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گزارش

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

 11میلیون نفر در دولت یازدهم به طور
رایگان بیمه شدند

طی سال  1395فرزندخواندگی در استان تهران  34درصد افزایش یافت.
احمد میدری با بیان این که قوانین ســخت برای فرزندخواندگی کاهش یافته ،گفت :بر اســاس قوانین جدید زنان مجرد هم می توانند کودکی را به فرزندی
افزایش
بپذیرند.به گفته معاون رفاه اجتماعی دختران و زنانی که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند،
 34درصدی
این دو محدودیت فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
فرزندخواندگی معــاون رفــاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشــور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب
کنند که این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.

خون بازی دختران فصل جدید آسیبهای اجتماعی مدارس
نیلوفر منصوریه

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه قانون بیمه رایگان  20سال
قبل تصویب شــده بود ،گفت :با گذشته سه سال و هشت ماه از دولت یازدهم ،این
قانون به مرحله اجرا درآمد و در مجموع  11میلیون نفر به طور رایگان بیمه شدند.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه
تهران اظهار داشت :بسیاری از کسانی که دفترچه بیمه گرفته بودند ،توان مالی برای
مراجعه به بیمارســتان دولتی و امکان پرداخت حق بیمه را نداشتند ،که با عملیاتی
شدن قانون مذکور این امر محقق شد.
وی که همزمان با اولین روز از هفته ســامت ســخن می گفت ،افزود :اکنون با
گذشت سه سال و هشت ماه از شروع کار دولت یازدهم ،یکی از اولویت های دولت
توجه به خدمات سالمت اســت که در طرحی با عنوان «تحول سالمت» در هیات
وزیران تصویب شد.
وزیر بهداشــت با بیان این که حاصل این مصوبه کاهش پرداخت مردم و دغدغه
آنهــا در مراجعه به مراکز درمانی بود ،ادامه داد :همچنین دولت هزاران هزار میلیارد
تومان به ویژه برای حاشــیه نشینان و روســتاها در مواردی که نیاز به بهداشت یا
درمان داشتند ،در این مدت پرداخت کرده است.
وزیر بهداشــت یادآورشد :تا قبل از اجرای طرح تحول سالمت مردم در مراجعه به
بیمارستان های دولتی برای گرفتن نخ بخیه و چاقوی عمل و حتی البسه بیمار باید
هزینه همه این موارد را از جیب خود پرداخت می کردند که با عملیاتی شــدن این
طرح ،پرداخت از جیب مردم در روســتاها به سه درصد و در شهرها به شش درصد
کاهش پیدا کرد.
قاضی زاده هاشــمی بــا بیان این مطلب که تنها در اســتان فارس دولت در این
زمینه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اســت ،عنوان کرد :بر اساس
سرشــماری ،نزدیک به  10میلیون حاشــیه نشــین وجود دارد که وضعیت خدمات
بهداشتی و درمانی آنها به مراتب بدتر از روستاها است که در این رابطه نیز به ازای
هر ســه هزار نفر یک مراقب سالمت تعیین و پزشک ،خدمات درمانی ،بهداشتی و
دندانپزشکی برای آنها فراهم شد.
وی با اشــاره به این که نقایصی در زمینه واکسن و ارایه داروها در روستاها وجود
داشــت که برطرف شــد ،گفت :از نظر تخت های بیمارســتانی اقداماتی که انجام
شــده بیشتر به یک انقالب شبیه اســت زیرا به اندازه  20سال در این دوره ،تخت
بیمارستانی ساخته و تحویل شد و همچنان هم ادامه دارد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد :همچنین در مدت سه سال و
هشت ماه که از دولت یازدهم می گذرد ،بیش از دو هزار میلیارد تومان تجهیزات در
بیمارستان ها توزیع شده است که تمامی این تجهیزات از شرکت های دانش بنیان
داخلی و در راستای تقویت بنیه این شرکت ها خریداری شده است.
هر ماه دو داروی جدید در کشور تولید میشود
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ادامه داد :حدود سه هزار خانه بهداشت و
مراکز بهداشتی و هفت هزار پایگاه و مرکز جامع خدمات سالمت در این مدت ایجاد
شده و در حوزه تقویت تولید داخل نیز هر ماه ،دو داروی جدید وارد چرخه تولید شده
و اکنون این تعداد به  100داروی جدید رسیده است.
قاضی زاده هاشــمی با بیان اینکه حــدود  60درصد قیمت ریالی داروها در داخل
تولید و  40درصد رقم ریالی نیز از خارج وارد شــده است ،گفت :برغم اینکه مصرف
دارو به دلیل بیمه 11میلیون نفر افزایش پیدا کرده اســت ســهم تولید داخل نیز از
 60درصد به  70درصد رسیده و واردات نیز  350میلیون دالر کاهش یافته است.
میزان افسردگی زنان ایرانی  16درصد و مردان  10درصد است
وی با بیان اینکه امسال برای هفته سالمت شعار سالمت روان در نظر گرفته شده
اســت ،افزود :ســامتی امروز صرفا به جسم سالم نیست بلکه روح و روان و جامعه
سالم هم بسیار نقش دارد.
وزیر بهداشــت با بیان این نکته که ســامت روان در دنیای امروز به شدت مورد
توجه اســت ،اضافه کرد :در کشور ما به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه آشوب زده
و وقوع حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و این مساله که ساالنه حدود  18هزار نفر
در تصادفات جان خود را از دست می دهند و حدود  10برابر این افراد معلول یا خانه
نشین یا یتیم می شوند ،مشکالت افسردگی زیاد است.
قاضی زاده هاشمی با اشــاره به اینکه میزان افسردگی در ایران بیشتر از متوسط
دنیا نیست اما همین میزان افسردگی که در زنان  16درصد و مردان حدود  10درصد
است ،نیز رقم قابل توجهی است که عالوه بر کم سوادی ،فقر و مشکالت اقتصادی،
به عوامل دیگری چون مشکالت فرهنگی و اجتماعی نیز بازمی گردد.
وی یکــی از عوامل اصلی اضطراب را دروغ ،تهمت و غیبت در جامعه دانســت و
گفت :وقتی در جامعه این خصوصیات گســترش یابد ،طبیعی است که استرس هم
افزایــش پیدا می کند و به هر میزان در جامعه دروغ ،طمع به مال دنیا و قدرت زیاد
شود ،اضطراب و به دنبال آن توسعه خشم نیز بیشتر خواهد شد.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه یاس و ناامیدی یکی دیگر از مشکالتی است که در
جامعه ما زیاد تبلیغ می شــود ،یادآورشــد :در جامعه ای که یاس تبلیغ شود نشاط و
شــکوفایی هم نخواهد بود و کسانی که یاس را در جامعه و خانواده تبلیغ می کنند،
این افراد مسیر اشتباهی را دنبال می کنند.
قاضی زاده هاشمی بیکاری و مشکالت معیشتی را از دیگر عوامل گرفتاری های
روحی و روانی برشــمرد و اظهار داشــت :البته منظور از گرفتاری اعصاب و روان به
معنای دیوانگی افراد نیســت بلکه این عوامل موجب اختالل خواب ،گوشه گیری و
بی حوصلگی می شود.
به ازای هر  40هزار نفر در کشور یک مشاور سالمت روان داریم
وی بیان داشت :به ازای هر  40هزار نفر در کشور یک مشاور سالمت روان داریم
اما هنوز فرهنگ مراجعه به مشــاور در جامعه نهادینه نشــده است و مردم فکر می
کنند که حتما باید مشکلی در مغز آنها وجود دارد که به مشاور ارجاع داده می شوند.
وزیر بهداشت یادآورشد :در  26ســال گذشته آمار افسردگی در کشور ما دو برابر
شــده البته در دنیا هم آمار افســردگی باال رفته است اما باید توجه داشت که ما در
کشور اسالمی زندگی می کنیم که باورهای دینی ،باعث آرامش روان می شود.
قاضی زاده هاشــمی افزود :باید تالش کنیم در مقوله سالمت روان شرایط ما روز
به روز بهتر از گذشــته باشد و هر روز بتوانیم در جهت کنترل خشم و یاس عمومی
که برخی در جامعه تبلیغ می کنند موفق تر باشیم.
وی عنــوان کرد :آحــاد جامعه بایــد به این باور برســند که اگر مــی خواهیم
کشــوری آبــاد و انقالبــی موثــر داشــته باشــیم الزمــه آن توجه بــه بخش
ســامت روح و روان و حرکــت بــه ســمت کاهــش آســیب هــای اجتماعی
است.

اجتماعی

مدتهاست که زنگ خطر آسیب های اجتماعی در مدارس
به صدا درآمده ،زنگ خطری جدید که بسیار فراتر از اعتیاد،
فضای مجازی ،دوستی با جنس مخالف و عرفانهای کاذب
به شــمار می رود .خطری که به گفته کارشناســان نوعی
خودکشی به شمار می رود؛ خونبازی است.
این روزها آســیب زدن به بدن و خط خطی کردن دست
و پا ،موج جدیدی ســت که به مدارس دخترانه کشــور به
خصوص مدارس پایتخت راه یافته اســت .اگر در گذشــته
یادگاری نوشــتن روی تنه درختان با اجسام تیز عمل زشت
و ناپســندی محسوب می شــد ،حاال این یادگاری نویسی
با اجســام تیز پا را فراتر گذاشــته و به تــن و بدن دختران
نوجوان رســیدهاست .پرگار ،ســوزن تهگرد ،تیغ اصالح و
هرچیز تیز دیگر میتواند وســیله مناســبی باشد که با آن
بتوانند با آن دست و پاهایشــان را آنطور که میخواهند به
ط خطی کنند .خط خط هایی که حتما
شکلهای مختلف خ 
با خونریزی همراه اســت و حتی گاهی نیاز به پانسمان پیدا
می کند .اما برخی به این ســطح هم راضی نمیشوند و با
داغ کردن وسیله تیزشان و یا سوزاندن محل خراشیده شده
به خاکستر سیگار یادگاریهایشان را پررنگتر می کنند.
انتشــار اخبــار ،عکس ها و فیلم های متعــددی از بازی
وحشتناک دختران دبیرستانی در رسانه ها ،توجه کارشناسان
را به خود جلب کرده اســت ،به گفته کارشناســان بازی به
نام خون بازی ،حاکی از خشــونت و ضعف مســائل تربیتی

و پرورشــی در نظام آموزشی کشور است .تصاویر مربوط به
این پدیده در دبیرستان های دخترانه برای اولین بار از رسانه
های داخلی منتشر شد اما واقعیت خون بازی در شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی از مدت ها قبل به صورت عکس
و فیلم منتشر شده بود.

قضیه از این قرار است که شخص پس از یک فشار روحی
و روانی در شرایطی غیرمعمول با یک وسیله تیز برش هایی
را در دســت خود ایجاد می کند که منجر به جاری شــدن
خون می شود ،شــاید این برش ها عمیق نباشد اما ناگفته
پیداســت که جای آن روی بدن خواهد ماند .به گفته افراد
آسیب دیده ،احساس خوبی به آنها دست می دهد.
راحله دختری  16ساله اســت .وی به اولین تجربه خون
بازی خود در دو ســال گذشته اشاره می کند و می گوید :در
پی اولین شکست عشــقی ،ابتدا سه چهار خط روی دست
خــودم زدم .این کار را از دوســتم فریبا آموزش دیده بودم.
فریبا بعد از رد انداختن ،در مدرســه مشهور شد و همه از او
حساب می بردند.
تجربه های بعدی خون بازی نگار مربوط به دعوای پدر و
مادرش است و در ادامه به هر بهانه ای روی دستانش خط
می انداخته اســت؛ اما نگار می گوید یک سال است دیگر
دســت به تیغ نشده چرا که پسرها دیگر دختران خط خطی
را دوست ندارند!
افزایش خون بازی در برخی ماهها
یک کارشناس مشاوره آموزش و پرورش با اشاره به شکل
گیری آســیب جدیدی به نام خون بازی میان دانشآموزان
دختر گفت :در ماه های خرداد و تیر آمار خودکشــی دانش
ی یابد که نیازمند حضور تیم مددکاری و
آمــوزان افزایش م 
روانشناسی در مدارس هستیم.
عباس فرجی که هماکنون به عنوان مشــاور در مدارس
کشور حضور دارد در رابطه با خون بازی گفت :این موضوع
را مــی توان در طبقه بندی خودکشــی قــرار داد و از این
زوایه به موضوع نگاه کرد .بهتر اســت این موضوع از محور
اجتماعی عــام به یک موضوع تخصصــی و خاص یابد تا
بتوان برای آن راهکاری را یافت.
کارشناس ارشد مشاوره افزود :گاهی دختران دانشآموز با
ی کنند و شاید از ابتدا
تأسی از یکدیگر اقدام به خونبازی م 
حتی به ذهنشــان خطور نکرده باشد که میتوانند این کار
را انجــام دهند .اغلب مدارس اصرار دارند این موارد مخفی
بماند تا اینکه بازگو شــود البته خانواد ه ها نیز چنین تمایلی
دارند و دوست ندارند که خونبازی فرزندشان مطرح شود،
ایــن موضوعات برای خانواده ها تابــو و برای مدارس آمار
منفی محسوب میشود.
وی افــزود :در واقع به نظر میرســد اصالح خون بازی
اقتباســی از نام یک فیلم ســینمایی بــه کارگردانی خانم
رخشــان بنی اعتماد باشد که در سال  85ساخته شد در آن
فیلم محور داســتان دختری بود که با مشکل اعتیاد دست
و پنجه نرم میکــرد و از طرفی نامزد دختر جوان قرار بود
از خــارج برای دیدنش بیاید .و گرنه ما چنین اصطالحی در
حوزه روانشناسی نداریم اما این اقدام دانشآموزان میتواند
در دســته اقدامات خود کشــنده قرار بگیــرد چرا که طیف
وســیعی از رفتارهای پرخطر وجود دارد که می تواند منجر
به مرگ فرد بشود.
فرجی با بیان اینکه خون بازی نوعی اقدام برای خودکشی
محسوب میشــود ،گفت :این موضوع را میتوان در طبقه

بندی خودکشی قرار داد و از این زوایه به موضوع نگاه کرد.
من ترجیح میدهم این موضوع را از محور اجتماعی عام به
یک موضوع تخصصی و خاص تغییر دهم تا بتوان راهکاری
برای آن پیدا کرد در غیر اینصورت نه تنها کمکی به جامعه
نمیکنیم بلکه آسیب به هم میزنیم.
وی بــه دالیل آمار بــاالی خودکشــی دانشآموزان در
ماههای خرداد و تیر اشاره کرد و افزود :گاهی دختران جوان
ی کنند و شاید ابتدا
با تأسی از یکدیگر اقدام به خونبازی م 
حتی به ذهنشــان هم خطور نکند که میتوانند این کار را
انجام دهند .به یاد دارم حدود  10ســال قبل ،اردیبهشــت
ماه در یکی از دبیرســتانهای نمونه پسرانه یکی از دانش
آموزان پیش دانشــگاهی با طناب دار خودش را کشته بود
آن زمان از کارشناسی مشاوره منطقه با من تماس گرفتند و
گفتند که به این مدرسه مراجعه و اوضاع را بررسی کنم من
هم نشستی با مدیر دبیرستان گذاشتم و نتیجه بحث این شد
که با توجه به اینکه آمار خودکشــی در خرداد و تیر افزایش در یک رابطه شکست خورده است اگر دارو بخورد نمی تواند
پیــدا می کند توصیه کردیم تیم متشــکل از روانشــناس ،به دوســت پسر خود نشان دهد که دارو خورده است اما تیغ
روانپزشــک و مددکار اجتماعی درمدرسه مداخله و مدرسه بــه وضوح عالئم خودش را بر جای می گذارد .این موضوع
حتی در به رخ کشیدن شهامت پذیری این دختران نیز می
را از نظر روانی ایمن کنند.
به گفته وی آمار خودکشی در مدارس سانسور می شود :تواند تاثیرگذار باشــد یعنی فردی که بیشتر رگ خود را زده
اغلب مدارس اصرار دارند مواردی از این دست مخفی بماند از جایگاه خاصتری برخوردار است.
خون بازی راهی برای آرامش
و بازگو نشــود ،البته این موضوع از طــرف خانوادهها هم
وی در ادامه افــزود :برخی از دختران نیز پای خود را که
به همین شکل دیده میشــود و اولیای دانشآموزان هم
تمایلی ندارند که مطرح شــود که به عنوان مثال پســر یا قابل نمایش نیســت یا ســر خود را تیغ میزنند .این موار
دخترشــان خودکشــی کرده اســت .این موضوعات برای وقتی تبدیل به خون بازی میشود یعنی از مقوله خودکشی
خانواده ها تابو و برای مدارس آمار منفی تلقی میشــود .خارج و به نوعی رفتار وسواسی و تکرار شونده برای کاهش
پس مناســبترین تصمیم این است که موضوعاتی از این تنشهای فرد تبدیل میشــود مثال کندن موی سر یا ابرو
نیز در این ســن شایع است اما کشیدن تیغ بر اعضای بدن
دست کامال پوشیده بماند.
نشــان از آن دارد که برای کاهــش اضطراب و تنشهای
مهمترین علت خودکشی
فرجی درخصوص دالیل خودکشی دانشآموزان نیز گفت :درونی تا چه اندازه روشها خشــنتر شده است.نکته جالب
عمدت ًا دلیل خودکشــی را افسردگی میدانند ولی این بدان این است که همین دختران نیز به این موضوع اشاره کرده
معنا نیســت که تمام دانشآموزانی که خودکشی میکنند ،و میگویند برای اینکه آرام شــویم خــون بازی را انتخاب
افســردگی دارند .خودکشــی طبقات مختلفی دارد از اقدام کردهایم.
فرجــی در پایان گفت :آموزش پرورش چشــمانش را بر
به خودکشی تا تهدید به خودکشــی از افکار خودکشنده تا
خودکشــی موفق .حال با نگاهی بــه اظهارات این دختران روی حقایق نبندد و صرفا به آمار ارســالی از سوی مدارس
متوجه میشــویم که بیشتر آنها اقدام به خودکشی کردهاند که عمدتا دقیق نیست اکتفا نکند .همانطور که اشاره کردم
و برخی هم رگزنی را به عنوان تهدید به خودکشی کامل باید تیمی متشــکل از روانشناســان و روانپزشکان و البته
انجام دادهاند البته در مــواردی هم گاهی تیغ ها عمیق تر مددکاران اجتماعی وارد عمل بشوند ،آموزش و پرورش هم
بریدهاند و چه بسا منجر به مرگ فرد شده و در حقیقت یک با آمــوزش خانوادهها و مدیران نقش مهمی را ایفا کند که
خودکشی موفق صورت گرفته است ولی در کلیت اظهارات دســت از آمارســازی بردارند و آنچه در مدارس اتفاق می
آنها این موضوع تبدیل به یک بازی شــده و از اسم آن هم افتــد را دقیق در اختیار مراکــز تصمیم گیرنده قرار دهند تا
میتوان به این موضوع پی برد به همین دلیل است که به بتوان جلوی این اتفاقات را گرفت وگرنه این رفتار خشونت
بــار میتواند در آینده منجر به اتفاقــات ناگوار و غیر قابل
آن میگویند خون بازی.
وی ادامه داد :هماکنون نیز شــاهد هســتیم که دختران بازگشت بشود.تسنیم این موضوع حتی اگر بازی هم قلمداد
دانشآموز با تیغ روی دستشــان میکشند و این موضوع شــود بازی خطرناکی است که خشونت زیادی در آن نهفته
باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد اینکه این دختران از تیغ اســت خشونتی که از بستر اجتماعی پدید آمده است همین
ی تواند مورد بررســی قرار بگیرد یک که دختری تیغی را به دســت خود میگیرد و به پوســت
اســتفاده میکنند م 
علت می تواند به این مربوط باشد که عالئمی که از تیغ بر خــودش نزدیک میکند نشــان از آن دارد کــه میتواند
ی کنند.
ی ماند می تواند قابل نمایش باشــد مثال دختری که خودکشی کند یعنی به یک نوعی بازی با مرگ م 
جای م 

از همپاشیدگی خانواد هها و اقدامات کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اقدامات این کمیسیون برای جلوگیری از هم
پاشیدگی خانوادهها را عنوان کرد.
محمد وحدتی هالن ،عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدامات
کمیسیون اجتماعی در زمینه کاهش آمار طالق در کشور گفت :یکی از مهمترین
آسیب های اجتماعی مقوله طالق است .آمار طالق در کشور بسیار باالست ،در
تهران از دو ازدواج یکی از آنها به طالق منجر میشــود و در شهرستانها نیز
آمار تقریبا حدود همین میزان است.
وی افــزود :عامل مهمی مثل طالق ،خانوادهها ،جامعــه و کودکان را تهدید
میکند و سبب از دست دادن سرپرست کودکان و مشکالت تربیتی آنها میشود.
وحدتی گفت :برای جلوگیری از آســیب اجتماعــی طالق در جامعه اعتقاد به
فرهنگسازی در این زمینه داریم و کمیسیون اجتماعی نیز در تالش برای ایجاد
تغییر در فرهنگ جامعه به وسیله رسانههای جمعی است.
وی لزوم ایجاد فرهنگ اســتفاده از آموزشهای قبل از ازدواج را برای زوجین
مهــم عنوان کرد و گفت :آقا و خانم باید پیش از ازدواج درباره مشــکالت پیش
روی خود آگاهی پیدا کنند.
این نماینده مجلس گفت :کمیســیون اجتماعی درباره بیش از  ۱۸عامل ایجاد
کننده طالق که از مهم ترین آنها میتوان به بیکاری ،عدم امکانات مالی ،اعتیاد

و ...اشاره کرد ،مطالعات و بررسیهایی انجام داده و تالش کردیم در تمامی این
مسائل تغییرات اساسی ایجاد کنیم تا بتوان با آنها مقابله کرد.
وی افزود :در بودجه  ۹۶تغییرات بزرگی در بودجه اختصاص یافته به این مسائل
ایجاد کردیم و در کمیسیون تلفیق بودجه نیز از این تغییرات دفاع و آن را تصویب
کردیم که خوشبختانه در صحن مجلس هم با آنها موافقت شد.
وحدتی افزایش مســتمری خانواد ه های کمیته امداد و بهزیستی را در راستای
برنامههای مجلس برای کاهش میزان طالق موثر دانســت و گفت :مستمری
خانواد ه های کمیته امداد و بهزیســتی که از امکانات مالی کمی برخوردار بودند
و ماهانه با پنجاه هزار تا صد هزار تومان مســتمری زندگی خود را میگذرانند،
افزایش دادیم و ســطح مســتمری آنها را به یک چهارم میزان حقوق کارگران
رساندیم و برای هر یک از آنها حدود  ۲۰۰هزار تومان مستمری تعیین کردیم.
وی افزایش مســتمری مددجویان و بهره مندی از امکانات مالی را در کاهش
میزان طالق بسیار موثر دانست و گفت :خانواد ه مستمری بگیری که پیش از این
امکانات مالی محدود و مختصری برای امرار معاش داشــتند با اجرای این طرح
ی توان جلوگیری کرد.
از بروز طالق در این خانوادهها به دلیل مسائل مالی م 
وحدتی تاکید کرد :البته این افزایش درآمد رقم قابل توجهی نیست منتهی در
جلوگیری از هم پاشــیدگی خانواده ها بســیار موثر است ،زیرا بعضی خانواده ها

هســتند که به دلیل عدم توانایی در پرداخت یک قبض پنجاه هزار تومانی برق،
گاز  ،تلفن و ...یا خرید نان هم پول کافی ندارند .درآمد ششصد هزار تومانی برای
این خانواده سبب ایجاد یک شرایط بهتر در زندگی آنها میشود.
وی افزود :برای کمک به اشتغالزایی جوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی و
سازمانهای ذی ربط بودجه در نظر گرفته ایم که در صورت تحقق این بودجهها
و واریز مبالغ به این ســازمان ها برای اشتغال این جوانان اقدامات بسیار موثری
میتوان انجام داد.
وی در پاســخ به این سوال که برای کاهش میزان تاثیر عوامل غیرمستقیم بر
مقوله طالق در کشور چه تمهیداتی اندیشیده شده است ،گفت :ساعت کاری زنان
سرپرســت خانوار را که همسران معلول دارند یا شوهرانشان به هر دلیلی امکان
کار نداشتند کاهش دادهایم که به تصویب نمایندگان رسید .براساس قانون قبلی
ساعت کاری آنها در هفته  ۴۴ساعت بود که شش ساعت آن را کم کردهایم.
وی در پایان تاکید کرد :اهتمام به حل مســائلی چون بیکاری ،اعتیاد و  ...در
کاهش طالق موثر اســت ولی برای افرادی که مشــکالت مالی ،معضل اعتیاد
و بیکاری ندارند ولی درگیر معضل طالق می شــوند اثری نخواهد داشــت .به
همین دلیل اهمیت فرهنگســازی را در مسئله طالق از همه عوامل دیگر بیشتر
میدانم.

توقف نرخ رشد آسیبهای اجتماعی در کشور
در آسیبهای اجتماعی از جمله طالق توافقی،
زمین خواری و موضوعات اخالقی شاهد کاهش
نرخ رشد هستیم.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان این مطلب
گفت :خوشبختانه دستور مقام معظم رهبری درباره
کنترل آســیب ها محقق و نرخ رشد آسیبهای
اجتماعی متوقف شد.
محمد باقر الفت با بیــان اینکه این توقف نرخ
رشــد در هر چهار اولویت آسیب های اجتماعی
(طالق ،اعتیاد ،حاشیه نشینی و مباحث اخالقی)
بوده اســت ،گفت :از جمله بزرگ ترین فعالیتها
در قوه قضائیه با همکاری ســایر دستگاه ها بود
که به سمت صفر بردن آمار این آسیب ها هستیم.
وی با اشاره به موضوع کاهش آمارها گفت :در
طالق توافقی ،زمین خواری و موضوعات اخالقی
این کاهش نرخ رشد را شاهد هستیم.
معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم
قوه قضائیــه ابراز امیدواری کــرد با همفکری و
هم افزایی نخســت در قوه قضائیه و بعد با سایر
دستگاهها نظر دوم مقام معظم رهبری درخصوص

کاهش آسیب های اجتماعی هر چه زودتر محقق
سازیم.
وی افزود :بدنه دســتگاه های دادگستری برای
مقابله و پیشگیری آسیب های اجتماعی فعال شده
است که این موضوع هزینه ها را کاهش می دهد.
الفت با ارائه گزارشــی از فعالیت  ۱۷ماه گذشته
درخصوص موضوع آسیب های اجتماعی ،اظهار
کرد :به دنبال ارســال گزارش هــای متعددی از
مراجع ذیربط بــه مقام معظم رهبری در رابطه با
گسترش آسیب های اجتماعی ،ایشان به معاونت
اجتماعی وزارت کشــور دستور دادند در خصوص
همه عناوین آســیب ها گزارش مبســوطی تهیه
کنند که تالش موثری در این زمینه انجام شد.
وی ادامه داد :معاون اجتماعی وزارت کشــور با
صرف زمان قابل توجهی یعنی حدود یک سال و
نیم توانست به یک جمع بندی از وضعیت کشور
درباره آســیب های اجتماعی برسد و در سال ۹۴
این جمع بندی را با حضور مقامات کشــوری نزد
مقام معظم رهبری ارائه کــرد که گزارش تکان
دهنده ای بود.

الفت با اســتناد به فرمایش مقام معظم رهبری
گفت ۲۰ :ســال از توجه جدی به آســیب های
اجتماعی گذشــته اســت و در این فاصله زمانی
بــه این موضوع توجه نکرده ایم چون موضوعات
دیگری مانند جنگ و تبعات آن گریبانگیر کشور
شــد و توجه مدیران را نســبت به آســیبهای
اجتماعی غافل کرد.
وی با بیان اینکه مقام رهبری خواسته اند غفلت
 ۲۰سال گذشــته در مدت زمان کوتاهی جبران
شــود ،گفت :به همین منظور شــورای اجتماعی
کشــور شــروع به تدوین اولویت های آسیبها
کــرد و  ۲۳عنوان را در وهله نخســت انتخاب و
چهار آسیب طالق ،اعتیاد ،حاشیه نشینی و مباحث
اخالقی را در اولویت کار قرار داد.
وی از اختصاص  ۵۰میلیارد ریال در ســال ۹۵
و بخشی از سال  ۹۶به اجرای برنامه های آسیب
های اجتماعی خبر داد و افــزود :معاون اول قوه
قضائیه بر مســائل مالی آســیب های اجتماعی
نظارت کردند و از دارایی های دادگستری استانها
نیز به ما کمک کرده اند.

