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یک توئيت

سیالبآسیبهایاجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هشدارهای بی سابقه ای درباره شیوع آسیب های این حوزه داده است؛ از وضعیت مصرف
دخانیات ،مهاجرت و اقدام به خودکشی ،تا اوضاع حاشیه نشینی و سقط های غیرقانونی .وزیر کشور هم رسیدگی به مسئله
آسیب های اجتماعی را از مهم ترین و فوری ترین موضوعات کشور اعالم کرده است

رسانه های جهان
راشا تــودی:در حالی
کهمطالعهایدرجنوب
کالیفرنیانشانمیدهد
کهنوعامیکرون   بسیار
خفیفتر از دلتاست،
مقاماتبهداشتیایاالتمتحدههمچنان
بــر واکسیناسیون ،تقویتکنندهها
و مــاســک زدن اصــــرار دارنــــد .روشــل
والنسکی،مدیرمرکزکنترلوپیشگیری
از بــیــمــاریهــا در ایــــاالت متحده روز
چهارشنبه نتایج آخرین مطالعه مورد
حمایت آژانــس را به اشتراک گذاشت
که نشان داد ،امیکرون  53درصد خطر
کمتری در زمینه بستریشدن نسبت به
دلتا دارد 74 .درصد خطر کمتر بستری
شدن در بخش مراقبتهای ویژه و 91
درصد کمتر خطر مرگ را نشان میدهد
و این بیماران تقریبا به دستگاه تنفس
مصنوعینیازندارند.
واشــنــگــتــن پست:
گــســتــرش ظرفیت
آزمــــایــــش یــکــی از
مجموعه اقداماتی
اســــــتکــــهدولــــت
ایاالتمتحدهبرایافزایشواکنشخودبه
سویهامیکروندرپیشگرفتهاست.بایدن
ماهگذشتهگفتکهدولت  500میلیون
کیت «آزمایش سریع ویــروس کرونا در
خانه»راخریداریکردهوآنهارابهصورت
رایگانبینآمریکاییهاتوزیعخواهدکرد.
او روز پنجشنبه اعالم کرد که قصد دارد
 500میلیونکیتدیگرخریداریکندو
مجموعآنهارابهیکمیلیاردبرساند.بنا
براینطرح،بههرخانوار 4کیتآزمایش
رایگان داده خواهد شد .کاخ سفید به
دلیل نبود کیتهای آزمایش کافی با
انتقادهایشدیدروبهروشدهاست.

گروه اجتماعی -آمارهایی که رئیس سازمان
اجتماعی کشور روز گذشته در همایش ملی
«مواجهه با آسیبهای اجتماعی» اعالم کرد،
بار دیگر زنگ خطر این حوزه را به صدا درآورد
و به متولیان هشدار داد که باید هرچه زودتر
اقدامات جدی بــرای جلوگیری از شیوع این
آسیبها را اجرایی کنند.موضوع آسیب های
اجتماعی یکی ازمسائل جدی در کشوراست
که توجه و حل آن ها مورد تاکید رهبری بوده
اســت .وزیــر سابق کشور در ســال  ۹۵به نقل
از ایشان تاکید کــرده بود که بــرای مواجهه با
ایــن آسیب ها  ۲۰ســال دیــر اقــدام کــرده ایــم .
حاالآنطورکه«تقیرستموندی»گزارشدادهو
خبرگزاریایرنامنتشرکردهاست،سیمایکلی
آسیبهایاجتماعیدرکشوراینگونهاست:
▪مرگساالنه 60هزارنفردر اثرمصرف
دخانیات

* سالیانه بین ۵۰تا ۶۰هزارنفر در کشور در اثر
مصرفدخانیاتجانخودراازدستمیدهند.
* نگرش  ۲۷درصد مردم به مصرف دخانیات،
مثبتاست؛ضمنآنکهباتوجهبهمصرفتریاک
طی سالیان گذشته به عنوان مادهای دارویی،
اکنونآسیبهایحاصلازمصرفآن،بهعنوان
اولینمادهمخدرکشور،بسیارزیاداست.
* نرخ شیوع الکل در کشور بین  ۹تا  ۱۰درصد
افرادباالی ۱۵تا ۶۴سالاستوساالنهبیشاز
پنجمیلیوننفردرکشورالکلمصرفمیکنند.
رستموندیاینراهمگفتهاستکه:درحالیکه
باید به مصرف الکل توجه کرد ،رسانههای ما به
هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش
مردمنسبتبهالکلراندارند.
▪ 100هزاراقدامبهخودکشیدرهرسال

* سالیانه در کشور حدود ۱۰۰هزار نفر اقدام به
خودکشی میکنند که البته مرگ و میر ناشی از
این اقدامات حدود ۵هزار تا ۵۵۰۰نفر است؛ با
اینحالبهگفتهرئیسسازماناجتماعی،اگراین
سیر صعودی مدیریت نشود ،در آینده نهچندان
دور در رده کشورهایی قرار خواهیم گرفت که
میزانخودکشیدرآننگرانکنندهاست.
▪ 13میلیونحاشیهنشین

*  ۱۱تا  ۱۳میلیون نفر در سکونتگاههای
غیررسمی سکونت دارنــد و باید ساماندهی
شوند .رستموندی دراینباره گفته است :بعد از

۹
گزیده

رئیس کل دادگستری استان تهران:

انتظار مردم از قوه قضاییه کاهش
زمان رسیدگی به پرونده هاست

توضیح رئیس سازمان اموراجتماعی
کشور

گذشتچهار-پنجسالازتاکیداترهبرانقالب
و وجود قوانین خاص برای ساماندهی محالت
حاشیهنشین در کشور ،متاسفانه در برخی
جمعها و حتی برای مدیران ارشد کشور این
سوال پیش میآید که چرا باید به حاشیهنشینی
پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال
کرد؟ درواقعبهجهتمعرفتیهنوزنتوانستهایم
اهمیتاینموضوعراجابیندازیمچراکهبعضی
از نیروهای جهادی ما نیز در این امر دچار تردید
هستند.
▪هرسال 300تا 400هزارسقطغیرقانونی

* مطابق آمارهای موجود در وزارت بهداشت،
ســاالنــه  ۲۳۰هـــزار سقط و مطابق برخی
پژوهشها ،ساالنه  ۳۰۰هــزار تا  ۴۰۰هزار
سقطجنایییاغیرقانونیانجاممیشودکهباید
بهآنرسیدگیکرد.
▪شیوعصیغهیابیدرفضایمجازی

* الگوهای همسریابی به عنوان یک آسیب
عمدهدرفضایمجازیمطرحاست.صیغهیابی
در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال
گسترش اســت و حتما باید دربــــاره ایــن امر
حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار
انحرافنشود.
▪نیازبهبررسیعمیقوجامع

* معاون وزیر کشور به این نکته هم اشاره کرده
است که :آسیبهای اجتماعی را نباید در دایره
اینآسیبهامحدودکنیم،بلکهبایدآنراعمیقتر
وجامعتربررسیکرد،نبایددچارسادهانگارییا
تقلیلگراییدراینموضوعشویمواینآسیبها
راصرفابهحوزهاجتماعیمعطوفبدانیم.
* در حــوزه نــظــریـهپــردازی بــرای آسیبهای
اجتماعی یکسری نظریات کالن داریم اما اگر از
اینبحثهایکالنگذرکنیم،بهمواردیعینی
و کاربردی نیز خواهیم رسید .از جمله این موارد
«اعتیاد»استکهمادرحوزهاعتیادبهعنوانیک
رفتار انحرافی ،دچار کمبود نظریهپردازی با
رویکرد دینی و اسالمی هستیم .بهرغم داشتن
قانونجامعکاهشمصرفدخانیات،اینقانون
را اجرا نمیکنیم .به هیچ عنوان این قانون اجرا
نمیشودوفرهنگعمومینیززمینهپذیرشاین
قانون را فراهم نمیکند؛ این در حالی است که
مثال در نیویورک سن فروش دخانیات را از ۱۸
به  ۲۰سال افزایش دادهاند اما در ایران خیلی
سادهاینموادباپرداختوجهدراختیارکودکان
قرارمیگیرد.
▪بــایــد از امــر بــه مــعــروف هــای کلیشهای
عبورکنیم

* رستموندی دربــاره عفاف و حجاب هم گفته

اســت :اقدامات در حــوزه حجاب و عفاف باید
در صــدر تالشها قــرار گیرد و یک نــوآوری در
الگوهای اثرگذار عفاف و حجاب شکل گیرد،
باید از کلیشهها و روشهای سنتی در حوزه امر
به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و
حجابعبورکردوبهیکنوآوریرسید.
▪کاهش تاب آوری مردم

* ظرف سالیان گذشته به شاخصهایی دست
پیدا کردیم که تا حــدود زیــادی نگرانکننده
هستند.ازجملهاینشاخصهامیلبهمهاجرت
است که میتواند شاخص روشنگری برای ما
تلقی شود .دالیل زیادی برای مهاجرت افراد از
کشور وجود دارد؛ اما این شاخص مهاجرت در
واقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی
میشود.
*میلبهایجادتغییراتاساسیدرکشوردرحال
افزایش است و شاخص میل به اعتراض نیز از
نشانگرهایمهماست.ایناعتراضمیتوانددر
قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کجروی خود
را نشان دهد .از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر
با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تابآوری
مردمکاهشپیداکردهاست.

این خبر حاکی است پس از انتشار گزارش این
همایش در رسانهها ،معاون وزیر کشور و رئیس
سازمان امــور اجتماعی در تبیین و توضیح
بخشی از سخنان خود در این همایش گفت:
مطالب بیا نشده در این همایش بهویژه آن
بخش که به میل تغییرات اساسی یا اعتراضات
اشاره داشته ،برگرفته از پیمایشها و مطالعات
مربوط به سا لهای  ۹۳تا  ۹۸بــوده ،لذا در
تعبیر و تفسیر این نوع گزارهها باید به شرایط
زمانی و تحوالت اجتماعی آن دوره توجه
کافی کرد.به گــزارش پایگاه اطال عرسانی
وزارت کشور ،دکتر تقی رستموندی افزود:
پیمایشهای سرمایه اجتماعی و ارز شها و
نگرشهای ایرانیان عمدت ًا رویکرد فرهنگی
و اجتماعی داشته و نباید در تفسیر این گونه
پدیدهها اغراض و نیات سیاسی را دخیل کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه
تاکید کــرد :تــاش رسانههای معاند بــرای
سوءاستفاده از هرگونه آسیبشناسی مسائل
داخلی برای عموم مردم ایران روشن است.
معاون وزیــر کشور درب ــاره آمــار و اطالعات
مربوط به آسیبهای اجتماعی نیز گفت :با
وجــود شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای
معیشتی ب ـهویــژه افــزایــش بــیــکــاری ،تــورم
و نابرابری طبقاتی در ســا لهــای گذشته،
جامعه ایرانی از خود تــا بآوری بینظیری
نشان داده و بــه گــواه همه آمــارهــا ،برخی
آسیبهای اجتماعی همانند خودکشی ،قتل،
تجاوز ،خشونت و غیره در مقایسه با برخی از
کشورهای توسعهیافته که از ثبات اقتصادی
برخوردارند ،کمتر است.

وزیر کشور هشدار داد:

خطر تبدیل شدن آسیب های اجتماعی به یک پدیده مزمن
وزیرکشوردردومینهمایشملی«مواجههباآسیبهایاجتماعیازدیدگاهاسالم»بااشارهبهظرفیت
باالی اندیشههای اسالمی در این موضوع گفت :مسئله آسیبهای اجتماعی از جمله مهمترین و
فوریترین موضوعات کشور است و باید در این خصوص تدبیری علمی و راهبردی اندیشیده شود؛
چراکهاگربهفوریتبهموضوعآسیبهایاجتماعینپردازیمبهمرورزمانبهپدیدهایمزمندرکشور
تبدیلمیشود.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتکشور،دکتراحمدوحیدیافزود:وقتیسخن
از وحدت ملی ،همبستگی اجتماعی و حتی توسعه و پیشرفت اقتصادی مطرح است ،زیرساختش
حلمسائلاجتماعیاستوتازمانیکهانسجامووحدتداخلیاجتماعیپایدارشکلنگیردامکان
تحقق وحدت ملی و به تبع آن توسعه و پیشرفت فراهم نیست.وزیر کشور تصریح کرد :ضرورت دارد
حرکتهایجدیوقویدرحوزهکاهشآسیبهایاجتماعیدرکشورشکلدهیموبهسمتوضعیت
مطلوب و در تراز انقالب اسالمی حرکت کنیم .وحیدی افزود :امروز همانطور که در کشور خیران
مدرسهساز ،خیران سالمت داریم؛ نیازمند داشتن خیران بزرگ اجتماعی هم هستیم؛ با گفتمان
قویوایجادیکنهضتبزرگوسراسریدرکشوربایدکاهشیپایداردرحوزههایمختلفآسیبهای
اجتماعینظیرطالق،خودکشی،اعتیادوحاشیهنشینیداشتهباشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت :همه
مراجعان به دستگاه قضایی ،موضوع اطاله
دادرسی را مطرح میکنند و مردم از قوه قضاییه
انتظار دارند پرونده آ نها در کوتا هترین زمان
رسیدگی شود.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه ،علی
القاصیمهر دیــروز یکشنبه پس از بازدید از
مجتمع قضایی عدالت در جمع قضات این
مجتمع افزود :هدف از حضور در جمع قضات
و کارکنان ،شنیدن صدای آنهاست که در خط
مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند.
وی تصریح کرد :بهترین کارشناس و فردی که
میتوانند به مسئوالن و مدیران دستگاه قضایی
در برنامهریز یها کمک کنند ،قضات هستند
که از نزدیک مشکالت مردم را لمس میکنند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه کار
در دستگاه قضایی با دیگر دستگاهها متفاوت
اس ــت ،تصریح ک ــرد :اگــر امـــروز س ــوال شود
مهمترین مسئله دستگاه قضایی چیست ،همه
افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند
موضوع اطاله دادرســی را مطرح میکنند و
مردم از قوه قضاییه انتظار دارند پرونده آنها در
کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه موضوع اطاله دادرســی در
دادگستری تهران مشهودتر است ،افزود :باید
برای کاهش اطاله دادرسی تالش ویژه داشته
باشیم .اگر با همت قضات و کارکنان ریشه اطاله
دادرســی را در دستگاه قضایی خشک کنیم،
بسیاریازمشکالتونارضایتیهاازبینمیرود.
رئیس کل دادگستری تهران درباره استعالم از
سوی دستگا هها گفت :قضات اعالم کرد هاند
که فقط سازمان ثبت و پلیس راهــور سریع به
استعال مها پاسخ میدهند .در این خصوص
اگر دستگاهها و نهادی در پاسخ به استعالمها
کوتاهی میکنند ،معرفی ،احضار و علیه آنها
اعالم جرم شود.
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