
یکی از موضوعات و بحث های اقتصادی در کل دنیا و ایران 
اشتغال است؛ معضلی که به نوعی همه کشورها و جوامع با آن 
دست به گریبان هستند و به نوعی ابعاد این معضل، بخش های 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاســی را نیز متاثر کرده است. در 
ایران این معضل به  عنوان یکی از مهم ترین مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی مطرح است که کارشناســان، تقویت کارآفرینی را 
راهکاری برای حل مشــکالت بی کاری و آسیب های اجتماعی 

می  دانند.
امروزه به توســعه کارآفرینی اجتماعی بــه  عنوان ماموریتی 
اجتماعی و انسان دوستانه و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل 
و آسیب های اجتماعی توجه می شود. در صورت گسترش فرهنگ 
کارآفرینی جوانان می  توانند پیش روان کارآفرینی روستایی باشند 
و در این مواقع نه  تنها به شــهرها مهاجرت نمی  کنند بلکه خود 
به کارآفرینان پیش رو و ناجیان روســتاها تبدیل می  شوند زیرا 
آن ها به راحتی می  توانند فرصت های جدید را شناســایی کرده و 
همچنین بهتر از هر کس دیگری می  توانند ریســک کنند. در 
حقیقت، کارآفرینی باعث افزایش مشــارکت و توسعه اجتماعی 

روستاییان به ویژه جوانان و زنان می  شود.
از ســوی دیگر، ایجاد اشــتغال به عنوان یکی از مهم ترین 
راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از بی کاری 
و سایر آســیب ها، همواره مورد تاکید صاحب نظران اجتماعی و 
اقتصادی قرار داشته اســت. از این رو یافتن راه حل هایی نوین 
برای مبارزه با بی کاری و کنترل آســیب های اجتماعی در رشد 
و توســعه جامعه تأثیر شایانی دارد. به نظر می رسد میان مفهوم 
اقتصادی کارآفرینی و آسیب های اجتماعی بتوان رابطه ای فراتر 
از تغییــر در شــرایط مالی و اقتصادی گروه هــای متأثر از این 
آسیب ها یافت. اشتغال و رفع بی کاری از اولویت های اجتماعی 
اســت به گونه ای که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید 
ویژه دارند و شعار امسال »اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال« است 
همچنین رئیس جمهوری پرداختن به موضوع تولید و اشتغال را 

از اولویت های دولت دوازدهم اعالم کرده است.
از سویی دیگر نیز پیش گیری و کنترل آثار مخرب آسیب های 
اجتماعی مورد تأکید همه مســئوالن قرار دارد و دستگاه های 
اجرایی هر یک برای این مهــم، مأموریت های ویژه دارند تا از 
پیامدهای نامطلوب گســترش آسیب های اجتماعی جلوگیری 

کنند.
اســتفاده از الگوهای کارآفرینی اجتماعی و نهادینه سازی این 
رویکرد، می تواند به ایجاد اشــتغال پایــدار و کاهش و کنترل 

آسیب های اجتماعی منجر شود.
مســلم خانی ادامه داد: کارآفرینی اجتماعی یعنی اســتفاده از 

روش ها، مدل ها، تکنیک ها، تاکتیک ها و فنون خالقانه، نوآورانه 
برای ایجاد کسب وکارهایی که نه با رویکرد خلق ثروت، انتفاع و 
سودآوری بلکه با نگاه حل معضالت اجتماعی راه اندازی می شوند 
و منافع این نوع کســب وکارها به همان افراد جامعه هدف، بر 

می گردد.
کارآفرینــی اجتماعی براســاس رویکرد حقوق 

شهروندی و عزت انسانی استوار است
این مدرس دانشگاه خاطرنشــان کرد: اگر در الگوی اقتصاد 
ســرمایه داری، پول، سود و دسترســی به منابع مالی هنگفت 
امتیاز و ارزش محســوب می شــود و فرد ثروتمندتر کرامت و 
جایگاه باالتری دارد، در الگوی کارآفرینی اجتماعی نگاه انسانی 
و غیرانتفاعی است و براساس رویکرد حقوق شهروندی و عزت 

انسانی استوار شده اســت و درصدد است تا گره ای از گره های 
جامعه را باز کند.

وی افزود: اصوال در حوزه کارآفرینی اجتماعی به جای اینکه 
کمک های مستقیم، بالعوض و در برخی مواقع تحقیر کننده به 
محرومان، مددجویان و گروهای در معرض آســیب ارائه شود، 
روش های ایجاد یک کســب وکار، توانمند سازی، خوداتکایی و 

روی پای خود ایستادن را به آنان آموزش می دهیم.
خانی با بیان اینکه کار آفرینی اجتماعی در ایران در حال حاضر 
یکــی از واجبات بازار کار به ویژه در کالن شهرهاســت، گفت: 
وقتی از کارآفرینی اجتماعی صحبت می کنیم منظور بخش هایی 
از کسب وکارهای خرد، خانگی و کوچکی است که توسط کسانی 
که دسترسی به منابع و امکانات را کمتر دارند، راه اندازی شده و 

نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: سامان دهی و سازمان دهی 
کســب وکارهای غیررســمی و تبدیل آن ها به کسب وکارهای 
منظم، منســجم و دارای شکل و ماهیت حقوقی به گونه ای که 
صاحبــان آن حرفه ها بتوانند از حمایت های اجتماعی، بیمه ای، 
حقوقی و مالی برخوردار باشــند، از مصادیق بــارز کارآفرینی 

اجتماعی است.
خانی اظهار کرد: کســانی که در حوزه توانمندی در کشــور 
قرار دارنــد می توانند از طریق الگوی کارآفرینی اجتماعی برای 
سامان دهی، سازمان دهی، مدیریت در جهت ایجاد و توسعه این 

نوع کسب وکارها کمک کنند.
این مدرس دانشگاه با برشمردن برخی از مصادیق کارآفرینی 
اجتماعی در میان اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب، گفت: در 
کالن شــهر تهران حدود 10 تا 12 هزار کودک کار دارد و این 
کودکان، خانواده هایی دارند و معموال سرپرســت خانوار هستند 
که به عنوان نان آوران کوچک از آنان یاد می شود، همچنین عده 
زیادی از افراد، دست فروشان دوره گردی هستند که شغل آنان 
دست فروشی است و توان تامین مکانی برای عرضه اقالم خود را 
ندارند و از بیمه و حمایت های سازمان یافته بهره مند نیستند و در 

معرض انواع آسیب های محیطی و اجتماعی قرار دارند.
وی اضافه کرد: در شهر تهران اغلب افراد در مشاغل خدماتی 
در سطوح مختلف فعالیت دارند و تعداد زیادی کارگران خانگی 
بدون هیچ نوع حمایت های قانونی و سازمان یافته فعالیت می کنند 
و یا مشاغلی از قبیل پیک های موتوری، خدماتی ارائه می دهند 

که در معرض آسیب های فراوانی قرار دارند.
خانــی افزود: در الگوی کارآفرینی اجتماعی شــهرداری ها با 
کمک وزارت تعاون، افــراد خّیر و کارآفرین و واقفین می توانند 

شرکت های تعاونی موضوعی راه اندازی کنند.
وی ادامه داد: شرکت های تعاونی با عضویت این افراد، وضعیت 
تامین اجتماعی، معافیت های مالیاتی، دریافت تسهیالت برای 
توسعه فعالیت های آنان و از همه مهم تر اماکن فروش مشخص 
و روزهای خاص عرضه محصــوالت و تولیدات آنان را فراهم 

می کنند.
کارآفرینــی اجتماعی نتیجه پیوند ســرمایه های 

اجتماعی
خانی گفت: کارآفرینی اجتماعی نتیجه پیوند ســرمایه های 
اجتماعی برای خلق و ایجاد سرمایه های مادی است و می توان با 
استفاده از قواعدی که در فرهنگ، آداب و رسوم دینی وجود دارد، 
ســرمایه هنگفت مادی و معنوی برای کمک به حل معضالت 
جامعه تولید کرد. این مدرس کســب وکار و کارآفرینی با اشاره 
به سخنان رئیس جمهوری درباره اینکه اولویت دولت دوازدهم، 
تولید و اشتغال است، افزود: یکی از کارهایی که دولت دوازدهم 
می تواند انجام دهد این است که کسب وکارهای خرد و خانگی و 
کسب وکارهایی که در روستاها و مناطق محروم و حوزه های در 
معرض آسیب وجود دارد، احصا کند و از سرمایه های سازمان های 
مردم نهاد و خیریه ها مدد طلبد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط 
کنونــی ترویج فرهنگ کارآفرینــی اجتماعی و تبیین الگوها و 

مدل های آن می تواند به حل چالش های اجتماعی کمک کند.
سمن ها یکی از پایه های کارآفرینی اجتماعی

خانی یکی از پایه های کارآفرینی اجتماعی را ســازمان های 
مردم نهاد دانست و تاکید کرد: حمایت و پشتیبانی از سازمان های 
مردم نهاد در گســترش و ترویج کارآفرینی اجتماعی بسیار حائز 
اهمیت و موثر اســت و می تواند به جریان سازی و جهت دهی 
فعالیت های اجتماعی بــرای ارزش آفرینی و تبدیل به ثروت و 

مقوالت اقتصادی کمک کند.
این مدرس کسب وکار و کارآفرینی خلق نرم افزارهای مختلف 
برای ترویج کارآفرینی اجتماعی را مهم دانست و افزود: اکنون 
اســتفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و شــبکه های اجتماعی در 
زندگی اقشــار مختلف اجتماعی رخنه کرده است و می توان با 
طراحی اپلیکیشن ها و نرم افزارهای آسان به توسعه کارآفرینی 
اجتماعی کمک کرد تا ارتباط میان خیرین، افراد نیازمند کمک، 
سازمان ها و نهادهای متولی و همچنین سازمان های مردم نهاد به 

خوبی برقرار شود.
استفاده از ظرفیت کارآفرینان در راستای کاهش 

آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد
در همین زمینه معــاون هماهنگی امور اقتصــادی و منابع 
استانداری و رئیس هیئت امنای کانون کارآفرینان استان خراسان 
جنوبی نیز با تأکید بر توجه به آسیب های اجتماعی گفت: استفاده 
از ظرفیت کارآفرینان در راســتای کاهش آسیب های اجتماعی 
باید در دستور کار مســئوالن قرار گیرد معاون هماهنگی امور 
اقتصــادی و منابع اســتانداری و رئیس هیئــت امنای کانون 
کارآفرینان خراســان جنوبی، بر توجه به ظرفیت شورای برنامه  
ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی زیر مجموعه آن 
برای حل بســیاری از چالش های پیش رو تأکید کرد. سرفرازی 
گفت: ورود کارآفرینان به مسائل اجتماعی و فرهنگی با توجه به 
طرح موضوع کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی در جامعه در راستای 
کاهش آسیب های اجتماعی قابل توجه است و همراهی و تعامل 
تشکل  های غیردولتی و استفاده از ظرفیت های موجود در قانون 
و دستگاه  های دولتی می  تواند در تسهیل و سرعت انجام برنامه  ها 
موثر باشد. وی بیان کرد: اولویت های استان در موارد مربوط به 
مسائل اجتماعی باید شناسایی شود و راه اندازی کارگاه تولیدی، 
فروشگاه و نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع دستی تولید شده 
توسط افراد با بنیه ضعیف مالی در قالب شرکت تعاونی در راستای 
اجرای طــرح خیرین کارآفرین از دیگر موضوعاتی اســت که 
پیشنهاد می  شود. رئیس هیئت امنای کانون کارآفرینان خراسان 
جنوبی خاطرنشان کرد: طبق برآورد صورت گرفته توسط کانون، 

این موضوعات اشتغال حدود 100 نفر را در پی خواهد داشت.
سرفرازی تصریح کرد: طرح آموزش و اشتغال کودکان کار نیز 
از ســوی کانون کارآفرینان استان مطرح شده که در این راستا 
هیئت مدیره کانون خواســتار احصای آمار و اطالعات دقیق و 
واقعی از کودکان کار، همکاری و هم فکری و تعامل از ســوی 

دستگاه های متولی و ذی ربط در حوزه کودکان کار هستند.
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دیدگاه

شهردار تهران در دفتر کار خود در خیابان بهشت مستقر شد و رسماً کار خود را آغاز کرد.
پیرو امضای حکم شهرداری نجفی از سوی وزیر کشور کار شهردار تهران از دیروز به صورت رسمی آغاز شد.

 رحمانی فضلی، حکم محمدعلی نجفی، شهردار منتخب شورای پنجم تهران را امضاء کرد و او قانونا شهردار تهران شد.

شهردار تهران در 
"بهشت" مستقر شد

کارآفرینی اجتماعی؛ 
فرصتی برای اشتغال و پیشگیری از آسیب های اجتماعی روز پنجشــنبه دوم شهریورماه بود خبری 

دست به دست شــد که »گودبرداری یک 
مســجد در مجاروت »خانه خورشید مرکز 
حمایــت از زنان بهبودیافتــه« موجب وارد 
آمدن آســیب به بخش هایــی از بنای این 

ساختمان شده است.
خبرآنالین: اهالی شوش، سال هاست خانه 
خورشــید را با کوچه ای خاک گرفته؛ دری 
آهنــی و بدون تابلو و با زنــان بهبود یافته 
از اعتیاد می شناســند. امــا خانه ای که زیر 
فشارهای ساختاری و فرهنگی، سال هاست 
با مقاومت مدیران و تالش اعضایش به ســختی ســرپا مانده است این روزها حال و روز 
خوشی ندارد. خانه ای که تنها پناهگاه زنان و کودکان در معرض آسیب این منطقه بود چند 
روزی است که در معرض تخریب اســت. گودبرداری غیراصولی یک مسجد در مجاورت 
»خانه خورشید« ابتدا به اتاق دندانپزشکی و کارگاه اشتغال زایی این بنا آسیب رساند و حاال 
خبر می رســد کل ساختمان در آستانه تخریب است. لیال ارشد مدیرعامل خانه خورشید در 
گفتگو با وقایع اتفاقیه، می گوید »ماموران شــهرداری از ما خواسته اند تا ایمن سازی کامل 
محــل گود برداری خانه را تعطیل کنیم و ما مجبوریم برای جلوگیری از بروز هر فاجعه ای 
که جان زنان و کودکان این مرکز را تهدید می کند به این خواســته تن دهیم. اما واقعیت 

این است که نمی دانیم چه بر سر خانه خورشید خواهد آمد..«
روز پنجشــنبه دوم شهریورماه بود که خبری در گروه های تلگرامی و برخی از شبکه های 
مجازی دســت به دست شــد. خبر این بود »گودبرداری یک مســجد در مجاروت »خانه 
خورشــید مرکز حمایت از زنان بهبودیافته« که در محله شــوش تهران واقع شــده است، 
موجب وارد آمدن آســیب به بخش هایی از بنای این ســاختمان شــده به شکلی که اتاق 

دندانپزشکی و کارگاه این بنا در آستانه تخریب قرار دارد.«
لیال ارشــد، مدیر خانه خورشید، در همان روز اعالم کرده بود که گودبرداری برای »خانه 
خورشید« بسیار آسیب رسان است. اتاق دندانپزشکی که سال گذشته برای اولین بار جهت 
ارئه خدمات به زنان HIV مثبت طراحی شده بود در معرض تخریب جدی قرار دارد و در 
صورت تخریب آن، زنان زیادی از این خدمات محروم خواهند شد. حاال با گذشت سه روز 
از انتشار خبر اوضاع وخیم تر شده است. مدیرعامل خانه خورشید در گفتگو با وقایع اتفاقیه 
می گوید: با وجود هشــدارهای ما مبنی بر گودبرداری غیراصولی، همچنان این گودبرداری 
ادامه دارد و به ما اعالم شده که بهتر است برای جلوگیری از بروز اتفاق ناگواری ساختمان 

را تخلیه کنیم.
مدیرعامل خانه خورشــید در رابطــه با تعطیلی خانه خورشــید می گوید: در حال حاضر 
گروهی از شــهرداری به خانه خورشید آمده اند و توصیه شــان به ما این است که به دلیل 
خطرناک بودن وضعیت چند روزی خانه را تعطیل کنیم تا ایمن ســازی انجام شود. گرچه 
من چندان به صحبت هایی که شده است اطمینان ندارم. اما امیدوارم با انجام ایمن سازی 

مجدداً خانه خورشید را بازگشایی کنیم.
این در حالیســت که به گفته ارشد، باوجود اینکه از هیئت امنای مسجدی که در نزدیکی 
این خانه واقع شــده خواســته شــده که عملیات گودبرداری را متوقف کنند، اما در بازدید 
مأمورین شهرداری مشخص شده جمعه 3 شهریور ماه هم گودبرداری صورت گرفته است 

بدون اینکه ایمن سازی صورت بگیرد.
او می گوید: شــرایط گودبرداری مســجد مجاور خانه خورشید به شکلی است که ممکن 
اســت کل این خانه در معرض تخریب قرار گیرد به همین دلیل به خاطر حفاظت از جان 
افرادی که در این خانه رفت و آمد می کنند ناچاریم پیش از اینکه هر حادثه ای اتفاق بیفتد، 
چنــد روزی این خانه را تعطیل کنیم. با وجود اینکه مدیرعامل خانه خورشــید برای حفظ 
جان اعضای این خانه قصد دارد این موسســه را تا پایان کار ایمن سازی ساختمان مجاور 
تعطیل کند اما به گفته او زنان این خانه از او خواســته اند اجازه ندهد حتی برای چند روزی 
خانه تعطیل شود. ارشد در این باره می گوید: زنانی که در کارگاه های ما مشغول به فعالیت 
هستند، خیلی اصرار کردند که باهم به شهرداری برویم و شهردار را در جریان مسائل اینجا 
قرار دهیم و از او بخواهیم که کاری برای این مرکز کند. به گفته ارشد، تعدادی از افرادی 
که در خانه خورشید رفت و آمد می کنند را زنان و کودکان آسیب پذیری تشکیل می دهند 
که برای گرفتن خدمات مشــاوره ای، اشــتغال در کارگاه های مونتاژ کاالها و اســتفاده از 
خدمات دندانپزشکی به این مرکز مراجعه می کنند. در سال های گذشته یکی از فعالیت های 
این موسســه غیردولتی حمایت از زنان آسیب پذیر، ایجاد کارگاه هایی برای بازتوانی زنان 
بهبودیافته بوده اســت. زنان بهبود یافته در این کارگاه ها به مونتاژ کاالهایی که از ســوی 
برخی از شــرکت ها به این موسسه ارجاع می شد، می پرداختند و در زمان مشخص تحویل 
می دادند. حاال با تعطیلی خانه خورشــید عماًل این بخــش از کار هم تا مدت نامعلومی به 
تعویق خواهد افتاد. ارشد در این باره می گوید: هم اکنون چهار سری کار در کارگاه های ما 
وجود دارد که باید در مدت شخصی تحویل داده شوند. این ها هم قیمت دارند و هم اینکه 
کارفرمایی که کار را به ما سفارش داده باید در مدت معینی کارش را تحویل بگیرد. حاال با 
تعطیل شــده خانه خورشید عماًل این کارها هم روی زمین می ماند و اگر اعتبار ما از دست 
برود و بدقول شــویم ممکن است دیگر به ما کار ندهند. اگر هم سفارش داشته باشیم که 
با توجه به این وضعیتی که برای ما ایجاد کرده اند نمی توانیم از پس این کارها برآییم. این 
در حالیست که در سال های اخیر زنان بهبودیافته زیادی در این کارگاه ها امید به زندگی از 
دســت رفته خود را باز می یابند و از محل فعالیت های این چنینی بخش زیادی از نیروی از 
دســت رفته خود را برای بازگشت به جامعه به دست می آورند. با این حال همواره در طی 
ســال های گذشته خانه خورشــید به عنوان یک مرکز غیردولتی و مستقل حمایت از زنان 
بهبود یافته در معرض فشارهای مختلف قرار گرفته بود. فشارهایی که حاال موجودیت این 

خانه را در معرض تهدید قرار داده است.

رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به آخرین وضعیت بارش و 
دمای کشور از کاهش ۷ درصدی بارش کشور طی 11 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در میانگین بلند مدت خبر داد. 
شاهرخ فاتح در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کل کشور از ابتدای سال آبی ۹۵-۹۶، تا روز گذشته )۵ شهریورماه(، 
21۵.1 میلی متر دریافت بارش داشته است، گفت: از آنجا که بارش بلندمدت کشور در این بازه زمانی، 232.۶ میلی متر 
است؛ در 11 ماه گذشته، با کاهش ۷.۵ درصدی بارش مواجه بوده است. وی ضمن مقایسه بارش 11 ماه گذشته با 
بارش سال گذشته اظهار کرد: کل کشور در سال گذشته کشور 23۶.1 میلی متر بارندگی داشت بنابراین بارش امسال 

نسبت به سال گذشته ۸.۹ درصد کمتر شده است.
پربارش  وکم بارش ترین استان ها طی ۱۱ ماه گذشته

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه پربارش ترین و کم بارش ترین استان ها 
در بازه 11 ماهه گذشته را برشمرد و گفت: رصد وضعیت بارش کشور از ابتدای مهرماه ۹۵ تاکنون نشان می دهد سه 
استان قم 3۵ درصد، هرمزگان 33 درصد و مرکزی 30 درصد افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت داشته اند 
اما استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد به ترتیب با کاهش ۴1، 32 و 2۸ درصدی بارش مواجه بودند.

وضعیت بارش تهران
فاتح همچنین به وضعیت بارش تهران از ابتدای ســال زراعی اشاره و اظهار کرد: تهران تاکنون 330.۵ میلیمتر 
بارندگی داشته که نسبت به بلندمدت 13.۶ درصد و نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش بارش را تجربه می کند 
بنابراین وضعیت تهران هم در میانگین بارش بلندمدت و هم در مقایسه با بارش سال گذشته مثبت ارزیابی می شود.

دمای کشور در مرداد۹۶
فاتح همچنین به وضعیت دمای کشور در ماه گذشته اشاره و اظهار کرد: دمای مردادماه ۹۶، در کل کشور نیم درجه 

سلسیوس گرم تر از شرایط بلندمدت این ماه بود.
وی در پایان گفت: آذربایجان غربی 2.۵ درجه سلســیوس، آذربایجان شرقی 2.۴ و خوزستان 2 دهم سلسیوس 
افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت داشته اند همچنین یزد نیم درجه، اصفهان دو دهم درجه و خراسان جنوبی و 

کرمان یک دهم درجه سلسیوس خنک تر بوده اند.

گودبرداری و خطری که »خانه خورشید« را 
تهدید می کند

کاهش بارش و افزایش دما برآورد آخرین 
وضعیت جوی کشور

بهزیستی کشور  رئیس سازمان سازمان 
با بیان اینکه طالق، حاشیه نشینی، مفاسد 
اخالقی، اعتیاد و... مهم ترین آســیب های 
اجتماعــی هســتند که با آن ها دســت و 
پنجه نرم می کنیم گفــت: آمار طالق در 
شــمال تهران نســبت به جنوب تهران و 
ســایر شهرستان های این استان به مراتب 

بیشتر است.
انوشــیروان محســنی بندپی در مراسم 
افتتاح مرکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی 
شهرســتان بهارســتان کــه در منطقــه 
نسیم شــهر و بــا حضــور فرمانــدار این 
شهرستان برگزار شد، گفت: با رشد سریع 
جمعیت، تغییر در شــیوه و سبک زندگی 
روزبه روز شاهد رشد آسیب های اجتماعی 
در کشور هســتیم، البته این مسئله تنها 
به ایران محدود نمی شــود بلکه پدیده ای 

جهانی است.
وی در ادامه با بیان آنکه در حال حاضر 
اعتیاد،  با آســیب هایی همچون طــالق، 
حاشیه نشــینی، موارد اخالقی و... دست و 
پنجه نــرم می کنیم، گفت: به همین دلیل 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور اهتمام 
ویژه ای جهت کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی اتخاذ کرده اند تا بتوانیم ابتدا این 
آســیب ها را کنترل و مهار کرده و سپس 

کاهش دهیم.
بهزیستی کشور  رئیس سازمان سازمان 
ادامه داد: ســازمان بهزیستی کشور همه 
تــالش خود را بــه کار گرفتــه و از همه 
ظرفیت های خود استفاده می کند تا بتواند 
اقدامات پیشــگیرانه را در دستور کارخود 
قرار دهد و از این طریق از بروز و شــیوع 
آســیب های اجتماعی و معلولیت زایی در 

کشور جلوگیری کنیم.
بندپــی در ادامه با اشــاره بــه اجرای 
طرح اجتماعی بــزرگ در بدنه آموزش و 
پرورش کشور گفت: هم اکنون بزرگ ترین 
طرح اجتماعی کشــور »نمــاد« را )نظام 
مراقبت هــای اجتماعــی دانش آموزان( با 
همــکاری 9 وزارت خانه کلیــد زده ایم و 
در این طرح تالش می شــود تا با مداخله 
و آمــوزش به هنــگام در نقطه شــیوع و 
یعنی  تربیتی کشــور  گلــوگاه  مهم ترین 
افزایــش مهارت های  مــدارس در جهت 
اجتماعــی، نقدپذیری، اعتــالی رفتار و... 
دانش آمــوزان تالش کنیــم این در حالی 
)مشــارکت های  »ماد«،  که طرح  اســت 
اجتماعــی دانش آموزان( در حال پیگیری 

و اجرا است.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: چنانچه 
بخواهیم آسیب های اجتماعی را به تناسب 
اهمیت آن هــا اولویت بندی کنیم، اولین و 
در واقع مادر تمام آســیب های اجتماعی 
»اعتیاد« است و اعتیاد در رشد آسیب های 

اجتماعی به شدت هم افزایی دارد.
بهزیستی کشور  رئیس سازمان سازمان 
ادامه داد: هم اکنون ســازمان بهزیســتی 
کشــور با همکاری ستاد مبارزه موادمخدر 
پروتکل هــای  و  مفاهیــم  تعاریــف،  در 
اجتماعــی خــود، در حــوزه مبــارزه با 
موادمخدر، بازنگری کرده و به این ترتیب 
سعی شــد تا صفت مجرم از معتاد گرفته 
شود و این افراد را به عنوان بیمار در نظر 
بگیریم. بندپــی در ادامه گفت: فردی که 
دچار اعتیاد می شود نمی توان وی را تنها 
با ســم زدایی درمان کرد، بلکــه باید ارائه 
خدمات مددکاری، مشــاوره و روانشناسی 
را نیز بین این افراد در دســتور کار خود 

قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به طالق نیز گفت: 
بــه منظور مهار، کنتــرل و کاهش طالق 
بــا همکاری قــوه قضاییه )ســامانه ثبت 
الکترونیکــی طالق« در مشــهد مقدس 
راه انــدازی کرده و به موجب آن شــاهد 
کاهش 8.1 درصدی طالق در این شــهر 
بوده ایم. بدین ترتیب در شــهریورماه سال 
جاری این ســامانه را در 11 استان دارای 

نرخ باالی طالق راه اندازی خواهیم کرد.

بهزیستی کشور  رئیس سازمان سازمان 
در ادامه با بیان اینکه ســازمان بهزیستی 
کشور مورد اعتماد سه قوه مقننه، قضاییه 
و اجراییه کشــور قرار گرفته است، گفت: 
اقدامات بهزیستی، مبتنی بر علم و شواهد 
اســت و ما هیچ آزمــون و خطایی نداریم 
به طوری کــه آثار اقدامات خود را در کل 
جامعه و جامعه هدف بهزیستی می بینیم.

اجتماعی«  »اورژانس  بندپی درخصوص 
نیــز گفت: اورژانــس اجتماعــی یکی از 
خدمات ســازمان بهزیســتی اســت که 
اثربخشــی خود را در جامعــه ثابت کرده 
است. برای مثال در سال 95 با مداخالت 
بهنگام این اورژانس توانســتیم از 4440 
مورد خودکشــی جلوگیری کنیم این در 
حالی اســت که این آمار در ســال 95 به 

بیش از 5300 مورد رسید.
وی در ادامــه بــا بیان آنکــه اورژانس 
اجتماعی در سال 87 در کشور راه اندازی 
شد و تا سال 94 تنها 150 مرکز اورژانس 
اجتماعی در کشور داشتیم، گفت: از سال 
96 تاکنــون حدود 100 مرکــز اورژانس 
اجتماعی در کشور راه اندازی شده است و 
براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، 
تا پایان ســال جــاری 50 مرکز اورژانس 
اجتماعــی دیگر نیز در کشــور راه اندازی 
رئیس ســازمان ســازمان  خواهد شــد. 
بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به افتتاح 
مرکز اورژانس اجتماعی سطح 2 در منطقه 
نسیم شهر شهرستان بهارستان خاطرنشان 
کرد: غفلت ما باعث رشــد برخی آسیب ها 
در برخــی مناطــق همچون شهرســتان 
بهارســتان شــده اســت. به همین دلیل 
نسبت به راه اندازی اورژانس اجتماعی خط 
2 در این شهرستان اقدام می کنیم. بندپی 
در پایان گفت: به گفته وزیر کشور، مهرماه 
ســال جاری مجریان و دســت اندرکاران 
کشــوری مجددا با مقام معظم رهبری در 
حوزه مهار و کنترل آسیب های اجتماعی 
جلسه ای خواهند داشــت که باید به ارائه 
گزارشــی دراین زمینــه بپردازند این در 
حالی اســت که خوشــبختانه ســازمان 
بهزیســتی در این زمینه دست پری دارد و 
امیدواریم روزبه روز شــاهد کاهش و مهار 

آسیب ها در کشور باشیم.

یک جمعیت شــناس با اشــاره به پدیده 
تاخیر در ازدواج جوانان مســئله اشــتغال 
آن ها را اصلی ترین مانع بر ســر راه ازدواج 
آنان دانســت و مدعی شد: در حال حاضر 
نزدیک به 70 درصد از بی کاران کشــور از 
این قشــر هســتند و طول مدت بی کاری 

نیمی از آنان بیش از 2 سال است.
رســول صادقــی دربــاره اولویت هــای 
پرداختن به مسئله ازدواج جوانان ادامه داد: 
همان طور که می دانیم بخش قابل توجهی 
از جمعیت کشــور ما در سنین جوانی قرار 
دارند و در این ســنین شــاهد حجم قابل 
توجهــی از وقایع اجتماعــی و جمعیتی 
هســتیم. در چند دهه اخیر شاهد افزایش 
ســن ازدواج بوده ایم، تا جایی که در سال 
90، حــدود 40 درصــد از پســران تا 30 
ســالگی ازدواج نکرده بودنــد، این رقم در 

مورد دختران نیز 26 درصد است.
 معــاون پژوهشــی مؤسســه مطالعات 
جمعیتی کشــور با اشــاره بــه اینکه در 
تفاوت هایی  ازدواج  زمینه آمــار اســتانی 
بین اســتان های مختلف وجود دارد افزود: 
در برخی از استان ها مثل ایالم، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، و لرســتان نسبت 
مجردین تا 30 سال، باالتر از سایر مناطق 
است. همچنین براســاس مطالعات انجام 
شده، مطلوبیت ازدواج در سنین 20 تا 27 

سالگی در باالترین میزان خود قرار دارد.
وی با تاکید بــر اینکه وقتی می خواهیم 
درباره ازدواج صحبت کنیم،باید سه عامل 
کلیدی یعنی »امکان ازدواج«، »مطلوبیت 
ازدواج« و »فراهــم بودن و دسترســی« را 
در نظر داشــته باشــیم تصریح کرد: باید 
دید در هر ســه عامل چــه اتفاقی افتاده 
که ســن ازدواج در کشــور افزایش یافته 
و تبدیل به مســئله اجتماعی شده است؟ 
درخصوص »مطلوبیت ازدواج« خوشبختانه 
در کشــور وضعیت خوبی حکم فرما است. 
یعنی درصد کسانی که قصد ازدواج ندارند 
پایین است. اما در مورد »امکان ازدواج« در 
کشور مشکالتی به چشم می خورد چراکه 
ازدواج دارای پیش شرط هایی مانند اشتغال، 

خصوصا برای مردان است.
صادقی مهم ترین مانع بر ســر راه ازدواج 
جوانان را معضل بــی کاری و نبود امنیت 

شغلی در جامعه دانست و اظهار کرد: البته 
زمانی هم که از دختران این پرسش مطرح 
می شــود که چرا درباره ازدواج دیر تصمیم 
می گیرند بازهم به بی کاری پســران اشاره 
می کنند، ســپس به ارائه دلیلی مانند نبود 

حق انتخاب می پردازند.
وی بــا انتقــاد از ناکارآمــدی قوانین و 
برنامه هایی مانند وام ازدواج برای تســهیل 
این مســئله ادامه داد: تا زمانی که جوانان 
درباره اشتغالشــان امنیت خاطر نداشــته 
باشــند وام ازدواج نمی تواند مشــکلی از 
آن هــا رفع کند. مطالعات نشــان می دهد 
که مهم ترین و ایدئال ترین موقعیت ازدواج 

پسران بعد از اشتغال آن ها است.
دانش یار جمعیت شناسی دانشگاه تهران 
با بیان اینکه در مورد نگرش دختران نسبت 
به ازدواج شاهد تغییرات فرهنگی هستیم، 
تصریح کرد: براســاس مطالعاتی که انجام 
شــده، تا پیش از ایــن موقعیت مطلوب و 
ایدئال و ازدواج دختران بعد از اخذ مدرک 
دیپلــم بود، اما در حــال حاضر موضعیت 
ایدئال بــرای ازدواج آنان را بعــد از دوره 
کارشناســی می دانند. بنابــر پژوهش های 
انجام شده، پاسخگویان در اغلب استان ها 
به جز اســتان یزد، در پاسخ به این سوال 
که اگر دخترتــان دیپلم گرفت و هم زمان 
خواستگار مناسبی داشت بهتر است ازدواج 
کند یــا ادامه تحصیل دهــد؟ می گویند، 
ترجیح می دهند که به دانشگاه برود. البته 
در این استان نیز پژوهش ها نشان می دهند 
که مردم ترجیح می دهند دخترشان هم به 
دانشــگاه برود و هم ازدواج کند. به همین 
دلیل اســت که در یزد شــاهد پایین ترین 

میانگین سن ازدواج هستیم.

»جوانان« 70 درصد بی کاران را آمار »طالق« در شمال تهران بیشتر است
تشکیل می دهند

شهال منصوریه 


