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رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:
اعزام ۲۶۵ تیم روانشناسی

 به ۱۳ استان سیل زده

رئیس ســازمان بهزیســتی از اعزام ۲۶۵ تیم 
روانشناســی و مددکاران اجتماعی به ۱۳ استان 

سیل زده خبر داد.
به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا، در سومین 
همایش بزرگداشت روز روانشناس و مشاور گفت: 
کشور ما بسیار حادثه خیز است و زمانی که حادثه 
اتفاق می افتد ممکن اســت افسردگی، اضطراب، 
خودکشــی، خشــونت و کودک آزاری بروز یابد و 
نقش سازمان نظام روانشناسی و خانه روانشناسان و 

تشکل ها در این میان می تواند مهم باشد. 
وی با اشاره به سیل اخیر گفت: سازمان بهزیستی 
درقالــب ۲۶۵ تیم در ۱۳ اســتان و با مشــارکت 
روانشناسان و مددکاران اجتماعی به صورت داوطلب 
در منازل مردم حضور پیدا کرد و در زمینه شناسایی، 
مداخالت زودهنــگام و ارجاع بــه مجموعه های 

روانشناسی وارد عمل شد. 
وی افزود: بهزیستی به وظایف خود نمی رسد 
مگر اینکــه از مشــارکت مردم اســتفاده کند، 
این مشارکت در قالب ســمن ها و ان جی او ها و 
ســازمان هایی بر مبنای اجتماع محور می تواند 
شکل گیرد، اهتمام این است که آن را به صورت 

سازمان یافته ادامه دهیم.
پرونده قضایی در طرح »امنیت اخالقی« 

تشکیل نمی شود 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در ادامه این 
همایش با بیــان اینکه این روزهــا بحث »امنیت 
اخالقی« مطرح است، گفت: امروز با رشد و تحول 
و همیاری که در نیروی انتظامی ایجاد شده اینگونه 
نیست که هر کسی را که به آگاهی و کالنتری وارد 
شــد، بالفاصله پرونده قضایی او را تحویل دستگاه 

قضایی دهیم؛ ما رویکرد مان را عوض کرده ایم.
ســردار حســین رحیمی با بیان اینکه یکی از 
بخش هــای کار معاونت اجتماعی روانشناســی، 
مشاوره و کمک به افراد آسیب زا و آسیب پذیر است، 
یادآور شد: بیش از ۸۵ درصد از پرونده هایی که به 
کالنتری ها ورود می کنند به جای اینکه به دادسراها 
بروند امروز با حضور مشاور و مددکار به صلح و سازش 
منجر می شوند و این اتفاق بزرگی است که در کشور 

رخ داده است. 
رحیمی با بیان اینکه ایــن روزها بحث امنیت 
اخالقی مطرح است، گفت: بنده رفتاری در منزلم 
دارم و یک رفتاری در کوچه و خیابان که به آن مراکز 
و اماکن عمومی می گوییم که باالخره باید قوانین را 
رعایت کنیم. در بحث امنیت اخالق عمومی، آنهایی 
که در جامعه ایران حرکت می کنند باید شــئون را 
رعایت کنند؛ حتی این افراد بحث پرونده قضایی و 
دادسرا نخواهند داشت و  جمعی از خواهران و افرادی 
که جزو معاونت اجتماعی هســتند بیشتر بحث 
مددکاری و مشاوره را برای این افراد انجام می دهند.

    
معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده:
خانواده ها دچار

 بحران تنهایی هستند
معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده 
گفت: خانواده ها نمی توانند به خوبی با هم ارتباط 
برقرار کنند؛ کیفیت ارتباطات به شــدت مختل 
شده، سوء تفاهم باال و قدرت شــنیداری و درک 
پایین اســت که این موارد مناسبات اجتماعی را 

دچار مشکل می کند.
به گزارش ایســنا، معصومه ابتکار در جلســه 
شورای اداری اســتان که در استانداری خراسان 
رضوی برگزار شــد، بیان کرد: خانواده ها در دنیا 
بحران تنهایی دارند و دچار آسیب های شدیدی 
شده و انسجام خود را از دست داده اند، حفظ انسجام 
خانواده را در دستور کار قرار داده ایم که یک مفهوم 
آن کاهش طالق است. این امر در استان اجرا شده 

و موفق هم بوده است.  
ابتکار خاطرنشــان کرد: از ســال گذشــته 
گفت وگوی خانواده در حال اجرا بوده و در استان 
نیز اجرا شده است. با مشــارکت و همیاری تمام 
دســتگاه ها، همزمان گفت وگوی بین نسلی را با 
همکاری وزارت آموزش و پرورش اجرا می کنیم. 
تفاهم نامــه ای را نیز با وزرات علــوم امضا کردیم 
تا تقویــت مهارت های ارتباطــی و گفت وگو در 
دانشگاه ها و تشکل های دانشــجویی اجرا شود. 
تنش ها را می توانیم بــا مفاهمه و گفت وگو حل و 

فصل کنیم.

از گوشه و کنار

پریسا جالینوسی

   مستمری معلوالن در سال  ۹۸ 
چه میزان  افزایش دارد؟

در ســال ۹۶ از محل حــذف یارانه 
افراد پردرآمد، مســتمری ۵۳ تا ۱۰۰ 
هــزار تومانی حدود ۳و نیم برابر شــد، 
در ســال ۹۷ نیز دو اتفاق دیگر رخ داد، 
نخست اینکه مستمری ها در مجموع 
۱۴ درصد رشد داشــت و افراد زیادی 
را که پشت نوبت بودند، توانستیم وارد 
لیست مستمری بگیران کنیم. از زمانی 
که بهزیســتی فعالیت خود را آغاز کرد 
تا ابتدای ســال ۹۷، ۳۲۰ هزار معلول 
مستمری بگیر داشتیم که در سال ۹۷ 
نیز ۵۰۰ هزار نفر به این لیست افزوده شد. 
قانون برنامه ششم ملزم کرده که باید هر 
ساله مستمری ها ۲۰ درصد دستمزد 
شورای عالی کار باشد که بنابراین قانون 
مستمری ها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد 

داشت.
   آیا این مبالغ با این میزان تورم 

برای یک معلول کافی است؟
این صحبت صحیح است، حتی اگر 
تورم وجود نداشــت این رقم ها ناچیز 
اســت، ما باید به امکانات کشور توجه 
کنیم. جایگاهی که از ابتدا به معلوالن 
داده شــده، ضعیف بوده اســت، وقتی 
که جایگاهی کف دره عمیق باشد، اگر 
بیست متر خاک هم ریخته شود، بازهم 

به قله نمی رسد و همیشه تفاوت با دیگران 
وجود دارد، همانطور که گفتم، این حرف 
درست است و همه بر آن اذعان دارند، اما 
امکانات کشور فعال اجازه نداده که این 

جایگاه ارتقا یابد.
   کمک هزینه لوازم بهداشتی 
برچه اساســی به معلوالن داده 
می شود؟ آیا احتمال قطع کمک 

هزینه ها وجود دارد؟
کمک هزینه لوازم بهداشتی تا قبل 
از سال ۹۷ به کســی داده نمی شد، ما 
خودمان تهیه می کردیم و در اختیار قرار 
می دادیم. قبل از سال ۹۷ زمزمه هایی 
به گوش می رســید که بنابر تحریم ها، 
قرار است گرانی شــود، فکر کردیم تا ما 
بخواهیم تهیه کنیم و در اختیار آنها قرار 
دهیم مشکالتی ایجاد می شود، چون 
معلوالن نیاز شــدیدی دارند، از همین 
رو تصمیم گرفتیم به حساب آنان ۱۰۰ 
هزار تومان واریز کنیم، این تصمیم بنده 
بوده که این رقم برای  ۲۵ تا ۲۴ هزار نفر 
واریز شود. بنابراین ما فعال رقمی را برای 
افراد واریــز نکرده ایم که در حال حاضر 
قطع شده باشد. سازمان لوازمی مانند 
سوند، گازاستریل، بتادین و چسب زخم، 
تشک مواج و تجهیزات را تهیه می کند و 

در اختیار آنان قرار می  دهد.
   چه میزان کمک هزینه خرید 
تجهیزات پزشکی به معلوالن داده 

می شود؟

این مورد نیز در سال ۹۷ دچار مشکل 
شــد، در گذشــته ویلیچر را با قیمت 
۵۵۰ هزار تومان خریداری می کردیم، 
اما در حال حاضر یــک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان شــده اســت، پوشینه ای 
که قبل از ســال  ۹۷، ۲۹ هــزار تومان 
بوده در یک مقطعــی ۱۶۰ هزار تومان 
پرداخت می کردیم، اما کسی نبود که 
به ما بفروشد، عالوه بر اینکه بودجه آن 
قدر رشد نداشته و تورم نیز تاثیر خود را 
گذاشته است.می توان گوشت مصرف 
نکرد، اما به یک معلول بسترگرا که کنترل 
ندارد، نمی توان گفت که پوشینه استفاده 
نکند، زیرا معلول دچار زخم و مشکالت 
می شود. ما نیز در این مورد بسیار آسیب 
دیدیم، براین اساس مسئله را مدیریت و 
بخشــی از اعتبار را به حساب خودشان 
واریز کردیم. همچنین کارخانجاتی که 
تولیدات داخلی دارند را شناسایی کردیم 

تا از آن ها خریداری صورت گیرد.
در زمینه تجهیزات پزشــکی مانند 
سمعک بخشی که وارداتی بود با وزارت 
بهداشت هماهنگ شد تا به آن ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومانی تعلق گیــرد. در بخش 
واردات قیمت ها زیاد فرقی نداشــت، 
اما متاسفانه در بخش تولیدات داخلی 
قیمت ها افزایش داشــت با اینکه نباید 
اینگونه می شــد، اما چون در برخی از 
قطعات وابستگی به خارج وجود داشت 
و ارز هم نداشــتند، قیمت  تجهیزاتی 

مانند ویلیچر برقی گران شد. همچنین 
لوازم بهداشتی یا کمیاب و یا بسیار گران 
است که این موارد قاعدتا به ما و معلوالن 
آسیب رسانده است، اما بنابر اعتباری که 
قرار است به ما تعلق گیرد، می خواهیم 
این حــوزه را تقویت کنیــم، بطوریکه 
پرداختی ها را افزایش دهیم و توان مالی 
و بودجه ای اســتان ها را باال ببریم تا آن 
مواردی را که می خواهند خرید کنند، 
راحت تر بخرند. پیش بینی من این است 
واریزی برای افراد در زمینه تهیه لوازم 
بهداشتی باید حداقل ۲۰۰ هزار تومان 

در ماه باشد.
   بســیاری از افراد از کیفیت 
محصوالت تولید داخلی ناراضی 
هســتند، آیا شــما این را تایید 

می کنید؟
این موضوع طبیعی است و من نیز 

آن را قبول دارم، وقتی که ویلیچرهای 
میرا آلمان و سانرایز آمریکا را با گیتی تک 
البرز مقایسه می کنیم متوجه کیفیت 
آنها می شــویم، اما چاره ای نداریم. اگر 
بخواهیم ویلچر میرا تهیه کنیم، مدل 
ساده آن ۱۰ میلیون است، در حالی که 
من با آن پول ۱۰ ویلیچر تهیه می کنم و 
به ۱۰ نفر می دهم. وقتی یک معلول روی 
ویلیچر می نشیند و برایش مشکل ایجاد 
می شود، قطعا از کیفیت ناراضی است. در 
سال های اخیر تالش ها رو به جلو است، 

اما قاعدتا نارضایتی ها به صفر نمی رسد.
همه معلولین جســمی-حرکتی 
خواهان ویلچربرقی، باکیفیت و سبک 
هستند. یک ویلچر آلمانی را یک فرد به 
راحتی می تواند حمــل کند، اما ویلچر 
ساخت داخل اینقدر سنگین است که 
شــاید یک فردی که کارآزموده نباشد 
نتواند آن را بلند کند یا بنابر بلند کردن 
متعدد دچار کمر درد شود. تشک های 
مواجی که ما تولیــد می کنیم حتی با 
تشــک های مواج کره نیز قابل مقایسه 
نیست، این مسائل واقعا وجود دارد و من 
آن ها را تکذیب نمی کنم، چاره چیست؟

   وضعیت بودجه ای سازمان 
بهزیستی را در سال جاری چطور 

ارزیابی می کنید؟
سال جاری وضعیت اعتبارات بهتر 
می شود، چون قرار است اضافه شود. قاعدتا 
من نمی توانم همه قانون را اجرا کنم، اما 
می توانم این نقاط ضعف را جبران کنم .این 
موارد پول های کالن نمی خواهد به عنوان 
مثال در ارتوپدی فنی ما شاید ۱۵ میلیارد 
در کشورهزینه کنیم، اما اگر این مقدار۳۰ 
میلیارد تومان شود،  بسیاری ازمشکالت 
مردم رفع خواهد شد. این رقم ها درشت 
و کالن نیســت، رقم های درشت برای 
اشتغال، مسکن و مستمری ها است ما 
امسال برای مناسب سازی ۳۵ میلیارد 
تومان پول داشتیم، اما اگر امسال این مبلغ 
به ۷۰ میلیارد تومان برسد، کل مشکالت 

حل می شود.
   یکی از گالیه های معلوالن 
وضعیت اشتغال و عدم اجرای قانون 
حق استخدام آنان است، سازمان 
بهزیستی برای حل این مسئله چه 

کرده است؟
در سهمیه دیگر مشکل نداریم، در 
حال حاضر مشکل اساسی ما این است 
که دولت اســتخدام نمی کنــد، اتفاق 
خوبی که سال گذشته رخ داد، این بود که 
سازمان اداری استخدامی کشور سهمیه 
معلوالن را حفظ کرد، در حالی  که قبال 
این سهمیه حفظ نمی شد به این معنا که 
اگر شرایطی به وجود می آمد که معلول 
نمی توانســت در آزمون شرکت کند و 
در مصاحبه رد می شد، سهمیه آن هم 
از بین می رفت، اما در حال حاضر سهمیه 
حفظ می شود؛ یعنی اگر قرار است۱۰۰۰ 
سهمیه برای اســتخدام وجود داشته 
باشد، ۳۰ سهمیه برای معلوالن است و 

برای آنها می ماند، حتی اگر امسال نیز 
استفاده نشود به ســرجمع سال آینده 
اضافه می شود. در گذشته معلوالن را در 
آزمون ها و مصاحبه ها رد می کردند، اما 
در حال حاضر با حضور نماینده سازمان 

بهزیستی آن آزمون ها برگزار می شود.
مشکل اساسی معلوالن کشور این 
است که فکر می کنند، دولت سالی یک 
میلیون استخدام می کند و۳۰ هزار آن 
سهم معلوالن است، درصورتی که ممکن 
است کل استخدام ها در کشور در سال 
۱۰۰۰ مورد باشد اما سهمیه معلوالن 
۳۰ تعداد است که اگر بین استان های 
کشور تقسیم شــود، در هر استان یک 
نفر استخدام می شود و کسی هم عمال 
متوجه نمی شود. به همین علت است که 
می گوییم معلوالن خیلی به فکر استخدام 
دولتی نباشند و بر مهارت آموزی، کسب و 
کارهای خرد و تدریس تکیه کنند، حتما 
نیاز نیست که فرد پا داشته باشد تا بتواند 

روان شناس خوبی باشد.
   آیا بهزیستی به عنوان نهاد 
حمایتی از معلوالن فاغ التحصیل 
رشته روانشناسی در قالب تیم های 

مشاوره ای استفاده می کند؟
با خانــه نشســتن به کســی کار 
نمی دهند، معلوالن هــم باید به دنبال 
کار باشند، آن ها باید در آزمون شرکت 
کنند و بعد در اولویت قرار گیرند، آن ها 
فکر می کنند ســازمان بهزیستی یک 
کارخانه تولید کار دارد و می تواند همه 
را اســتخدام کند، درصورتــی که ما 
نمی توانیم یک میلیون نفر را استخدام 
کنیم.این اســتدالل نادرست است که 
همه معلــوالن باید در بهزیســتی کار 
کنند به عنوان مثال مگر ممکن است، 
همه افرادی که بیمار هستند در وزارت 

بهداشت کار کنند؟
در حال حاضــر ۷ درصد از کارکنان 
بهزیستی معلول و مشغول کار هستند. 

معاون سازمان بهزیستی:

افراد معلول خیلی به فکر استخدام دولتی نباشند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

۲۹۵ زخمی و یک فوتی، حاصل جنگ و نزاع میان دو کشور 
نیست؛ بلکه نشانه خشم شماری از هواداران باشگاه های فوتبال 
سپاهان-پرسپولیس به روند و نتیجه بازی است. خشمی که 
فقط به فحاشی و شــعار های توهین آمیز ختم نشد و با پرتاب 
سنگ و شکستن صندلی های استادیوم و پرتاب آن ها بر سر و 
جان یکدیگر و همچنین وقوع ضرب و جرح میان هواداران دو 
تیم به اوج خود رسید و جنگی خونین را به راه انداخت، گویی 
که پیکاری تن به تن در حال وقوع است. براستی شکل گیری 
این حجم از خشونت آن هم صرفا برای یک بازی باشگاهی در 
لیگ ایران که تازه جزو مهمترین مسابقات کشور هم محسوب 
نمی شود از کجا نشات می گیرد؟ بروز و نمود این همه خشم و 
خشونت در یک بازی فوتبال طبیعی به نظر می رسد؟ پرسش 
اساسی آن است که آیا فوتبال عامل این جنگ و جدل هاست 

یا صرفا بستری برای تخلیه هیجانات و عصبانیت های انباشته 
شده در وجود شهروندان تلقی می شود؟

در بین فعالیت های گوناگون ورزشی که در کشور انجام 
می شــود، بی تردید فوتبال پرطرفدارترین، پربیننده ترین 
و پرمشارکت ترین فعالیت ورزشــی است که عالقه مندان 
بی شماری را مجذوب خود کرده  است. اما نکته تامل بر انگیز 
آن اســت که در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که در چند 
سال اخیر در جامعه فوتبالی ایران رخ داده، وضعیت فوتبال 
ایران در شرایط نا بسامانی قرار گرفته است بطوری که این 
وضعیت به قدری بغرنج و نا امید کننده شده که از مرز هشدار 
گذشته و رسما وارد محدوده بحران شــده است و نیازمند 
تصمیم های جدی برای برون رفت از این وضعیت اسفناک 

است. 
بر اساس مطالعات روانشناسی، پرخاشــگری در فوتبال 
بطور کلی به دو دسته پرخاشــگری کالمی و فیزیکی تقسیم 
می شود. پرخاشگری کالمی شــامل شعارهای تحقیرکننده 
علیه بازیکنان و مربیان تیم مقابل و گاهی تیم خودی و همچنین 

داوران است. اقدام به پرتاب مواد مختلف به داخل زمین، تخریب 
وسایل ورزشگاه ها و درگیری های فیزیکی با دیگر افراد نیز از 
مواردی است که تحت عنوان خشونت فیزیکی مورد مطالعه 
قرار می گیرد. از اینرو با توجه به بررسي رفتارهاي پرخاشگرانه 
و خشونت آمیز تماشاگران ورزش فوتبال می توان علل و عوامل 
مختلفی را در پدید آیی خشونت چه از نوع کالمی و چه از نوع 
فیزیکی در نظر گرفت که بطور کلی در ســه گروه اجتماعی، 

فرهنگی و روانی جای گرفته اند.
 به باور کارشناسان یکی از مهمترین علت های رفتار های 
پرخاشــگرانه هواداران و بروز خشــم های انفجاری فوتبال 
در ایران ، نبود آزادی بیان، فشــارهای اقتصادی و سیاســی، 
ســقوط فرهنگی و اجتماعی و اخالقــی و همچنین پررنگ 
شدن مســائل قومیتی و هویتی است. بنابراین می توان گفت 
فقر فرهنگی و مشــکالت اقتصادی از مهمترین دالیل رشد 
بی  رویه این ناهنجاری ها اســت. به عبارتی وقتی فرد فضایی 
را برای بیان اعتراض به افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی 
و نبود امکانات رفاهی خود نمی بیند، با مشکل روبه رو می شود. 
در اینصورت وقتی مکانی را  برای تخلیه هیجان خود می یابد، 
تالش می کند این هیجان را با خشونت و دادوفریاد بیرون بریزد 
و استادیوم های ورزشی مکان مناسبی برای تخلیه هیجان و 

خشم سرکوب شده است. 

از جمله عوامل دیگــری که می تواند در شــکل گیری 
خشــونت تماشــاگران نقش داشــته باشــد می توان به 
واکنش هاي بعضا سختگیرانه و نسنجیده نیروهاي حافظ 
نظم و کنترل اجتماعــي، داوری جانبدارانه و غیر منصفانه، 
رفتار هــای نا مناســب بازیکنان داخل زمیــن، رفتار های 
تحریک کننــده لیدر هــا و کادر فنی، مشــکالت اجرایی 
برگزاری بازی، نارســایی های امکانات رفاهی، دگرگوني 
در الگوهاي اوقات فراغت، گســترش شهرنشیني،  اهمیت 
یافتــن فوتبال و نقــش هویت بخش آن بــراي طرفداران 

اشاره کرد.
بدیهی اســت، مقابله با خشــونت های کالمی و مجازی و 
فیزیکی در فوتبال ایران، نیازمند یک برنامه ریزی درســت با 
تکیه بر تخصص های ویژه نظیر روانشناسی، جامعه شناسی، 
علوم تربیتی و بدنی، مدیریت اجتماعی و طراحی شهری در 
حوزه ورزشی است که البته این موضوع نیاز به بذل توجه بیشتر 
مسئولین فرهنگی کشــور دارد چرا که موضوع پرخاشگری و 
خشونت در ورزش ایران به یک معضل و بحران اجتماعی مبدل 
شده است. بنابراین ضروریست تا هرچه زودتر تمهیداتی اتخاذ 
شــود که با پرداختن به برنامه های فرهنگی و الگوسازی های 
مناسب، از گسترش خشونت در سطح کالن جامعه جلوگیری 

شود.

آنچه در ورزشگاه های فوتبال می گذرد...

کرامت انسانی لگدمال بر چمن سبز

معلولیت به معنای محرویت نیست و هیچ انسانی به دلیل داشتن نقص یا کاستی جسمی از حقوق انسانی و بشری خود 
محروم نمی شود و هیچ فرد دیگری هم حق ندارد که حقوق و کرامت شخص دارای معلولیت را خدشه دار کند. همه افراد 
جامعه مسئولیت دارند که با حفظ کرامت انسانی معلوالن، حقوق آنان را رعایت کنند و کامال طبیعی است که جامعه نیز 

برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حقوق و جایگاه انسانی شان باید راهکارهای مناسب و سهولت های الزم را فراهم 
کند، اما توجه دولتمردان و مسئوالن به این قشر از جامعه کم است. درباره چرایی این موضوع با حسین نحوی نژاد، معاون 

توانبخشی سازمان بهزیستی کشو، به گفت وگو نشستیم که در پی می آید:
استخدام های دولت کم 
و سهمیه معلوالن ناچیز 

است، به همین علت است 
که می گوییم معلوالن خیلی 

به فکر استخدام دولتی 
نباشند و بر مهارت آموزی، 

کسب و کارهای خرد و 
تدریس تکیه کنند، حتما 

نیاز نیست که فرد پا داشته 
باشد تا بتواند روان شناس 

خوبی باشد

ویلچر ساخت داخل اینقدر 
سنگین است که شاید یک 
فردی که کارآزموده نباشد 
نتواند آن را بلند کند یا بنابر 

بلند کردن متعدد دچار 
کمر درد شود. تشک های 

مواجی که ما تولید می کنیم 
حتی با تشک های مواج کره 

نیز قابل مقایسه نیست
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