
واقعيت هاي��ي از جنس آم��ار و ارق��ام مواجهيم ؛ 
 واقعيت هايي كه انكار و پنه��ان كاري آنها نه فقط 
چاره كار نيس��ت، بلكه مي تواند دامنه گس��ترش 
اين آسيب ها را فزاينده تر كند. در كنار اينها آنچه 
اهميت توجه به آس��يب هاي اجتماعي را جدي تر 
مي كند، تخريب ساير ساختارهاي جامعه در سايه 

اين آسيب هاست. به بيان ديگر حلقه آسيب هاي 
اجتماعي قادر به بازتوليد و ايجاد چرخه اي است كه 
به اين راحتي ها متوقف نمي شود. در اين ميان اما 
نمي توان از نقش اقتصاد و اشتغال در تداوم اين دور 
باطل به سادگي گذشت. به همين خاطر هم هست 
كه رهبر انقالب ضمن مطالبه گري در حوزه مبارزه 
با آسيب هاي اجتماعي مباحث اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اش��تغال را مد نظر قرار داده ان��د. با وجود 
اين، اما غالمحس��ين محس��ني اژه اي معاون اول 
قوه قضائيه تأكيد مي كند: حضرت آقا انتظار داشتند 
شوراي آسيب هاي اجتماعي تبديل به سازمان شود 
با اختيارات ويژه و ساختار خاص كه نشد؛ البته در 
قالب همين شورا، ساختارهايي در نظر گرفته شد 

كه صد درصد مدنظر حضرت آقا نبود. 
  باال آم�دن كان�ال توقيفي ظ�رف چند 

ساعت
 روز گذش��ته گردهمايي رؤس��اي كل معاونين 
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري ها 
و دادستان هاي مراكز استان با موضوع پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماع��ي، جرائ��م و تخلف��ات 
انتخاباتي برگزار شد؛ نشس��تي كه انتخابات تنها 
بخش��ي از آن بود و نگاه گس��ترده تر به موضوع 
آس��يب هاي اجتماعي بخش اعظم  اين جلس��ه 

را به خود اختص��اص داده بود. محس��ني اژه اي 
در اين همايش با تأكيد بر اينكه امر پيش��گيري 
بر مقابل��ه ارجحيت دارد، افزود: باي��د با توجه به 
اولويت بندي ها در پيشگيري ورود و تمركز كنيم 
و نبايد سرمايه و امكان خود را روي دهها مسئله 
پخش نكنيم كه نتوانيم جمع كنيم. قطعاً مبارزه با 
فساد هزينه دارد و يكي از اين هزينه ها، وارد كردن 
فشار بر قوه قضائيه است و دليل آن هم مؤثر بودن 
كارهاي قوه قضائيه است. امروز قوه قضائيه در همه 
موارد، با دانه درش��ت ها برخورد مي كند. شما نه 
تنها در سال 88 مبارزه جدي با فتنه كرديد، بلكه 
آن مبارزه امروز بازدارنده ش��ده و فتنه گر جرئت 
فتنه ندارد. از نگاه وي كارهايي كه امروز در فضاي 
مجازي انجام مي شود، فردي نيست، بلكه قطعاً 
سازمان يافته است و حامي و پشتيبان آنها يك 

سرويس خارجي است. 
اژه اي ادامه داد: در بازداش��ت مديران كانال هاي 
تلگرامي كه هنوز هم شش نفر بازداشت هستند، 
ظرف چند ساعت دوباره اين كانال ها باال آمد. چه 
كسي اين كار را انجام داد؟ چه بسا در آينده هم 
با فتنه و فسادهايي رو به رو شويم، اما نبايد كوتاه 
بياييم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادي بايد 

بايستيم. 

  ايس�ت ب�ه كس�اني ك�ه قان�ون را دور 
مي زنند

س��خنگوي قوه قضائيه با اش��اره به اينكه يكي از 
عوامل مؤثر در توليد، بانك ها هستند،  تصريح كرد: 
ما مي توانيم در جهت صحت عمل بانك ها و توزيع 
درست نقدينگي و تسهيالت مؤثر واقع شويم.  وي 
با طرح اين سؤال كه امروز اين تسهيالت به چه 
كساني داده مي شود؟ افزود: متأسفانه نقدينگي 
ما سرسام آور باال رفته اس��ت كه اگر در توليد به 
كار مي رفت اشكال نداشت اما بانك ها مي گويند 
بيشتر از ميزان مش��خصي نمي توانند تسهيالت 
بدهن��د و آن مق��داري هم ك��ه مي دهند، جاي 

ديگري رفته است. 
اژه اي با اش��اره به از بين رفتن تولي��د داخل در 
س��ايه قاچاق تأكيد كرد: از ۱۳ ميلي��ارد دالر تا 
۲8 ميليارد ارقامي است كه درباره گردش مالي 
قاچاق گزارش مي ش��ود. قوه قضائي��ه در بحث 
قاچاق هم اختيارات قانوني و هم وظيفه دارد. بايد 
نسبت به اين مسئله اهتمام ورزيد. وي همچنين 
از بازگشت كاالي قاچاق به بازار از طريق سازمان 
اموال تمليكي انتقاد ك��رد و افزود: كاالي قاچاق 

قطعاً بايد از بين برود. 
اژه اي در رابطه با فساد نيز گفت: كساني هستند 
كه قانون دور را مي زدند و براي اينكه حق بانك ها 
را ندهند، اعالم ورشكستگي مي كنند كه تقاضا 
دارم قضات ب��ه راحتي از كنار اين مس��ائل عبور 

نكنند. 
  20 سال غفلت 

معاون اجتماعي قوه قضائيه نيز در اين همايش با 
استناد به فرمايش مقام معظم رهبري گفت: ۲۰ 
سال از توجه جدي به آسيب هاي اجتماعي گذشته 
است و در اين فاصله زماني به اين موضوع توجه 
نكرده ايم چون موضوعات ديگري مانند جنگ و 
تبعات آن گريبانگير كشور شد و توجه مديران را 
نسبت به آسيب هاي اجتماعي غافل كرد. وي با 
بيان اينكه مقام رهبري خواس��ته اند غفلت ۲۰ 
سال گذشته در مدت زمان كوتاهي جبران شود، 
گفت: به همين منظور ش��وراي اجتماعي كشور 
شروع به تدوين اولويت هاي آسيب ها كرد و ۲۳ 
عنوان را در وهله نخس��ت انتخاب و چهار آسيب 
طالق، اعتياد، حاشيه نشيني و مباحث اخالقي را 

در اولويت كار قرار داد. 
الفت با اش��اره به گ��زارش تكان دهن��ده اي كه 
س��ال 94 به رهبر انقالب ارائه ش��د، افزود: بدنه 
دستگاه هاي دادگستري براي مقابله و پيشگيري 
آس��يب هاي اجتماعي فعال ش��ده در هر چهار 
اولويت آس��يب هاي اجتماعي )ط��الق، اعتياد، 
حاشيه نشيني و مباحث اخالقي( شاهد كاهش 

نرخ رشد و حركت آن به صفر بوده ايم. 
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  نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت بيان كرد: اگر ذره اي ناامني 
در عربستان عليه زائران ايراني احساس كنم، اولين شخصي هستم كه 
اجازه نخواهم داد مردم به حج بروند، چون از جانب ولي فقيه نماينده 

حفظ جان و شأن مردم هستم.
  مدير امور استان هاي ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: در ديداري 
كه اخيراً مقام معظم رهبري با مديران س��تاد بازسازي عتبات عاليات 
داشتند ايش��ان به صراحت فرمودند هنر ستاد بازس��ازي عتبات بايد 
جمع آوري نذورات مردمي براي توس��عه حرم هاي اهل بيت ولو ۵۰۰ 

تومان يا هزار تومان باشد. 
  عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با حضور دالالن 
در بخش گردشگري سالمت گفت: دستگاه هاي ذي ربط بايد با نظارت و 

پيگيري، دالالن را شناسايي و با آنها به صورت جدي برخورد كنند. 
  رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداش��ت با بيان اينكه بيش از 
يك ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي به دنبال پيشرفت 
تجهيزات و دانش پيوند عضو در كش��ور داشته ايم، گفت: ۵۰ هزار نفر 

سال گذشته پيوند عضو شدند. 
  معاون توسعه امور پيشگيري بهزيستي استان تهران انتشار آماري 
مبني بر عدم پذيرش ۵ هزار نفر معتاد متجاهر توسط بهزيستي تهران 

در سال 9۵ را رد كرد. 
  نشس��ت نقش ش��بكه هاي اجتماعي در انتخابات، بررسي شبكه 
اجتماعي توئيتر با حضور اميد جهانش��اهي مدير گروه آينده پژوهشي 
مركز تحقيقات صداوسيما، محمدرضا اصنافي مدير سابق رسانه هاي 
برخط وزارت فرهنگ و ارشاد و رامين شمسايي استاد دانشگاه و فعال 

عرصه رسانه در دانشكده رسانه فارس برگزار شد. 
  رئيس س��ازمان مدارس غيردولتي و مش��اركت هاي مردمي اعالم 
كرد: به طور رسمي براي اولين بار شوراي هماهنگي مؤسسان مدارس 

غيردولتي و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را ايجاد كرديم. 
  معاون توانبخشي بهزيستي اس��تان تهران از ارتباط تنگاتنگ فقر 
و بروز معلوليت در جامعه خبر داد و افزود: اين رقم افزايش مستمري 
عالوه براينك��ه جوابگوي نياز مددجويان نيس��ت، بلكه بايد به صورت 

هدفمند هزينه شود. 
  جانشين معاون تربيت و آموزش ناجا گفت: آموزش هايي كه سربازان 
در دوره ها فرار مي گيرند، تصنعي و نمايشي نيست و در راستاي تأمين 
نظم و امنيت كش��ور اس��ت؛ بنابراين مهارت افزايي س��ربازان نيروي 

انتظامي از اولويت هاي ناجا به شمار مي آيد. 
  مدير كل نظارت بر فراورده هاي طبيعي، س��نتي و مكمل سازمان 
غذا و دارو اعالم كرد: فعاليت سامانه مبني بر نسخه الكترونيك است، 
بنابراين به محض ورود اطالعات فرآورده مورد نياز با برچسب اصالتي كه 

به نام بيمار تهيه شده است، آماده  ارسال به در منزل وي مي شود. 
  حميد محمدي، سرپرست سازمان حج و زيارت با حكم وزير فرهنگ 

و ارشاد اسالمي به عنوان رئيس اين سازمان منصوب شد. 
  مديركل دفتر نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي با اعالم جزئيات 
قيمت كتاب هاي درسي دانش آموزان »ابتدايي« و »پيش دانشگاهي« 
در سال تحصيلي آينده، از افزايش ميانگين ۷ درصدي قيمت كتاب هاي 

درسي خبر داد. 

منا در يغما
مذاكرات حج انجام و ظاهراً نهايي هم ش��ده است؛ به گفته مسئوالن 
دولتي، مطالبات مردم و مسئوالن با وجود قطع روابط سياسي ايران و 
عربستان مورد پيگيري قرار گرفت و در نهايت تمامي موارد مورد بحث 

در توافقنامه طرفين به نگارش در آمده است. 
در متن توافقنامه، وزير حج عربس��تان به صراحت اع��الم كرده تمام 
امكانات انس��اني و مادي را به كار مي گيرد تا ضمن خوشامدگويي به 
زائران ايراني، عزت، امنيت، س��المتي و حرمت آنها را زمان حضور در 
عربستان رعايت و تأمين كنند. در بند ديگر اين توافقنامه اشاره شده، 
آن تبليغات سوء در گذشته اتفاق نخواهد افتاد و به مبادي مرتبط در 

اين باره تذكر داده مي شود. 
هرچند به گفته سرپرست حجاج ايراني نظر مردم درباره حج تأمين شده 
است، اما بخش مهمي از اين مطالبات بر پايه پيگيري حقوقي، غرامت و 
ديه زائران ايراني بود كه در رأس مذاكرات ايران و عربستان مطرح شد 
ولي آنچه از گفته هاي مسئوالن حج و زيارت مي شنويم، خالف برداشت 

آنها نسبت به تحقق مطالبات مردم در مذاكرات صورت گرفته است. 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت خود گفته است: »عربستان هنوز 
درباره پرداخت ديه شهداي منا به نتيجه نرسيده است« و در ادامه به 
تشكيل كميته اي در عربستان براي پيگيري پرونده منا اشاره مي كند و 
مي گويد: هر چند كه ايران عضو اين كميته نيست و درخواست عضويت 
داده، اما قرار اس��ت مس��تندات خود را در اختيار كميته قرار دهد تا با 

پيگيري آن، حقي ضايع نشود. 
 دس��تبندهاي الكترونيكي از ديگر ش��روط زياده خواهانه سعودي ها 
اس��ت كه قباًل مورد پذيرش ايران قرار نگرفته بود، ح��ال آنكه در اين 
دور از مذاكرات اعالم شده اين طرح در اصل متعلق به ايران بوده است. 
جمله مذكور، خود گوياي اين حقيقت است كه ظاهراً اين موضوع مورد 

پذيرش قرار گرفته باشد. 
حج س��ال 96 در حالي اجرايي خواهد ش��د كه طرف سعودي نه تنها 
هيچگونه عذرخواهي در قبال سوء تدبيرهايش از ايران نكرد، بلكه به نظر 
مي رسد دولت و وزارت خارجه كشورمان مسئوليتي را در قبال پيشگاه 
الهي و ايراني ها ندارند و حتي در قبال مطالبات مقام معظم رهبري براي 
تش��كيل كميته حقيقت ياب هم چيزي نشنيده  و اقدامي نكرده اند در 
حالي كه رهبر انقالب تأكيد كرده اند: » اگر راست مي گويند و در حادثه 
بي تقصيرند بگذارند يك هيئت حقيقت ياب اسالمي بين المللي واقعيات 

مسئله را از نزديك بررسي و روشن كند.« 
نكته ديگر اين است كه به رغم ش��بهات موجود در اين زمينه، امسال 
تعداد قابل توجه تري به حج مشرف مي شوند. به گفته مسئوالن آخرين 
شمار اعزامي از ايران 64 هزار نفر بود كه با توجه به اجراي طرح توسعه 
حرم، در سال هاي قبل ۲۰ درصد از سهميه هر كشور كسر شد كه امسال 
به دنبال بهره برداري از مسجدالحرام اين سهم بازگردانده شده و طبق 
جمعيت كشورمان، امسال بايد ۷9 هزار زائر ايراني مشرف مي شدند كه 

با رايزني اين تعداد به 86 هزار و ۵۰۰ نفر رسيده است. 

 برپايي پايگاه مشاوره گفتار درماني در مترو
پايگاه هاي گفت�ار درماني در ۱0 ايس�تگاه منتخب مت�رو تهران، 
ام�روز به ص�ورت رايگان به مس�افران خدم�ات ارائ�ه مي كنند. 
به مناس��بت روز ملي گفتار درماني و به منظور ارائه خدمت رساني به 
مسافران شهر زير زميني، پايگاه مشاوره و اطالع رساني با عنوان »گفتار 
و زبان س��الم« در ايس��تگاه هاي امام خميني )ره(، تئاتر شهر، ميدان 
آزادي، ميدان شهدا، دروازه شميران، شهرري، پايانه جنوب، تجريش، 

شادمان و صادقيه برپا مي شود. 
اين پايگاه ها با هدف توس��عه و ارتقاي فرهنگ س��المت اجتماعي و با 
مشاركت اداره كل س��المت ش��هرداري تهران و انجمن علمي گفتار 

درماني، امروز از ساعت ۱۰ تا ۱4 در مترو تهران مستقر خواهند شد. 
مش��اوره رايگان، توزيع بروش��ور جه��ت اطالع رس��اني در خصوص 
گفتار درماني و معرفي مراكز مربوط توسط كارشناسان انجمن علمي 
گفتار درماني از جمله خدماتي اس��ت كه در اين طرح به ش��هروندان 

ارائه مي شود. 

از زم�ان واگ�ذاري س�اماندهي »معتادي�ن 
متجاهر« به سازمان بهزيستي، اين سازمان 
به داليل واهي از پذيرش 5هزار معتاد متجاهر 
سرباز مي زند كه اين امر باعث شده است تا 
اين اف�راد كه دچ�ار آس�يب هاي اجتماعي 
ش�ده اند همچنان س�رگردان باقي بمانند، 
اين در حالي است كه وزارت بهداشت هم از 
پذيرش اين افراد به نوعي شانه خالي مي كند.

 بع��د از تمام بگي��ر و ببندها ب��راي جمع آوري 
معتادان متجاهر و مس��ئول دانستن نهادهاي 
مختلف از قبيل ش��هرداري، قوه قضائيه، ستاد 
مواد مخدر، وزارت بهداشت و بهزيستي سرانجام 
اين بهزيستي بود كه مأموريت پيدا كرد به طور 
كامل به مسئله معتادان متجاهر رسيدگي كند.  
اواخر اس��فندماه س��ال 9۵ عبدالرضا رحماني 
فضلي ب��ا اعالم آنك��ه مس��ئوليت جمع آوري 
معتادين متجاه��ر كاماًل به بهزيس��تي واگذار 
ش��د، گفت: تمام دس��تگاه ها ملزم به كمك به 
بهزيس��تي در اجراي اين وظيفه هس��تند. آن 
طور كه وزير كش��ور آن روز گفت از دو ماه قبل 
نيز اين مسئوليت به طور آزمايشي به بهزيستي 
واگذار ش��ده بود و به علت عملكرد فوق العاده 
اين سازمان در اجراي اين طرح، به طور رسمي 

واگذار شد. 
  باتكليف�ي در س�اماندهي معت�ادان 

متجاهر
اما ام��روز از عملك��رد فوق الع��اده اي كه وزير 
كشور س��خن به ميان آورده بود،  بالتكليفي در 
س��اماندهي معتادان متجاهر بيم��ار به گوش 
مي رسد و رئيس كل دادگستري استان تهران 
گفته است: بهزيس��تي ۵ هزار معتاد متجاهر را 
به خاطر بيم��اري پذيرش نك��رد.  وي با اعالم 
جمع آوري ۱۲ ه��زار معتاد متجاهر از س��طح 
شهر تهران ادامه داد: از اين تعداد ۵ هزار نفر را 
بهزيستي نپذيرفت و اعالم كرد اين افراد بيماري 

دارند و نمي پذيريم. 
اس��ماعيلي به نكته جال��ب ديگ��ري در ادامه 

گفته هاي خود اش��اره كرد ك��ه پيش تر از اين 
نيز از س��وي اعضاي شوراي ش��هر تهران بيان 
شده بود : 9۰ درصد معتادان متجاهر به خاطر 
نبود برنامه هاي مراقبتي بعد از آزادي به چرخه 
اعتياد بر مي گردند كه نش��ان مي دهد زحمات 

نتيجه الزم را نداشته است. 
  دور باطل برخورد با معتادان متجاهر

طاليي، نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز گفته 
بود: بارها و بارها اين افراد توس��ط شهرداري به 
بهزيستي تحويل داده و دوباره در سطح شهر رها 
شده اند، به گونه اي كه مي توان گفت برخورد با 
معتادان متجاهر تبديل به يك دور باطل هزينه بر 

شده است، زيرا خأل قانوني وجود دارد. 
در نهاي��ت آن طور ك��ه تصميم گرفته ش��د، 
بهزيستي وظيفه رسيدگي به معتادان متجاهر 
را به عهده گرف��ت و بعد از آن هم انوش��يروان 
محس��ني بندپي، رئيس س��ازمان بهزيس��تي 
كشور گفته بود: بهزيستي به طور كلي مديريت 

ساماندهي معتادان متجاهر را بر عهده دارد. 
اعالم خبر ع��دم پذيرش تع��داد قابل توجهي 

از معتادان متجاهر در حالي اس��ت كه رئيس 
مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور درباره مس��ئوليت تازه اي كه 
به بهزيستي سپرده ش��ده، عنوان كرده بود: به 
نظر مي رسد شيوه برخورد با معتادان متجاهر 
مناسب نبوده و موفقيت زيادي در درمان اين 
افراد حاصل نش��ده به همين خاطر قرار شده 
بهزيستي كمك كند تا مسئله درمان معتادان 

متجاهر به بهترين وجه حل و فصل شود. 
وي همچنين از تصميم اين سازمان براي فراهم 
كردن ش��رايط درمان اين معت��ادان از طريق 
گس��ترش مراكز كاهش آس��يب و ترك اعتياد 
مناسب و ارزان خبر داده و گفته بود: قرار نيست 

دستگيري معتادان متجاهر ادامه پيدا كند. 
  كوتاهي وزارت بهداشت در نگهداري و 

درمان معتادان متجاهر
به رغم تشريح نقش بهزيس��تي در جمع آوري 
معتادان متجاهر، سخنگوي كميسيون اجتماعي 
مجلس با تأكيد بر اينكه وزارت بهداشت موظف 
به ساماندهي معتادان متجاهر است، به كوتاهي 

وزارت بهداشت در نگهداري و درمان معتادان 
متجاه��ر اش��اره می كند و مي گويد: سيس��تم 
احيا و تجهيزات پزش��كي براي درمان معتادان 
متجاهر ضروري است، بنابراين وزارت بهداشت 
و درمان بايد به س��اماندهي معت��ادان متجاهر 
ورود پيدا كند، زيرا وزارت بهداشت و درمان تنها 
مجموعه اي اس��ت كه مي تواند به مقابله با اين 

گروه از آسيب هاي اجتماعي بپردازد. 
 مختار با تأكيد بر اينكه قصور از س��وي وزارت 
بهداش��ت و درمان يا كمپ هاي ترك اعتياد در 
س��اماندهي معتادان تأثير بس��يار دارد، گفت: 
در قانون برنامه شش��م توسعه هم ذيل موضوع 
آس��يب هاي اجتماعي تعهداتي ب��راي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداش��ت 
و درمان مشخص شده اما مادامي كه اين موارد 
عملياتي نشود، اهداف مورد نظر تحقق نخواهد 

شد. 
بايد يادآور شويم درمان رايگان اعتياد از ديگر 
موضوعات مهمي بود كه فقط ب��راي معتادان 
متجاهر در نظر گرفته ش��د و به گفته رحماني 
فضلي، قرار ش��د معتادان��ي كه ب��ه دليل فقر 
اقتصادي از درمان دور مانده اند، تحت پوشش 
بيمه ق��رار گيرند و رايگان درمان ش��وند، حال 
آنك��ه بعد از اعالم ع��دم پذيرش اي��ن تعداد از 
معتادان متجاه��ر، تكليف چه مي ش��ود، خود 
معماي ديگري است كه باز هم سرآغاز پاسكاري 
ميان س��ازمان و نهادهاي مختلف خواهد شد! 
هرچن��د كه روز گذش��ته بع��د از صحبت هاي 
رئيس كل دادگستري اس��تان تهران و انتشار 
آن در رس��انه ها، معاون توسعه امور پيشگيري 
بهزيستي استان تهران خبر پذيرش نكردن ۵ 
هزار نفر معتاد متجاهر توسط بهزيستي تهران را 
رد كرد و به ارائه آمار و ارقام در زمينه ساماندهي 
و غربالگري معتادان متجاهر مبادرت ورزيد، اما 
فارغ از اين سياست هاي اعالمي و رد و تكذيب ها، 
 حضور معتادان متجاهر در گوشه گوش��ه شهر 

تهران خود گوياي حقيقت است. 

استنكاف بهزيستي از پذيرش 5 هزار معتاد

نه وزارت بهداشت به وظايف خود در قبال معتادان متجاهر عمل مي كند نه سازمان بهزيستي
درد مضاعف معتادان از بي تدبيري بهزيستي

تخلفات فضاي مجازي سازمان يافته است

اژه اي: ظرف چند ساعت كانال هاي تلگرامي كه مديران آنها بازداشت شده بودند، مجدد باال آمدند؛ چه كسي اين كار را 
انجام داد ؟! در مقابل هر فتنه و فسادي مي ايستيم

بيكاري و فضاي مجازي بستر آسيب هاي اجتماعي 

طالق نمود بيروني جامعه است
فرآيند طالق به صورت رشته اي از عوامل پيوسته رخ مي دهد. در واقع طالق 
را نه به عنوان يك رويداد تك عاملي، بلكه ب��ه عنوان يك فرايند كه داراي 

زيرساخت هاي تقويت كننده است، مورد ارزيابي واقع مي شود. 
در چنين رويكردي طالق به عنوان نمود بيرون��ي و بروز يافته تنش هاي 
وسيعي از اختالالت و آسيب هاي موجود در جامعه است. به عنوان اولين 
متن نگارش��ي فقط مي توان به صدها س��ؤالي كه در اي��ن زمينه در ذهن 
خطور مي كند، پرداخت: آس��يب هاي نسل گذش��ته تا چه ميزان در بروز 
طالق مداخله دارند؟ آيا جامعه داراي س��المت روان اس��ت؟ آيا اختالل 
رواني و آسيب هاي سالمت روان در جامعه گس��ترده است؟ و بازنمود آن 
طالق است؟ ميزان س��المت روان در جامعه چگونه است؟ و اين سطح از 
آسيب يا سالمت در واقع در يك برهه رخ داده است يا محصول يك فرايند 

تحولي است؟
 طبعاً نمي توان طالق را محصول بروز يك اتفاق در يك نسل خاص دانست 
و آن را متوجه نسل جوان امروز برشمرد. طالق امروزه مختص نسل جوان 
نيست، بلكه خانواده هاي داراي سابقه زندگي طوالني نيز داراي آمار بااليي 
از طالق هس��تند. تحوالت بين نس��لي، گذار از س��نت به پست مدرنيته، 
تحوالت ايدئولوژيك و تغييرات س��بك هاي خانواده گس��ترده به سمت 
خانواده هسته اي همه از عوامل تأثير گذار بر طالق هستند. نمي توان از تأثير 

اقتصاد در متزلزل شدن ساختار خانواده چشم پوشيد. 
تأثير تحوالت حوزه اقتصاد بر آس��يب پذيري و متزلزل ش��دن ساختار و 
بنياد خانواده چه ميزان است؟ سازمان هاي متولي مداخله در مورد طالق 
كدام سازمان ها هستند؟ سازمان بهزيس��تي؟ سازمان نظام روانشناسي؟ 
س��ازمان هاي قضايي؟ س��ازمان ملي جوان��ان و وزارت ورزش و جوانان؟ 
آكادمي ه��ا؟ انجمن هاي علم��ي؟... متولي مداخل��ه در فرايند طالق چه 

كسي است؟
هر كدام از س��ازمان هاي فوق با چه ساختار س��ازماني و تيم متخصص و 
حرفه اي در اين زمينه مداخله مي كنند و اقدامات آنها تا چه حد اثر بخشي 
پيشگيرانه و ارتقا  دهنده دارد؟ س��ازمان مداخله كننده در اين حوزه با چه 
تركيب و استراتژ ي اي در اين حوزه مداخله مي كنند؟ سياستگذاري های 
بلند مدت خان��واده در كدام نهاد به صورت يك برنامه توس��عه و هدفمند 
مورد تحليل و پيش بيني قرار مي گيرد و برنامه هاي مدون در چه سطحي 

تخصص محور و مبتني بر مطالعات واقع گرايانه دوران  گذار است؟
سياستگذاري ها در اين حوزه تا چه حد واقع گرايانه و تخصصي است؟ چه 
افرادي با چه تخصصي و تأييد كدام سازمان مرجع در حوزه خانواده مداخله 
مي كنند؟ انجمن ازدواج و خانواده كش��ور در كجاي اين سياستگذاري ها 
داراي جايگاه اس��ت؟ اف��راد مداخله كنن��ده در فرايند ط��الق داراي چه 
فاكتورهايي هس��تند و چه پارامترهايي براي ارزيابي و سنجش اين افراد 
وجود دارد؟ كدام س��ازمان مرجع در اين زمينه داراي ساختار مشخص، 

سياست گذاري مدون، نيروي متخصص و برنامه بلند مدت است؟
   آينده خانواده ۱4۱0 در ايران چگونه تداعي مي شود؟

فرهنگ، اعتق��اد، اخالق، تعهد، س��المت رواني، اجتماع��ي، اقتصادي و 
فرهنگي خانواده در كدام چشم انداز مورد تأمل قرار گرفته و به آن پرداخته 
شده است و كدام سازمان متولي مداخله در اين حيطه است؟ اين يادداشت 
فقط مي تواند به چند س��ؤال خطور كننده به ذه��ن در اولين بازپردازش 

مسئله طالق بپردازد. 
آنچه در اولين گام مي توان به آن اش��اره داش��ت، ضرورت تشكيل وزارت 
خانواده ي��ا نهادي هم وزن آن اس��ت؛ اين به عنوان اولي��ن و كليدي ترين 
مسئله مي تواند راهگش��اي برنامه هاي بلند مدت پيش رو و كاهش دهنده 
آسيب هاي موجود باش��د. مداخله چند بخشي و ميان س��ازماني اقتصاد 
محور و بودجه محور، منجر به غير تخصصي شدن مداخله هاي خانواده و 
مداخله هاي سليقه اي و مقطعي خواهد شد؛ بنابراين آسيب كما في سابق 

تداوم خواهد داشت. 
آنچه امروز ش��اهد عيني آن هس��تيم، سازمان بهزيس��تي، سازمان نظام 
روانشناس��ي، قوه قضائيه، وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقيم در 
حوزه خانواده و طالق مداخله دارند. سؤال ابتدايي متبادر به ذهن اين است 
كه سازمان هاي فوق، آيا داراي ساختار سازماني و تخصصي و برنامه هاي 
استراتژيك با چشم انداز دور انديش��انه در حوزه خانواده و طالق هستند؟ 
اگر خير؛ چرا مداخله دارند؟ و اگر بله، اين س��اختار داراي چه پارامترهاي 
تخصصي است؟ و چه چش��م اندازي براي خانواده در ۲۰ سال آينده براي 
كشور در دس��تور كار دارند؟ چه افرادي با چه سطحي از تخصص، دانش، 
تعهد و اخالق مداري در حوزه خانواده و طالق مداخله مي كنند؟ و مرجع 

اين ارزيابي كدام سازمان متولي است؟
آيا سازمان نظام روانشناسي داراي كميته تخصصي خانواده است؟ آيا اين 
سازمان از كميته هاي انجمن ازدواج و خانواده كشور براي سياستگذاري ها، 
ارائه مجوزهاي تخصص��ي مداخله در خانواده و ط��الق براي متخصصان 
كمك مي گيرد يا خود كميته اي از متخصصان حوزه خانواده دارد كه در اين 
زمينه ارزيابي صالحيت هاي حرفه اي و تخصصي را انجام دهد؟ چرا در اين 
حيطه هاي تخصصي از انجمن هاي علمي تخصصي به عنوان مرجعي علمي 

براي سنجه هاي ارزيابي تخصصي استفاده نمي كند؟
جايگاه دانش��كده هاي تخصصي حوزه خانواده در ساختارهاي مداخله اي 
و سياست گذاري ها كجاست؟ سؤال را اساس��ي تر طرح مي كنيم، متولي 
سالمت خانواده چه كسي است؟ آيا آماري از ارزيابي سطح سالمت فردي 
و خانوادگي جامعه توسط مراكز پژوهشي در دس��ترس است؟ زماني كه 
چنين آماري در دس��ترس نيس��ت، چش��م انداز آينده را چگونه مي توان 

ترسيم كرد؟
آيا بايد سرنوش��ت خان��واده را مانند اعتي��اد به نهادهاي چند بخش��ي و 
سازمان هاي مردم نهاد سپرد كه جامعه با يك جهش آسيب مواجه شود؟ 
سياست هاي خانواده گسترده تر از آن است كه به صورت ميان بخشي در 
سازمان هاي مختلف مورد مداخله قرار گيرد. باليي كه بر سر اعتياد آمده 

است، نبايد بر سر خانواده بيايد.
*روانشناس باليني

داريوش يوسف وند*

نيره ساري
  گزارش 2

زهرا چيذري 
  گزارش یک

گندم زماني

شهردار منطقه ۱0 اعام كرد 

تملك و تبديل باغ 6 هزار متري به بوستان عمومي
ش�هردار منطق�ه۱0 ب�ا اش�اره ب�ه اقدام�ات مديري�ت ش�هري 
در راس�تاي توس�عه منطقه ۱0، از تبدي�ل باغ 6 ه�زار متر مربعي 
ب�ه پ�ارك عموم�ي در محل�ه قديم�ي اي�ن منطق�ه خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار شهرنوش��ت، عباس بابازاده با اش��اره به مختصات 
منطق��ه ۱۰ اظهاركرد: اين منطقه يكي از كوچك ترين مناطق ش��هر 
تهران است كه از بافت جمعيتي فشرده برخوردار است به اين معني كه 
در 8۰۰ هكتار مساحت منطقه ۳۲۰ هزار نفر سكونت دارند.   شهردار 
منطقه ۱۰ در بخش ديگري از س��خنانش به راه اندازي س��ه بوستان 
كوچك در محالت هاشمي، هفت چنار و بريانك پرداخت و عنوان كرد: 
سال گذشته سه تا از باغ هاي منطقه را شناسايي كرديم كه در نهايت 
در خصوص باغ نظر با 6 هزارمترمربع مساحت به توافق رسيديم و قرار 
است با همكاري مسئوالن شهري اين باغ در آينده اي نزديك به بوستان 
برادران شهيد صادقي تبديل شود.  به گفته وي طي يك سال گذشته 
46 چشمه سرويس بهداشتي در سطح منطقه نصب شده و به منظور 
بهسازي نقاط بي دفاع شهري اقدامات الزم براي انجام ۱۲ هزار مترمربع 
نقاشي ديواري در دستور كار قرار گرفت.  شهردار منطقه ۱۰ همچنين 
با يادآوري اقدامات فرهنگي و اجتماعي در سطح منطقه تصريح كرد: با 
مرمت موزه هفت چنار به عنوان يكي از قديمي ترين موزه هاي تهران 

نوروز امسال شاهد بازديد حدود 8 هزار نفر از اين موزه بوده ايم. 


