
روز گذش�ته در حالي وزراي مرتب�ط با حوزه 
اجتماعي و آسيب ها با آراي باالي نمايندگان 
مجلس در س�مت قبلي خ�ود ابقا ش�دند كه 
ماجراهاي كودك آزاري با نقش آفريني والدين 
و اطرافيان معتاد به ت�راژدي تلخ اين روزهاي 
جامعه تبديل شده اس�ت. محور حكايت تلخ 
آتنا،  بنيتا، كيميا و حاال كودك ش�يرخوار 15 
ماهه و س�اريناي 10 س�اله فقر و اعتياد است. 
تكرار اي�ن خش�ونت ها از رش�د قاب�ل تأمل 
آسيب هاي اجتماعي حكايت دارد. در چنين 
شرايطي و به دنبال رأي قاطعانه وكالي مردم به 
وزراي،  كشور،  ورزش و جوانان،  رفاه و آموزش 
و پ�رورش ك�ه نقش آفريني مس�تقيم و غير 
مستقيم دستگاه هايش�ان در مقابله و كنترل 
آس�يب هاي اجتماعي غير قابل انكار اس�ت، 
مسئوليت اين وزرا را براي كنترل زمينه هاي 
زايش و بازتوليد آس�يب هاي اجتماعي نظير 
اعتياد،  فقر و ش�كاف طبقاتي به عنوان يكي 
از مهم ترين علل زمينه اي بروز و ظهور جرائم 
بيشتر و بيش�تر مي كند. هرچند برخي از اين 
چهره ها چهار س�ال براي نمايش هنرهايشان 
فرصت داش�ته اند، اما كارنام�ه عملكرد آنها 
آتن�ا،  بنيت�ا، كيمي�ا، و  س�ارينا بوده اس�ت!

هر چند اخبار مرتبط ب��ا معرفي كابينه دوازدهم 
و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم 
تيترهاي رسانه ها را به خود اختصاص داده است، 
اما ماج��راي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر 
بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين 
همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران 
وزراي پيش��نهادي الب��ه الي تيتره��اي خبري 
براي خودش جا ب��از كند و مايه اظهار تأس��ف و 
اظهار نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران 
شود و حتي دوباره پاي اليحه حمايت از كودكان 
را به رس��انه ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر 

سرنوش��ت اين اليحه را پيگيري كنند؛ اليحه اي 
كه با پش��ت س��ر گذاشتن هشت س��الگي هنوز 

تعيين تكليف نشده است. 
از س��وي ديگر حت��ي ب��ا تعيين تكلي��ف نهايي 
اليح��ه حمايت از ك��ودك و نوج��وان هيچ چيز 
تغيير نمي كن��د، زيرا تجربه ثابت ك��رده قوانين 
در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم تر 
بايد با زمينه هاي ظه��ور و بروز جرائمي همچون 
كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد 
وجود دارد، تنه��ا چيزي كه تغيي��ر مي كند، نام 
قهرمانان تراژدي تلخ كودك آزاري اس��ت و اين 
حكايت دنباله دار ب��ا تغييرات جزئي در ش��كل 

ادامه مي يابد. 
  اليحه حمايت از حقوق كودك 

قوه قضائيه اليحه اي با عنوان »حمايت از كودكان 
و نوجوانان« را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در 
قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارس��ال 
اليحه حمايت از ك��ودكان و نوجوانان به دولت، 
مواد اين اليحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 
10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم 
به تصويب رسيد و در بيست وهشتم آبان ماه همان 
سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود 
شش سال از ارس��ال اليحه حمايت از كودكان و 
نوجوانان به مجلس، اين اليحه همچنان در دست 
بررسي بوده است و نتوانسته به صحن علني وارد 
شود و رأي نمايندگان را كسب كند.  در اين اليحه 
به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني 
والدين، خش��ونت مس��تمر، عدم ثب��ت والدت، 
س��وءرفتار، بهره كش��ي، ناديده گرفت��ن عمدي 
سالمت و بهداش��ت رواني و جس��مي كودكان، 
ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان 
و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر 
شد دفتري با عنوان »حمايت قضايي از كودكان 
و نوجوان��ان« تحت نظ��ر دادس��تان پيش بيني 

شود و دس��تگاه هايي مانند س��ازمان بهزيستي، 
س��ازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش 
و پ��رورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي 
را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف 
عبارتند از: شناس��ايي كودكان در معرض خطر، 
توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع 
قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  
با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب هاي 
اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با اليحه 
و قانون هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم 

جزم براي مبارزه با آسيب ها را مي طلبد. 
  فق�ر و اعتي�اد ترجيع بن�د تراژدي هاي 

اين روزها
رشد آس��يب هاي اجتماعي واقعيتي است كه از 
سوي مس��ئوالن نيز مورد انكار قرار نمي گيرد و 
خودشان به اين مس��ئله اذعان دارند. يكي از اين 
افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان 
بهزيستي كش��ور اس��ت كه مي گويد:»سيماي 
آس��يب اجتماعي در كش��ور روندي رو به رشد 

دارد.« 
از سوي ديگر مادر س��تون خانواده ايراني است و 
صالبت حضور مادر آس��يب ديده ترين خانواده ها 

را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب هاي 
اجتماعي باز مي دارد، اما اين تا زماني اس��ت كه 
خود مادر آس��يب ديده نباش��د. طبق آماري كه 
شهيندخت موالوردي معاون سابق زنان و خانواده 
و دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي 
ارائه ك��رده 10 درصد معتادان را زنان تش��كيل 
مي دهن��د، در حالي كه اين رقم در س��ال 85، 5 
درصد بوده است. زنان جزو نخس��تين قربانيان 
آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، 
اما حلقه آسيب هاي اجتماعي به گونه اي است كه 
وقتي كسي در درونش قرار مي گيرد مي تواند خود 
عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حاال بازگرديم به 
تراژدي كودك آزاري هاي اخير، وجه اش��تراك 
آزار و اذيت ك��ودك 15 ماهه و دخت��ر بچه 10 
ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس 
اجتماعي كشور مي گويد، پدر كودك 15 ماهه به 
دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي برد و 
مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم 

معتاد به ماده مخدر شيشه است. 
  وعده هايي كه بر آسيب ها دميد 

پديده كودك آزاري در كش��ور ناشي از معضالت 
اجتماع��ي، مش��كالت اقتصادي، اعتي��اد و خأل 
قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن 
و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط 
با اش��تغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي 
كود ك آزاري كامل مي ش��ود. تعداد شاغالن در 
سال 94 چيزي حدود 21ميليون و 8۶0 هزار و 
83۶ نفر اعالم شده كه اين رقم در ابتداي دولت 
تدبير و اميد چيزي حدود 22ميليون و 191هزار 
و 144 نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن 
خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال هاي 
اخير حكايت دارد. با يك حس��اب سرانگش��تي 
درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي توان 
متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده ۶ درصد كل 
افراد ش��اغل جامعه هس��تند و عدد ۶/۶ درصد 
ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است.  اين 
در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 
1۶ آبان ماه س��ال 92 توس��ط علي ربيعي، وزير 
تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن 
سال گفت :»تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح 
و تشويق لحظه اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني 
نگاه عميق تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني 
به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته 
شود.« البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها 
وعده اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، 
بلكه وعده  ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و 
بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز 
همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئوالن وزارت 
كار اس��ت. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه ش��دن 
هر س��اعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران 
فقر و ش��كاف اقتصادي را محتمل تر مي كند.  با 
تم��ام اينها علي ربيع��ي، وزير تع��اون كار و رفاه 
اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار 
سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي 
مبارزه با تكرار تراژدي هاي كودك آزاري و ديگر 
آسيب ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي زاده، 
 مسعود سلطاني فر و عبد الرضا رحماني فضلي، اما 
بي ترديد بخشي از مس��ئوليت تراژدي هاي اين 
روزها روي دوش كساني است كه مي توانستند از 

آنها پيشگيري كنند،اما نكردند. 
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مساجد قرارگاه هاي جمهوري اسالمي
علی عسگری: مساجد مركز هويت سازی و انسان سازی است

تکرار آسیب ها با تکرار وزرا
كارنامه وزرايی كه ديروز در مجلس انتخاب شدند، بيم افزايش آسيب های اجتماعی را می دهد

   با وجود 70 هزار مسجد در كشور و كمبود 
مساجد در برخي نقاط شهري و لزوم توجه به 
اين موارد، هنوز مسئوالن فرهنگي و مذهبي 
كش�ور نتوانس�ته اند در زمينه مهندس�ي 
فرهنگي و مذهب�ي اقدام�ات الزم را براي 
استخراج كاركردهاي مساجد در همه حوزه 
به كار بگيرند. اين امر س�بب ش�ده است تا 
مساجد موجود هم فقط در بخش هاي مذهبي 
براي برخي نماز هاي يوميه مورد استفاده قرار 
بگيرند. در حقيقت اين نوع نگاه به مساجد از 
سوي مسئوالن مدعي امور فرهنگي و ديني 
جاي تأمل بس�ياري دارد. با نگاهي به نقش 
مساجد در شكل گيري انقالب و هشت سال 
دفاع مقدس مشخص مي شود كه كاركردهاي 
مساجد به دليل بي توجهي و سطحي نگري به 
مساجد كاسته شده است. بازتعريف كاركرد 
مساجد و ش�ناخت اين مراكز نياز به تغيير 
نگاه مسئوالن و دس�تگاه هاي متولي دارد. 
 مس��اجد در كش��ور ما داراي جايگاه مذهبي، 
معنوي و مردمي اس��ت تا آنجايي كه هنوز هم 
در محور مقاومت، ايثار و شهادت اين مساجد 
هس��تند كه مدافعان حرم و حريم را در دامن 
خود پرورش داده اند. اگر كاركرد هاي مس��اجد 
كاسته شود و مس��ئوالن فقط به عنوان مكان 
ديني به اين مراكز رجوع كنن��د، نبايد انتظار 
داش��ت خط هاي فكري در جامع��ه به صورت 
صحيح ش��كل بگيرد.  حضور ائمه جماعات با 
استعداد و فعال، ركن اصلي رشد كاركرد هاي 
مسجد اس��ت و تا زماني كه فهم مشترك ميان 
دستگاه هاي متولي و فعاالن اين حوزه به وجود 
نيايد، كاركرد هاي مساجد به سمت افول خواهد 

رف��ت.   روز گذش��ته در پانزدهمي��ن اجالس 
سراس��ري روز جهاني مس��جد به كاركرد هاي 
مساجد از سوي برخي مسئوالن اشاره شد كه 
در اين زمينه آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي با 
صدور پيامي به مناس��بت اجالس روز جهاني 
مس��جد تأكيد كرد ك��ه حفظ اس��الم و حفظ 
قبله اول مس��لمين و حف��ظ عظمت و وحدت 
كشورهاي اس��المي از اهداف مشترك جهان 
اسالم بايد باشد. ايشان بر حفظ توجه به مسئله 

قدس شريف تأكيد كردند. 
  نقش تأثيرگذار مساجد بايد بازشناسي 

و تعريف شود
علي عس��گري در اين اجالس نيز با اش��اره به 
اينكه مساجد مركز هويت سازي و انسان سازي 

در تاري��خ ما به ش��مار مي آمده اس��ت، گفت: 
بزرگ ترين مركز انسان س��ازي در دنيا و كشور 
ما همين مساجدند و همواره مركز توسعه علم 
و دانش محسوب مي شدند. رئيس سازمان صدا 
و سيماي جمهوري اس��المي خاطرنشان كرد: 
مس��جد خوب يعني روحاني خوب و روحاني 
خوب يعني مسجد خوب. از اين نكته مي توان 
به نقش تأثيرگذار مساجد واقف شد و دانست 
كه قلب تپنده شهرها و روس��تاهاي ما همين 
خانه هاي خدا هس��تند. وي ب��ا تأكيد بر نقش 
تمدن ساز مساجد افزود: همه سجايا و خوبي ها 
از مس��اجد نش��ئت مي گيرند. با نگاه به تاريخ 
گذشته مي بينيم كه شخصيت هاي برجسته و 
انسان هاي صاحبنام متصل به مسجد بوده اند و 

به خاطر حضور در مسجد رشد كردند و ماندگار 
ش��دند، زيرا مس��اجد تاريخ س��از و تمدن ساز 
هستند و شهداي ما هم هويت شان برگرفته از 
مسجد بوده است. وي گفت: در دنياي مدرن و 
جديد كه عوامل مؤثري براي جذب وجود دارد، 
بايد به نقش مهم مسجد توجه ويژه اي شود، زيرا 
مساجد زماني رسانه اصلي به شمار مي آمدند و 
جوانان و انسان ها از طريق همين رسانه پيام ها 
را دريافت مي كردند، اما متأسفانه در حال حاضر 
نقش تأثيرگذار مسجد به عنوان رسانه تضعيف 

شده است كه بايد در اين زمينه فكري كنيم. 
  مهندس�ي افكار عمومي جامعه بايد با 

محوريت مساجد باشد
رئيس مركز رس��يدگي به امور مس��اجد توجه 
به جايگاه جوانان در مس��جد را موضوع ديروز، 
امروز و فردا برش��مرد و گفت: مساجد با تدبير 
روحانيون، حكم��ت و صميميت آنها بايد روي 
همگان به ويژه جوانان باز باشد. حجت االسالم 
محمدجواد حاج علي اكبري اهتمام به موضوع 
مسجد برقرار را يكي از دغدغه هاي مقام معظم 
رهبري برشمرد و گفت: در برنامه راهبردي اول 
و دوم مركز رس��يدگي به امور مساجد همواره 
تالش داشتيم كه بر اين رهنمودها توجه داشته 
باش��يم و برنامه سوم مركز رس��يدگي به امور 
مساجد را مبتني بر ديدگاه هاي رهبري تنظيم 
كرده ايم.   گفتني است، در اين اجالس سراسري 
از خانواده شهيد محسن حججي تقدير به عمل 
آمد و از دو اثر كتاب »مسجد هسته مقاومت« 
كه شرح بيانات در اجالس مسجد سال گذشته 
بود و همچنين »سايت مسجد كاال« رونمايي 

شد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

**جزئيات حمله اي كه باعث شهادت محسن حججي شد
امريكا با قطع بي سيم هاي منطقه و پش��تيباني كامل در عملياتي كه 

باعث اسارت شهيد حججي شد، دست داشته است.
   

**نقل قولي از آيت اهلل مكارم شيرازي در پايگاه اطالع رساني پليس: 
ادبيات نيروي انتظامي بايد اجتماعي و نماد رأفت و محبت باشد؛ چراكه 
در يك موضوع به عنوان نمونه تذكر در بدحجابي به يك فرد، اگر ادبيات 

پليس با خشونت باشد، ممكن است تأثير منفي در پي داشته باشد. 
   

**يك پس��ت اينس��تاگرام و توضيح در مورد بنر نصب شده در يك 
كارخانه:

به خدا اگر قرار بود تمام دشمنان دين جمع بشوند براي نابودي نماز، 
خدا، قرآن و مذهب كاري بكنند به اين خوبي نمي توانستند دين و نماز 
را نابود كنند. كاري كه برخي متديني��ن و مذهبي ها براي اجبار چادر 
و الزام رفتار هاي ظاهري ديني دارند مي كنند، س��ال ها چه نتيجه اي 

داشته است؟!
   

**اظهار نظري در مورد حذف طالق از شناسنامه: 
از آنجايي كه زن��ان در بحث طالق به لحاظ اجتماعي بيش��تر متضرر 
مي شوند و آسيب مي بينند، به نظر مي رسد از اين طرح استقبال كنند. 
با وجود اينكه اين طرح در صورتي مي تواند موفق باشد كه زنان نسبت 

به زندگي گذشته خود »صداقت« را رعايت كنند. 
   

**توييت محمد بطحايي، وزير جديد آموزش وپرورش:
خدمت به مردم بزرگ ترين افتخار است. خرسندم كه مورد انتخاب و 
اعتماد رئيس جمهور، مجلس و فرهنگيان قرار گرفتم. اميدوارم امانتدار 

خوبي باشم. 

  رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل ش��وراي اسالمي شهر تهران 
 گفت: افرادي كه معمولي ترين درس ها و مباحث را مطالعه كرده باشند، 
مي دانند كه چهار تا برج در يك منطقه كه ارتفاعشان زير 100 متر است، 

موجب آلودگي هوا نمي تواند باشد. 
  در عيد سعيد   قربان، آسايشگاه خيريه  كهريزك به عنوان پايگاهي 
مردمي، ن��ذورات و قرباني هاي مؤمنان را جم��ع آوري و پس از مصرف 
داخلي آسايش��گاه، قرباني هاي مازاد بر نياز آن را ب��ه مراكز نگهداري 
س��المندان و معلوالن، نيازمندان و بي پناهان مراكز خيريه در سراسر 

كشور ارسال مي كند. 
  رئيس اداره محيط زيست شهرستان بهش��هر از كشته و مثله شدن 
و به آتش كش��يدن دو قالده پلنگ در اين شهرس��تان خبر داد و گفت: 

شكارچيان غيرقانوني متخلف شناسايي و به دادستاني معرفي شدند. 
   اسماعيل دوستي، عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران اعالم كرد: 
تهران شهر سوخته نيست، بلكه زحمات زيادي براي اين شهر كشيده 

شده است. 
  بيش از ٧۶ ميليارد ريال سهم الشركه به حساب فرهنگياني كه از دوم 

فروردين تا اول خرداد 139۶ بازنشسته شده اند، واريز شد. 
  مسئول فرهنگي اداره اوقاف جنوب غرب استان تهران اظهار داشت: 
پنج موقوفه جديد در جنوب غرب استان تهران با نيت مسجد و حسينيه 

به ثبت رسيد. 
  دبير علمي هجدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران با 
اشاره به اينكه ميزان خطرناك بودن عفونت هاي بيمارستاني به ميزان 
عفونت و محل عفونت بستگي دارد، گفت: با استفاده از سلول هاي بنيادي 
مي توان جهت درمان بيماري هاي صعب العالج كه در آن باكتري ها مقاوم 

به انواع آنتي بيوتيك هستند، استفاده كرد. 
  رئيس س��ازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه ۶1 ه��زار نفر از 
آموزش دهندگان س��وادآموزي در س��ايت جهاد دانش��گاهي ثبت نام 
كرده اند، گفت: پذيرفته ش��دگان پس از آزمون، گواهينامه صالحيت 

حرفه اي دريافت مي كنند. 
  معاون اداري و مالي كميته امداد استان تهران بيان كرد: ساالنه تا 5 
درصد از كل نيروي انساني مورد نياز كميته امداد استان تهران از محل 

نيروهاي افتخاري تأمين مي شود. 
  رئيس جمعيت ه��الل احمر گفت : در ش��رايط فعلي اين جمعيت 
50 درصد شانس كس��ب كرسي نايب رئيسي فدراس��يون بين المللي 

جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر را دارد. 
  فوق تخصص گ��وارش گفت: زخم هاي معده و اثني عش��ر، بيماري 
شايعي اس��ت كه 15- 10 درصد افراد ممكن است در طول عمر به آن 

مبتال شوند. 

 عملكرد ما را بايد مردم قضاوت كنند

قالیباف: تراکم فروشان حرف از فروش 
غیرقانوني تراکم نزنند

 ش�هردار پايتخت با تأكيد بر اينكه عملكرد م�ا را بايد مردم قضاوت 
كنند، اظهار كرد: اگر نگاهي به آمارها داشته باشيم و 12 سال گذشته 
را بخواهيم با گذش�ته مقايس�ه كنيم، بايد بگوييم در حوزه توس�عه 
شهري و پيشرفت زير ساخت هاي شهر اقدامات دوره اخير مديريت 
ش�هري با كل تاريخ ش�هرداري در ش�هر تهران قابل مقايسه است. 
محمدباقر قاليباف در برنامه »نگاه يك« در خصوص اصلي ترين مش��كل 
شهرداري ها گفت: موضوع شهر و شهرداري در كشور ما مشكالت ريشه اي 
و اساس��ي دارد كه مهم ترين بخش آن به مشكالت س��اختاري و جايگاه 

شهرداري ها در نظام اداري و اجرايي كشور ما مربوط مي شود. 
شهردار پايتخت افزود: گاهي در محالت كه بين مردم حضور پيدا مي كنيم، 
مي بينيم توقع مردم روشنايي كوچه، مشكل آب و فاضالب و مدرسه است، 
اما در واقع مس��ئوليت هيچ كدام از اينها با شهرداري نيست. آيا مردم از ما 
مي پذيرند كه مسئوليت آن با ما نيست يا درست است اين حرف را بزنيم؟

قاليباف با تأكيد بر اينكه ٧0درصد جمعيت ما شهرنشين شده اند، اما جايگاه 
شهرداري ها در نظام اداري و اجرايي كش��ور مناسب نيست، تصريح كرد: 
حتماً موضوعاتي مثل محيط زيست، ورزش و ميراث فرهنگي مهم است، 

اما اداره شهرها اهميت كمتري از اين موارد دارد؟
وي با بيان اينكه مهم ترين مش��كل ش��هرها مشكل س��اختاري و جايگاه 
شهرداري ها در نظام اداري و اجرايي كشور است، خاطرنشان كرد: نمي شود 
با بخشنامه در سازمان ش��هرداري ها در معاونت وزارت كشور بخواهيم بر 
هزار شهرداري در كشور نظارت كنيم.  شهردار پايتخت با تأكيد بر اينكه 
عملكرد ما را بايد مردم قضاوت كنند، اظهاركرد: اگر نگاهي به آمارها داشته 
باش��يم، مي بينيم مردم خوب ما در ش��هر تهران خصوصٌا اهالي فرهنگ، 
نخبگان، متخصصان و گروه ها و اقشار اثرگذار دست به دست هم دادند و 
اتفاقات خوبي در شهر افتاد. اين اتفاقات در 12 سال گذشته را اگر بخواهيم 
با گذشته مقايس��ه كنيم، بايد بگوييم در حوزه توسعه شهري و پيشرفت 
زيرس��اخت هاي ش��هر اقدامات دوره اخير مديريت ش��هري با كل تاريخ 
شهرداري در شهر تهران هم قابل مقايسه نيست.  وي افزود: بر اساس طرح 
جامع كه البته پيش بيني شده است، اهدافش بايد در سال 1404 تحقق 
پيدا كند، هم اكنون به ش��اخص هاي قابل توجهي رسيده ايم. البته بعضي 
جاها توزيع ما توزيع نرمالي نيس��ت، اما به عنوان مثال پارك واليت 300 
هكتار در جنوب شهر اتفاق بزرگي بود كه رخ داد. هفت رود دره در تهران 
تفرجگاه ش��ده اند. رود دره فرحزاد در نهج البالغه، جوانمردان، ولنجك، 
دربند، دارآباد و اوين دركه.  قاليباف با فعاليت هاي حوزه عمراني پرداخت 
و بيان كرد: در حوزه زير ساخت هاي بزرگراه ها، تونل ها و فضاي سبز عدد و 
رقم ها اينگونه است كه همه اقداماتي كه تا پيش از اين دوره در شهر تهران 
انجام شده است به همين مقدار در 12 سال گذشته كار انجام شده است. 

  در دهه 70 هرچقدر پول مي دادي تراكم مي گرفتي
ش��هردار تهران تأكيد كرد: اعمال نشدن سياس��ت هاي درست باعث بروز 
مشكالت مي ش��ود. من اعالم كردم دولت تصميم بگيرد بگويد شهرداري 
هيچ جواز ساخت و س��ازی در تهران صادر نكند. من همان زمان گفتم اگر 
اين تصميم را انجام دهيد، ما هم اجرا مي كنيم، ام��ا اين اتفاق نيفتاد. بعد 
مي گويند شهرداري تورم در حوزه مسكن ايجاد كرد.  قاليباف با بيان اينكه 
تراكم فروشي حرف گزافي است، گفت: كساني كه خودشان مسئول اين كار 
هستند، حرف گزاف و غير منطقي و غير قانوني نگويند. بر اساس همان طرح 
جامع كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و دولت رسيده است، تراكم مجاز 
هم وجود دارد، يعني بارگذاري بر اساس طرح ديده شده است. ممكن است 
بعضي جاها اين ظرفيت و پهنه بندي ها 240 درصد و بعضي نقاط 3۶0 درصد 
باشد، اما همه اين ها ضوابط دارد و به آن تراكم مجاز مي گويند.  شهردار تهران 
با تأكيد بر اينكه طرح جامع در شوراي عالي شهرسازي تصويب مي شود، بيان 
كرد: جالب است بدانيد شهرداري ها هم خودشان عضو اين شورا نيستند. 
طرح تفصيلي در كميسيون ماده 5 تصويب مي شود كه هفت عضو دارد و 
يك عضو شهرداري و شش عضو دولت هستند. اينها بر اساس بررسي هاي 
كارشناسي صورت مي گيرد. وقتي مي گوييم تراكم، غرض تراكم پايه و مجاز 
است. در گذشته مردم مي گفتند هر چقدر پول بدهي، آش مي خوري، يعني 
در دهه٧0 هر چقدر پول مي دادي، هر چه طبقه بيشتري مي خواستي به 
شما تراكم مي دادند. نمونه ها و عدد و رقم و آمار وجود دارد، اما در اين دوره 
مديريت شهري به هيچ عنوان اين نبود كه اگر كسي پول بدهد بتواند تراكم 
خارج از روال دريافت كند. اگر جايي ضوابط و مقررات 9 طبقه يا بلند مرتبه 

بود، هرگز از ظرفيت مصوبات بيشتر به كسي ندادند. 

چالش اعتیاد دانش آموزان
 ارائه آمارها و تحقيقات دقيق، يكي از ملزومات مهمي است كه منجر به 
برنامه ريزي مي شود، اما همين آمار درست و به موقع يكي از پايه هايي 
است كه همواره لنگ مي زند و هنوز هم بين نهادهاي مختلف توافقي در 
اين زمينه وجود ندارد. به طور مثال بارها پيش آمده كه در يك موضوع 
خاص و ثابت آمارهاي متفاوتي از سوي نهادهاي مختلف مطرح شده 
است. كما اينكه در بسياري از موارد، برخي آمار با رد و تكذيب نهادهاي 
ديگر هم مواجه مي ش��ود؛ چراكه بي شك بيان يك سري موضوعات را 
به نفع خود نمي دانند و جزئيات بيشتر ضرورت برنامه ريزي و بالطبع 

مسئوليت پذيري بيشتر را به دنبال دارد. 
آمار اعتياد دانش آموزان هم از همين قبيل مس��ائل  اس��ت؛ هر زمان 
آماري ارائه شده، ديوار بلندي به نام حاشا هم در برابر آن قد علم كرده 
است. حرف هايي از قبيل »دانش آموز معتاد نداريم« يا »اگر هم كسي 
معتاد باش��د، در خانه معتاد شده و بعد دانش آموز ش��ده« را به كرات 

شنيده ايم. 
آموزش و پرورش��ي ها به صورت كلي منكر مص��رف دخانيات يا مواد 
روان گردان توسط دانش آموزان هس��تند و مي گويند، درصد كمي از 
دانش آموزان به اين مسائل گرايش دارند. در صورتي كه اكنون شنيده 
ش��ده اس��ت حدود 13 الي 14 درصد دانش آموزان م��واد و دخانيات 

مصرف مي كنند. 
اميرمحمود حريرچي،  جامعه ش��ناس و عضو هيئت علمي دانش��گاه 
عالمه طباطباِيي با اعالم اي��ن آمار مي گويد: طبق تحقيقاتي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس هم انجام داده، ب��االي 15درصد از دانش آموزان 
تا قبل از 15سالگي و دوره متوس��طه به نوعي رابطه جنسي را تجربه 
مي كنند يا مواد روان گردان براي آنها به شكل هاي مختلف در دسترس 

قرار دارد و توسط برخي از آنها نيز استفاده مي شود. 
طبق پژوهش هاي انجام شده، بس��ياري از مواد مصرفي دانش آموزان 
توسط خود آنها ابداع مي شود. متأس��فانه در حال حاضر دانش آموزان 
خودشان از داروها، مواد روان گردان درست مي كنند. اين موضوع قاچاق 
هم محسوب نمي شود، زيرا كاري از دست دولت يا ديگران برنمي آيد. 
در گذشته افراد به اصطالح ساقي در مكان هايي مثل پارك ها يا جلوي 
دبيرستان ها حضور داشتند كه دانش آموزان را آلوده مي كردند، اما امروز 
بخشي از اين مواد توسط خود دانش آموزان س��اخته و بين خودشان 
هم توزيع مي ش��ود. دانش آموزان در بين خودشان يكديگر را مطلع  و 
همين طور براي هم اين مواد را فراهم مي كنند. همچنين اس��تفاده از 
سايت ها و فضاي مجازي نيز باعث مي شود، آنها از اين رفتار ها اطالعات 
درستي نداشته باش��ند و فكر كنند موادي مثل آمفتامين فقط باعث 

سرخوشي مي شود و اعتياد آور نيست. 
اما در اين بين آموزش و پرورش نه تنها مسئوليتي را به عهده نمي گيرد 
و كار پرورشي خاصي در اين رابطه در مدارس انجام نمي دهد،  بلكه پاي 
آموزشي اين وزارتخانه هم لنگ مي زند؛ چراكه اگر غير از اين مي بود، 

وضعيت كنوني هم رخ نمي داد. 

پديده كودك آزاري در كشور 
ناشي از معضالت اجتماعي، 
مشكالت اقتصادي، اعتياد 
و خأل قانوني و مسائل روحي 
و روان�ي و تبعات ناش�ي از 
آن و نظاير آن اس�ت. اگر به 
س�راغ آمار و ارق�ام مرتبط 
ب�ا اش�تغال بروي�م، بخش 
ديگري از پازل تراژدي كود 
ك آزاري كام�ل مي ش�ود

نيره ساري

بیژن یانچشمه
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معاون سازمان مديريت بحران كشور:

بیش از 90درصد پهنه جمعیتي در معرض 
خطر زلزله و سیل قرار دارد

مع�اون پيش بين�ي و پيش�گيري س�ازمان مديري�ت بح�ران 
كش�ور گف�ت: ۹7 درص�د از پهن�ه س�رزميني اي�ران، در 
مع�رض خط�ر زلزل�ه ب�ا ق�درت متوس�ط و ب�اال ق�رار دارن�د 
و مابق�ي مناطق�ي خال�ي از س�كنه و جمعي�ت هس�تند. 
بهنام سعيدي در كارگاه تخصصي آموزشي پيشگيري و مديريت حريق 
اظهار كرد: اگر بخواهيم در حوزه مخاطرات طبيعي، 10 كشور جهان را 
از نظر بيشترين تعداد بالياي طبيعي نام ببريم، ايران بين اين 10 كشور، 
رتبه چهارم را با حوادث مختلفي نظير سيل، زلزله و خشكسالي دارد. 

 وي تصريح كرد: بيش از 90 درصد از پهنه س��رزميني ايران، در معرض 
خطر زلزله با قدرت متوسط و باال هستند و حتي مي توان گفت كه حدود 
9٧ درصد از پهنه سرزميني ما چنين وضعيتي دارند. حدود 3 يا 4 درصد 
مابقي كه احتمال عدم وق��وع زلزله را داريم، مناطقي خالي از س��كنه و 
جمعيت هستند.  معاون پيش بيني و پيشگيري سازمان مديريت بحران 
كشور ادامه داد: حدود ٧5 درصد از مراكز جمعيتي كشور ايران در معرض 
خطر سيل و حدود 80 درصد از سرزمين ما نيز در منطقه خشك و گرم 

قرار دارد و اين وضعيت كشور ما در حوزه مخاطرات طبيعي است. 

زهرا چیذري 
  گزارش  یک


