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دولتپانصدمیلیارد

تومان به منظور پیشگیری
از حوادث به هاللاحمر

یکشنبه  15مرداد شماره 204

خبر

اختصاص داد

معاون اول رئیسجمهور تصویب نامه هیات وزیران درباره اختصاص مبلغ پانصدمیلیارد تومان به جمعیت هالل احمر به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث ،سوانح و بحرانها را ابالغ کرد.
هیات وزیران در جلسه اول مرداد ماه 1396به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل  138قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (الف) تبصره ( )13قانون بودجه سال  1396کل کشور مبلغ پانصدمیلیارد تومان از محل منابع ماده ( )10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( )12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
(به نسبت مساوی) ،موضوع بند (م) ماده ( )28قانون الحاق تنظیم برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )2مصوب  -1393به منظور پیشگیری ،آمادگی و مقابله با حوادث ،سوانح و بحرانها در اختیار
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

تکدیگری آسیب اجتماعی این روزهای پایتخت

چه کسانی مشمول وام قرضالحسنه
کمیته امداد میشوند؟
شهال منصوریه

دســتیار معاون خودکفایی و اشــتغال کمیته امداد با بیان آنکه مددجویان دائمی با
هدف توانمندسازی آنها ،فرزندان مددجویان با هدف جلوگیری از سیکل فقر در کشور
و همچنین نیازمندان میتوانند از وام قرضالحسنه صندوق امداد والیت بهرهمند شوند
گفت :نیازمندان میتوانند با مراجعه به تمامی دفاتر کمیته امداد که اطالعات و نشانی
آنها در سایت  emdad.irقرار دارد ،درخواست خود را اعالم و ثبت کنند.
منوچهر رزم جو در گفتوگو با ایسنا ،با بیان آنکه کمیته امداد امام خمینی (ره) در
راســتای توانمندسازی خانوادهها و تسریع در خروج خودکفایی مددجویان برنامههای
اشــتغال را در سال جاری در دســتور کار خود دارد گفت :پیش بینی کردهایم که در
ســال جاری از طریق ایجاد  140هزار شــغل با اعتباری بالغ بر  3100میلیارد تومان
زمینه خروج مددجویان را از چرخه حمایت از طریق پرداخت تسهیالت به مددجویان
فراهم کنیم.
وی ادامــه داد 2100 :میلیارد تومان از اعتبار  3000میلیارد تومانی کمیته امداد در
حوزه اشــتغال از طریق منابع قرض الحســنه بانکها که در قانون بودجه سال جاری
برای کمیته امداد پیش بینی شــده است تامین خواهد شد .این در حالیست که در
سال گذشته منابع بانکی کمیته امداد  1000میلیارد تومان بود و به این ترتیب در سال
جاری با رشد بیش از دو برابری منابع بانکی کمیته امداد رو به رو هستیم.
دســتیار معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد افزود 1000 :میلیارد تومان از این
منابع نیز از طریق منابع داخلی کمیته امداد محقق خواهد شد .این در حالیست که در
ســال گذشته منابع داخلی کمیته امداد  380میلیارد تومان بود .به این ترتیب امسال
توانستهایم با تاسیس صندوق امداد والیت منابع داخلی کمیته امداد را جهت پرداخت
تسهیالت به مددجویان نیازمند به بیش از سه برابر برسانیم.
رزمجو در ادامه با تاکید بر آنکه امســال طرحها را در قالب ایجاد اشتغالهای خرد،
کوچک و مشاغل خانگی در عرصههای مختلف اقتصادی ،کشاورزی ،خدماتی و صنعتی
پیگیری میکنیم گفت :ســال گذشته از طریق پرداخت تسهیالت اشتغال  120هزار
نفر دارای شــغل شدند .این در حالیست که با احتساب وامها و تسهیالت اشتغالی که
در سالیان گذشته به مددجویان پرداخت شده بود توانستیم  150هزار نفر را از چرخه
حمایت خارج کنیم.
وی ادامه داد :پیش بینی امسال آن است که از طریق پرداخت تسهیالت اشتغال برای
 140هزار نفر شغل ایجاد شود و بیش از  100هزار نفر نیز خودکفا شوند.
دســتیار معاون خودکفایی و اشــتغال کمیته امداد در خصــوص حداقل و حداکثر
وامهــای پرداختی نیز گفت :وامهای پرداختی حداقل پنج میلیون تومان و حداکثر از
طریــق منابع کمیته امداد (صندوق امداد والیت)  50میلیون تومان و از طریق منابع
بانکی  100میلیون تومان است.
رزمجو تصریح کرد :میزان تسهیالت پرداختی بر اساس سطحبندی اشتغالها که در
کمیته امداد صورت گرفته و متناســب با گروههای هدف پرداخت میشود .برای مثال
صنایع دســتی به وامهای خردتری نیاز دارند در حالیکه مشاغل مربوط به صنعت و
کشاورزی به وامهای کالنتری نیازمند هستند.
وی ادامه داد :در نظر داریم تا در ســال جاری  35تا  40درصد از طرحهای اشتغال
را در زمینههای کشــاورزی ،دامداری ،کشتهای گلخانهای ،باغداری و کشت گیاهان
دارویی به جهت اهمیت این مشاغل و توسعه روستاها به کشور ،پیگیری کنیم.
دستیار معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد همچنین گفت :پیش بینی میکنیم
که در ســال جاری از طریق طرحهای کمیته امــداد  22هزار نفر از طریق کاریابی و
تعامل با کارفرمایان صاحب شــغل شــوند که در این میان کمیته امداد تسهیالتی را
همچون دو سال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را به کارفرمایانی که نیروهای خود را
از میان مددجویان کمیته امداد انتخاب میکند پرداخت خواهد کرد.

مداخله در مسئله کودکان کار و خیابان
فقط با هماهنگی بهزیستی
مدیرکل بهزیســتی تهران در واکنش به برخی مداخالت از ســوی افراد غیرمتولی
در مســئله کــودکان کار و خیابان گفت :هرگونه مداخله در این مورد باید از ســوی
تسهیلگران آموزش دیده و با هماهنگی بهزیستی باشد.
اصغر باقری ،با بیان اینکه کار کودک در واقع نوعی بیگاری است ،افزود :کودک باید
به مدرسه برود و درس بخواند نه اینکه برای اندکی درآمد از زندگی آینده و پیشرفت
در جامعه محروم شود .در کنار درس ،کودک نیاز به تفریح و سرگرمی دارد که اگر از
آن محروم شود ،در آینده لطمات جدی خواهد دید.
وی با تکذیب برخــی اظهارنظرها در خصوص درآمد روزانــه چندصد هزار تومانی
کودکان کار و خیابان گفت :در مورد متکدیان تحقیقاتی انجام شده و مشخص شده که
برخی از آنها درآمد روزانه نسبتا خوبی دارند اما کودکان کار افرادی ضعیف هستند که
برای کمترین درآمد مجبور به کار میشوند .در شناسایی انجام شده تقریبا مطمئنیم
که درآمد کودکان کار اندک است.
مدیرکل بهزیستی تهران در مورد ریخت شناسی کودکان کار خاطرنشان کرد :برخی
از کودکان کار و خیابان افراد بی سرپرست هستند که سازمان بهزیستی به این کودکان
خدمات میدهد و آنها را در مراکز خود تحت پوشش میگیرد .اما بسیاری از کودکان
کار و خیابان دارای خانواده مشــخص هســتند که به دلیل فقر یا دیگر آســیبهای
اجتماعی مجبور به کار و کمک به تامین معاش خانواده هستند.
باقری در مورد این دســته از کودکان کار گفت :اولیــن اقدام در برخورد با کودکان
کار و خیابان شناسایی و دریافت شرح حال آنها است .ما براساس شرح حال مشخص
میکنیم که کودک بی سرپرســت است یا بدسرپرست و یا خانواده ناصالح دارد و پس
از انجام شناسایی مداخالت اجتماعی را آغاز میکنیم که در همین راستا در طول یک
سال گذشته توانستیم  ۱۸۰۰کودک کار و خیابان را ساماندهی کنیم.
وی ادامه داد :برای ســاماندهی این تعداد از کودکان کار در طول یکســال گذشته
نزدیک به ســه میلیارد تومان هزینه کردیم که این رقم صرف ارائه خدمات آموزشی،
بهداشــتی و درمانی به خانوادهها شــد تا با دریافت این خدمات دیگر کودکان خود را
برای درآمدی اندک به خیابان نفرستند.
به گزارش مهر ،مدیرکل بهزیســتی تهران در مورد مســئولیت جامعه در برخورد با
کــودکان کار و خیابــان تاکید کرد :همه افراد جامعه موظفند و مســئولیت دارند در
ســاماندهی به کودکان کار در کنار بهزیستی باشند و نزدیکترین و در دسترسترین
راه در هنگام مشاهده این کودکان ،تماس با سامانه  ۱۲۳بهزیستی است.
باقری افزود :ســامانه  ۱۲۳به صورت شبانهروزی آماده انجام مداخالت اجتماعی در
زمینه کودکان کار اســت و در کنار بهزیســتی ،انجمنهای فعــال و دارای مجوز هم
صالحیت انجام مداخالت را دارند.
وی در مورد برخی مداخالت از سوی برنامههای تلویزیونی پربازدید در حوزه کودکان
کار گفت :هرگونه مداخله در موضوع کودکان کار باید با هماهنگی سازمان بهزیستی
باشــد و تاکنون چنین هماهنگی با ما انجام نشده اســت .البته کمک به حل مسئله
کودکان کار و خیابان و اقدام در جهت آموزش آنها ،اقدامی پسندیده است اما مداخله
در این موضوع باید تنها از طریق تسهیلگران آموزش دیده بهزیستی انجام شود.

اجتماعی

لباسهای مندرس و کثیف با ســر و صورتی دود گرفته
و ســیاه؛ دستانی که سیاهی و چروکی از رویش میبارد به
ســمت عابران یا مسافران نشانه رفته است .خیابان و مترو
و اتوبوس نــدارد هر جا که پا میگذاری دیده میشــوند.
صبــح که از خانه به دل شــهر بیرون میزنــی در اولین
چهارراهها دیده میشــوند .در ایســتگاههای مترو یا بی آر
تی یا پایانههای تاکســیرانی ســروکله شان پیدا میشود.
ســن و سال و جنسیت اصال مهم نیست زیرا به ترفندهای
خاصی مجهز شــدهاند که از قبل در تیمهایی سازماندهی
شده فرا گرفتهاند و اجرا میکنند .این متکدیان اعم از خرد
و کالن ،زن و مرد با چهرههایی ژولیده یا آراسته ،بیسواد
و تحصیلکرده هر یک با شــیوهای از نخستین ساعت روز
در پی کســب درآمد هســتند .کودکان و زنانی که نوزادی
بــه کمر دارند ،دختران و پســرانی که با قیافههای عجیب
و لباسهای مندرس خود و بعضا با شــوخیهای دســتی
خود در پی ترحم مردمی هســتند که روزیشان را به دست
آورند .افرادی که بیشترشان خارجی هستند و از کشورهای
همســایه .زمانی قرار بود تهران به شــهری بی گدا تبدیل
شود اما هنوز هم تهران بهترین مقصد برای گدایانی است
که میخواهند درآمدی میلیونی داشته باشند.
البته در داخل مترو تهران بازار تکدیگری داغ تر اســت
و در واقع بازار آنها روزی اســت که بهطور میانگین در هر
واگن حداقل ســه نفر مشــغول به فــروش اجناس تاریخ
گذشــته و غیربهداشتی هســتند و انگار شهری نیز در زیر
شــهر تهران ساخته شــده و این بازار تکدیگری رنگ و
بوی تازه تری به خود میگیرد و این افراد با لحن عاجزانه
خواســتهها خود را با قســمهای فراوان و نام بردن از ائمه
اطهار بیان میکنند و ســعی در فریب و یا احساسی کردن
شهروندان دارند.
میگوینــد درآمــد میلیونی دارند و بهترین شــغل برای
کســانی اســت که در پایتخــت یا کالنشــهرها زندگی
میکنند ،به شــرطی که کمی رو داشته باشند و بتوانند در
گوشــه و کنار شهر صبح تا شــب با سر و وضع مناسب یا

نامناسب دستشان را مقابل رهذران دراز کنند و بگویند «به
من بی نوا کمک کنید ».درآمدشــان بســتگی به مکان و
مهارت متکدیان دارد .اینکــه چگونه بتوانند دل رهگذران
این شهر را به درد آوردند و آنها را دست به جیب کنند.
داستان تکراری
داســتان تکدیگری در معابر شــهر تهران سالها است
که در نظر مردم و مســئوالن امری طبیعی شــده است،
گویــا همگان حضــور کودکان و زنانی بــا لباس مندرس
را برای درآمدزایی بر ســر کوچه پذیرفتهاند و از یادشــان
رفته که براســاس قانون؛ تکدیگری جرم است! یادشان
رفته که کودکان و زنانی که بر ســر چهارراهها با خواهش،
التمــاس یا هزاران بهانه دیگر از ما «پول» طلب میکنند؛
تنها واسطهای هســتند میان پول و مدیر باال دستیشان،
پوششــی هستند برای اقدامات مجرمانه؛ و انگونه که مدیر
اداره ساماندهی آســیبدیدگان اجتماعی شهرداری تهران
عنوان میکند آنان رابطی برای تهیه مواد مخدرند!
تكديگري از جمله نابههنجاريهاي اجتماعي است كه
نمايي از بحران در ســاختار جامعه محسوب ميشود و مي
تــوان گفت عالوه بر معضل اقتصــادي ،ارتباط تنگاتنگي
نيز با مســائل فرهنگي و اجتماعي جامعه هم دارد .وسعت
دايره اين معضل و افزايش حضور متكديان در سطح شهر
در ســالهاي اخير ،مسئوالن را به ســمت ارائه طرحها و
برنامههايي ســوق داد تا به كاهش اين مهم منجر شــود
كه از جمله اين تصميمات بر اســاس مصوبه شوراي عالي
اداري مورخ در ارديبهشت  78است كه ارگانها ،سازمانها
و نهادها از جمله كميته امداد ،ســازمان بهزيستي ،وزارت
كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان را موظف به
ساماندهي متكديان كرد.
همزمان با تشــديد جمــعآوري متكديان بزرگســال و
ي گر
معضل تکدیگری به ســمت افزايش كودكان تكد 
تغيير کرده و اهم اين تغيير بر اســاس كودكان تكديگر
اتباع خارجي اســتوار شده است .مسئوالن بهزيستي متولي
اصلــي بحث متكديان را فرمانــداري معرفي ميكنند كه
بر اســاس قانون موظف است با همكاري شورايي متشكل
از شــهرداري ،نيروي انتظامي ،كميته امداد ،بهزيستي ،قوه
قضائيه و دادگستري و سازمان زندانها اقدام به ساماندهي
متكديان کند.

 30درصد متکدیان خارجی هستند
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور
گفت :قرارگاههای آسیبهای اجتماعی راهاندازی و در حال
فعالیت هســتند اما با مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم
میکند.
رضا محبوبی گفت :با اســتقرار مدیریت جدید و از سال
گذشــته این طرح اجــرا و در تهران نیز راه اندازی شــده
اســت.این قرارگاهها کامال از مراکــز بهاران و گرمخانهها
جدا هســتند .در حقیقت این قرارگاه به منظور جمعآوری
متکدیان ،کودکان کار و...بوده و اگر بخواهیم عملکرد این
قرارگاهها را با وضعیت مطلوب مقایســه کنیم که دیگر بر
سر چهار راهها متکدیانی دیده نشوند ،میتوانگفت توفیقی
نداشــته اســت .وی در ادامه به بیان مشــکالت قرارگاه
آســیبهای اجتماعــی پرداخت و تصریح کــرد :یکی از
مشــکالت جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است
که در مسیر غربالگری و ســاماندهی قرار میگیرند ،البته
بیشتر افرادی که هویت آنان مشخص میشود اتباع ایرانی
نیســتند و با توجه به اینکه ضعف در قوانین راجع به اتباع
نیز وجــود دارد و دارای ضوابط خاص اســت ،در حقیقت
محدودیتهای قانونی در این مشــاهده میشود .محبوبی
با اشاره به اینکه  30درصد متکدیان اتباع خارجی هستند،
گفت :قانون شــهرداریها در تعریف اقدام به تکدیگری
میگوید؛ وقتــی کاالیی فروخته شــود دیگر تکدیگری
نیســت در حالیکه میدانیم این کار گونهای از تکدیگری
اســت .وقتی به زور کاالیی به فروش میرسد ،این نوعی
تکدیگری اســت .در حقیقت نمیتوان به لحاظ قانونی با
افرادی که بر ســر چهارراهها کاالیی میفروشند ،برخورد
کرد زیرا آنها جرمی مرتکب نشدهاند.
طرح امنیت اخالقی ناجا هنوز به صحن شورای
اجتماعی وزارت کشور نرسیده است
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور
در ادامه در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا شــورای
اجتماعی کشور همچنین در زمینه" خصوصی نبودن فضای
داخل خودروها" مصوباتی داشته است؟ اظهارکرد :مباحث
حقوقی و قانونی مربوط به این موضوع کامال روشن است
و اســتداللهای ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر درستی
از قانون شــده اســت.از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا

ضرورت به کارگیری استراتژی اجتماعمحور
برای مقابله با اعتیاد

یک تحلیلگر مسائل اجتماعی در رابطه با موضوع اجتماعی شدن مبارزه
با مواد مخدر گفت :مسئوالن برای مقابله با اعتیاد استراتژی اجتماعمحور را
مورد هدف قرار دهند.
جاســم کرمی افزود :با توجه به شیوع گســترده مصرف انواع مواد مخدر
بهویژه روانگردانها در جمعیت جوان کشور ضرورت دارد تمامی آحاد جامعه
در امر مبارزه اجتماعی با مواد مخدر بســیج شوند زیرا سازمانهای متولی از
جمله بهزیستی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر  ،وزارت بهداشت و غیر نمیتوانند
به تنهایی نسبت به مقابله با اعتیاد اقدام کنند.
بــه گزارش مهر ،وی با بیان اینکــه همصدایی و اتحاد مردم در رابطه با
مبارزه با مواد مخدر قطعا نتیجه بخش خواهد بود ،اظهار کرد :همانطور که
در طول هشت سال دوران دفاع مقدس با مشارکت گسترده مردم توانستیم
به نامالیمات چیره شویم در موضوع اعتیاد نیز ضرورت مشارکت جدی مردم
احساس میشود.
کرمی تاکید کرد :مبارزه با اعتیاد نیازمند حرکتی جهادی است که بدون عزم
دولت و ملت در کنار یکدیگر به اهداف خود نمیتواند دســت یابد ،البته این
حرکت جهادی باید از حوزه آموزش آغاز شود.
به گفته این کارشــناس اجتماعی ،آموزش در مقابله با اعتیاد کلید طالیی
است  ،به ویژه آموزش گروه های خاص از جمله سربازان ،مدارس ،مهدهای
کودک ،دانشگاه ها و محالت آسیبخیز در اولویت آموزش هستند.
کرمی افزود :اگر به آموزش اولویت داده شــود حرکت سیستمی در مبارزه
را به دنبال خواهیم داشت و راحتتر میتوان کودکان و نوجوان را در مقابل
مواد مخدر واکسینه کرد.
این تحلیلگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه علت اصلی شکلگیری کلیه
آسیب های اجتماعی از درون خانواده و کاهش نقش حمایتی و نظارتی است،
اظهار کرد :اگر نظارت و حمایت معقوالنه در خانوادهها حاکم باشد بسیاری از
آسیبها قبل از بروز و ظهور از بین رفتنی است و حتی در اقشار مرفه نیز عدم

نظارت موجب بروز آسیبها میشود.
کرمی تاکید کرد :در عین حال نباید از نقش نهادهای آموزشــی از جمله
صدا و سیما ،نهادهای فرهنگی ،دستگاههای آموزشی و رسانه غافل شد زیرا
معضل اعتیاد در کشــور وسیعتر شده و عالوه بر اقدامات سلبی و برخوردی
باید از نهادهای فرهنگی و اجتماعی کمک گرفت.
وی ادامه داد :اگر قصد تحولی در حوزه مقابله با اعتیاد انتظار مسئوالن است
باید راهکارهای سابق به درستی بررسی شود نکات مثبت و منفی آن در نظر
گرفته شود و بعد راهکار درست اتخاذ شود.
وی اضافه کرد :عالوه بر تنوع در مصرف انواع مخدر ما با مصرف کننده
هایی روبه رو هستیم که با انگیزه ها و میزان مصرف متفاوت به موادمخدر
گرایش دارند و همین نکته نشــان میدهد باید دید علمیبه موضوع درمان
داشته باشیم که شخصیت و میزان تمایل افراد را در نظر گرفته است.
این تحلیلگر مسائل اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد :اعتیاد بزرگترین
معضلی اســت که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد ،بحث اجتماعی
شدن مبارزه با مواد مخدر ایده درست کارآمد است  ،پس همه افراد که در هر
راس و جایگاهی هستند باید نسبت به مقابله با آن با هماهنگی هم  ،حرکت
کنند تا بتوان هر چه زودتر این معضل را کنترل و پیشگیری کرد.

ورود به این مساله و آوردن طرح امنیت اخالقی به صحن
شــورای اجتماعی است؛ سال گذشته که این طرح را دادند
در همان وادی امر به شورای امنیت رفت و شورای امنیت
تصمیم گرفت که تبعات اجتماعی طرح امنیت اخالقی ناجا
در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود .این طرح
با تغییراتی در ســال گذشته انجام و امسال نیز منتظریم به
صحن شورا آورده شود .به گفته وی ،اصوال هر اقدامی که
منجر به ایجاد تغییری در سطح جامعه شود باید در صحن
شورای اجتماعی بررسی و جوانب آن سنجیده و بعد اجرایی
شــود .محبوبی ادامه داد :امسال نیز ناجا در حال پیگیری
این طرح است ولی این موضوع مطالبه شورای اجتماعی از
ناجا اســت .طرح امنیت اخالقی باید از طریق ناجا پیگیری
شود البته این طرح فرستاده شده اما تا کارهای کارشناسی
آن در دبیرخانه شــورا کامل نشــود به صحن شــورا برده
نخواهد شد یعنی تا وقتی توافقاتی در دبیرخانه شورا وجود
نداشــته باشد به صحن شــورای اجتماعی برده نمیشود،
ضمن اینکه طرح اولیه امنیت اخالقی ناجا پس از بررســی
نیاز به اصالحاتی داشت .محبوبی در خاتمه با اشاره به تهیه
گزارش آســیبهای اجتماعی و تقدیــم آن به مقام معظم
رهبری ،اظهارکرد :گزارشــی از آسیبهای اجتماعی سال
گذشــته به مقام معظم رهبری تقدیم شد که تمام و کمال
آن توســط شــورای اجتماعی وزارت کشور تهیه شده بود.
امسال نیز قرار بود گزارش جدیدی در اردیبهشت ماه ارائه
شــود که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم
پیشــنهاد شــد که به تعویق بیفتد و اکنون منتظر استقرار
دولت جدید و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری هستیم
زیرا ایشان شخصا پیگیر این موضوع هستند.

تدوین «آیین نامه مشاوره ژنتیک»

رئیس مرکز توســعه ،پیشگیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیســتی کشور از تدوین
«آیین نامه مشــاوره ژنتیــک» خبر داد و
گفت :ســاالنه  30هزار نفر در کشور دچار
معلولیت میشــوند که در این میان حدود
 40درصــد معلولیتهــا ناشــی از عوامل
ژنتیکی است.
فریدبراتی ســده ،ضمن تاکید بر ضرورت
مشــاورههای ژنتیک در راستای جلوگیری
از معلولیت زایی در کشــور گفت :بخشــی
از معلولیت های کشــور ناشی از اختالالت
ژنیتکــی اســت؛ از همیــن رو براســاس
قانون برنامه ششــم توســعه بــا همکاری
وزارتخانههای بهداشــت ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه« ،آیین
نامه مشاوره ژنتیک» در حال تدوین و ارائه
به هیات دولت است.
وی بــا تاکیــد برآنکه با اجباری شــدن
مشــاوره ژنتیک قبــل از ازدواج و بارداری

بــرای زوج های جوان و با اولویت زوجهایی
کــه در خانواده آنها معلولیت وجود دارد ،از
بروز درصد زیادی از معلولیتها پیشگیری
خواهد شــد ادامه داد :سال گذشته با ارائه
مشاورههای قبل از بارداری و همچنین ارائه
خدمات تخصصی به مادران باردار در معرض
خطر از تولــد  900نوزاد معلول جلوگیری
شد .به گزارش ایسنا ،رئیس مرکز توسعه و
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
افزود :ســاالنه  30هزار نفر در کشور دچار
معلولیت میشوند که  12تا  13هزار نفر از
این تعداد بر اثر تصادفات رانندگی و جادهای
معلول میشــوند .به گفته براتی ،حدود 40
درصد معلولیت ها در کشور ناشی از عوامل
ژنتیک اســت .وی همچنیــن در خصوص
اجرای طرح های غربالگری توسط بهزیستی
نیز گفت :ســال گذشته سه میلیون و 200
هزار کودک تا ســن  6سال از نظر بینایی،
اختالالت بینایی ،عیوب انکســاری چشــم
و تنبلی چشــم توسط بهزیستی غربالگری
شدند؛این درحالیست که  200هزار نوزاد
تازه متولد شده و کودکان  3تا  5سال نیز در
سال گذشته توسط بهزیستی مورد ارزیابی
شــنوایی قرار گرفتند .به گفته رئیس مرکز
توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیســتی ،سال گذشته یک میلیون نفر از
خدمات مشاوره ای مراکز مشاوره بهزیستی
بهره مند شدهاند.

شناسایی  10استان پرخطر نیازمند احداث مراکز ترک اعتیاد بیشتر
بنابر اظهارات رئیس مرکز توســعه پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور ،حدود  10استان پرخطر در خصوص
اعتیاد شناسایی شده است که به احداث مراکز ترک اعتیاد نیاز
بیشتری دارند.
فرید براتی در نشست با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه
پیشگیری از اعتیاد و معلولیت ،اظهار کرد :عمده معلولیتها در
کشور ناشی از تصادفات رانندگی است.
وی با اشــاره به اینکه  12تا  13هزار معلول کشور در حوادث
رانندگی دچار آسیب جسمی شدند ،افزود :نزدیک به  40درصد

معلولیتها ناشی از عوامل ژنتیک است.
براتی در خصوص تعداد مراکز ترک اعتیاد در کشور تصریح
کرد :حدود  2000کلینیک ســرپایی دارای مجوز از ســازمان
بهزیستی 1200 ،مرکز اقامتی 20 ،مرکز دراز مدت که اصطالحا
 TCنامیده میشود و  140مرکز  DICبرای معتادان پرخطر
وجود دارد .وی با اشاره به وجود  47مرکز برای هشت تا 9هزار
معتاد بیخانمان در کشور ،بیان کرد :از این تعداد  10تا  20مرکز
مربوط به زنان بیخانمان و معتاد است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی

کشور با بیان اینکه ساالنه  60تا  70هزار مراجعه به تمام مراکز
مذکور در کشور صورت میگیرد ،ادامه داد 18 :تا  19هزار مرکز
مشاوره سازمان بهزیستی در سال گذشته به بیش از یک میلیون
نفر خدمت رسانی کردند.
براتی خاطرنشان کرد :با کمبود وجود مراکز ترک اعتیاد مواجه
هســتیم و این امر نیازمند این است که در مناطق مختلف بر
اساس نیاز و با توزیع عادالنه در شهرستانهای گوناگون اقدام
به تاسیس مرکز شود.
وی در پایان گفت :در کشــور حدود  10اســتان پرخطر در

خصوص اعتیاد شناســایی شده است که به احداث مراکز ترک
اعتیاد نیاز بیشتری دارند.

ی شدهاند
روش کارشناسان آلمانی برای کمک به مهاجرانی که دچار آسیب روان 
کارشناسان در شــهر "الیپزیگ" آلمان اپلیکیشنی
ساختهاند که میتواند به پناهجویانی که ضربه روحی
سختی از جنگ و آوارگی خوردهاند ،یاری رساند تا بر
این آسیبها غلبه کنند.
میلیونهــا مهاجــر و پناهجو در سراســر جهان از
شرایط سخت و دشوار فرار کرد ه و به کشورهای امنتر
پناه بردهاند.
این افراد با این همه تجربیات ســنگینی که پشــت
سر گذاشــتهاند و آسیبهای ســختی که خوردهاند،
این تجربیــات ممکن اســت یک عمر آنهــا را رها
نکند و به آنها امکان بازگشــت بــه زندگی عادی را

ندهد .هماکنون کارشناســان دانشگاه الیپزیگ موفق
به ســاختن یک "اپ" شــدهاند که عملکرد آن بسیار
ویژه است.

فرد پناهجویی که بر اثر جنگ یا آوارگی دچار آسیب
روانی شده است میتواند با اســتفاده از این "اپ" به
خودش کمک کند .این "اپ" فعال در مرحله آزمایشی
اســت .پس از طی این مرحله و در صورت اطمینان از
تاثیر مثبت ،این اپلیکیشن در سال  ۲۰۲۰در دسترس
همه قرار خواهد گرفت.
افــرادی که این اپلیکیشــن را مــورد آزمایش قرار
میدهند میتوانند به کمک آن برای مشــکالت روانی
خاص خود ،پاســخی بیابند که به آنهــا برای رفتار
درست در ارتباط با محیط پیرامون کمک کند.
این "اپ" همچنین به پناهجو ،مراکز کمکرســانی

حرفهای و امدادرســانی را نشان میدهد .این "اپ" از
یک الگوی آسیب شناســی رفتاری تبعیت میکند و
بــه گفته توبیاس لوک ،مدیر پروژه میتواند کمکی به
روان درمانی اولیه باشد.
به گــزارش دویچهوله ،این اپلیکیشــن بر اســاس
نیازهای جنگزدگان ســوری ساخته شده است که در
حال حاضر بزرگترین گروه از پناهجویان را در آلمان
تشکیل میدهند.
منابع مالی این پــروژه با  ۹۲۵هزار یورو بودجه ،از
سوی کمیته مشــترک صندوق نوآوری آلمان تامین
میشود.

