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 -صیغه یابی در حال گسترش است؛
- میل به ایجاد تغییرات اساسی در 

کشور را در حال افزایش است؛
 -میل به مهاجرت بیشتر شده؛

 -نیمی از مــردم معتقدند عدالت 
وجود ندارد؛

 -نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا 
۱۰ درصد است؛ 

نفــر  ۱۳میلیــون  تــا   ۱۱ -
حاشیه نشین اند؛

 -ســاالنه ۴۰۰هزار ســقط جنین 
غیرقانونی انجام می شود؛

 -نگرش یک ســوم ایرانیان به مواد 
مخدر مثبت است؛

-ساالنه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام 
به »خودکشی« می کنند؛ 

و...
این موارد چکیده ســخنان معاون 
وزیــر کشــور و رئیس ســازمان امور 
اجتماعی، از نتایــج پژوهش ها درباره 

آسیب های اجتماعی در ایران است.
تقی رستم وندی در دومین همایش 
ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از 
دیدگاه اســام که با همکاری دانشگاه 
شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به 
بیان آمارهایی در حوزه آســیب های 
اجتماعی بر اساس پژوهش های انجام 
شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف 
الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید 
به مصرف الکل توجه کرد که رسانه های 
ما به هیچ عنوان جســارت پرداختن 
به تغییر نگرش مردم نســبت به الکل 

را ندارند.
معاون وزیر کشــور با بیــان اینکه 
سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر 

الکل را توصیه می کند، تاکید کرد که 
باید نســبت به مصرف الکل در کشور 

توجه کرد. 
مرگ ساالنه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر 
اثر مصرف دخانیات در کشور 

رئیس ســازمان امور اجتماعی در 
ادامه با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، 
از اعتیاد به عنوان بحث  مرگ و زندگی 
یاد و تصریح کرد: سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ 
هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند، لذا باید 
فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف 

دخانیات در کشور شود. 
 نگرش مثبت ۲۷ درصد مردم 

به مصرف مواد مخدر
معاون وزیر کشور با اشاره به  مصرف 
»تریاک« طی ۵۰۰ سال در جامعه ایرانی 
به عنوان ماده ای دارویی، این را هم گفت 
که اکنون آسیب های حاصله از مصرف 
این مــواد به عنوان اولیــن ماده مخور 

کشور، بسیار زیاد است. 
 اقدام به »خودکشی« 

ساالنه ۱۰۰ هزار نفر در کشور 
وی در ادامه ســخنان خود با اشاره 
به آســیب خودکشــی با بیان اینکه 
دین اسام از جمله ســنگرهای مهم 
جلوگیری از خودکشــی است، گفت: 
سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر 
اقدام به خودکشــی می کنند که البته 
مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود 
۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر اســت، با این حال 
اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در 
آینده نه چندان دور در رده کشورهایی 
قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی 

در آن نگران کننده است. 

۵۰ درصد مردم معتقدند میزان 
تحقق »عدالت« در جامعه کم است

رســتم وندی با اشــاره بــه نتایج 
پیمایش های انجام شــده، ادامه داد: 
حدود ۴۰ تــا ۴۵ درصد مــردم اعام 
کرده اند که نه خود مردم و نه مسئولین 
قانون را رعایت نمی کنند و بدیهی است 
در جامعه ای که ۴۹ درصد مردم اینگونه 
فکــر می کنند، بحث هنجار شــکنی 
طبیعی تر به نظر آید. از ســوی دیگر 
حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند که 
میزان تحقق عدالت و برابری در جامعه 
کم است و اگر نگرش عمومی این باشد 
که در جامعه برابری وجود ندارد و عدالت 
رعایت نمی شــود، افراد انگیزه ای پیدا 
می کنند تا خودشان به دنبال استیفای 

حقوق خود روند. 
۱۱ تا ۱3 میلیون ساکن 

سکونتگاه های غیررسمی 
معاون وزیر کشــور به امر حاشیه 
نشــینی به عنوان آســیب اجتماعی 
نیز اشــاره و با بیان اینکه ۱۱ الی ۱۳ 
میلیون ساکن در سکونتگاه های عیر 
رسمی باید ساماندهی شوند، تصریح 
کرد: بعد از گذشــت چهار پنج سال از 

تاکیدات رهبری و وجود قوانین خاص 
ســاماندهی محات حاشیه نشینی 
در کشور متاســفانه در برخی جمع ها 
و حتی برای مدیران ارشــد کشور این 
ســوال پیش می آید که چــرا باید به 
حاشیه نشــینی پرداخت و چرا نباید 
توسعه روستایی را فعال کرد؟. در واقع 
به جهت معرفتی هنوز نتوانســته ایم 
اهمیت این امر را جا بیندازیم چراکه 
بعضا نیروهای جهادی ما نیز در این امر 

دچار تردید هستند.  
وی با اشاره به سخنان رهبر انقاب 
در رابطه با اهمیــت رهبری معماری و 
چیدمان اسامی شــهری، تاکید کرد: 
با این حال به هیچ عنوان مسئولین ما 
در حوزه شهرســازی معیارهای شهر 
اسامی را رعایت نمی کنند، به گونه ای 
که شهرهای ما در دوقسمت باال و پایین 

شهر شکل گرفته اند. 
 3۰۰ تا 4۰۰ هزار، آمار ساالنه 

سقط جنین غیرقانونی 
رئیس ســازمان امور اجتماعی در 
بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود 
در حوزه سقط جنین نیز اشاره و تصریح 
کرد: مطابق با آمارهای موجود در وزارت 
بهداشــت ۲۳۰ هزار ســقط در سال و 
مطابق با برخــی پژوهش ها ۳۰۰ هزار 
تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر قانونی 
در سال انجام می شــود که باید به آن 

رسیدگی کرد. 
صیغه یابی، آسیب در حال 
گسترش در فضای مجازی

وی با بیان اینکه الگوهای همسریابی 
به عنوان یک آســیب عمده در فضای 
مجازی مطرح است به بحث صیغه یابی 

در فضای مجازی اشــاره و تاکید کرد: 
صیغه یابی در فضای مجازی به عنوان 
یک آسیب در حال گســترش است و 
حتما باید نسبت به این امر حساسیت 
داشته باشــیم تا مفاهیم دینی دچار 

انحراف نشود. 
ترویج عفاف و »حجاب« نیازمند 

گذر از کلیشه های سنتی 
رستم وندی معتقد است که  اقدامات 
در حوزه حجاب و عفــاف باید در صدر 
تاش ها قرار گیــرد و باید یک نوآوری 
در الگوهای اثر گذار عفــاف و حجاب 

شکل گیرد. 
به گفتــه وی باید از کلیشــه ها و 
روش های سنتی در حوزه امر به معروف 
و نهی از منکر و ترویــج الگوی عفاف و 
حجاب  عبــور کرده و به یــک نوآوری 

رسید.
رستم وندی با بیان اینکه آسیب های 
اجتماعی را نباید در دایره آسیب های 
اجتماعی محدود بلکه باید عمیق تر و 
جامع تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید 
دچار ســاده انگاری یا تقلیل گرایی در 
این امر شویم و آسیب های اجتماعی 
را صرفا به حــوزه اجتماعی معطوف 

بدانیم. 
لزوم توجه به »اعتراض« در قالب 

رفتارهای هنجارشکنانه 
معــاون وزیر کشــور با اشــاره به 
پژوهش های انجام شــده، ادامه داد: 
ظرف سالیان گذشته به شاخص هایی 
دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی 
نگــران کننده هســتند. از جمله این 
شــاخص ها میل به مهاجرت است که 
می تواند شــاخص روشــنگری برای 
ما تلقی شــود. دالیلی زیــادی برای 
مهاجرت افراد از کشور وجود دارد اما 
این شــاخص مهاجرت در واقع نشانه 
مطلوبیت یا نکویــی یک جامعه تلقی 

می شود. 
 افزایش میل به ایجاد

 تغییرات اساسی در کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی میل 
به ایجاد تغییرات اساســی در کشــور 
را در حــال افزایش دانســت و توضیح 
داد: شــاخص میل به اعتــراض نیز از 
نشان گرهای مهم اســت. این اعتراض 
می توانــد در قالب رفتارهــای هنجار 
شکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از 
سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش 
فشــار اقتصادی و معیشتی تاب آوری 

مردم کاهش پیدا کرده است. 
وی با اشاره به شــاخص گرایش به 
الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت 
غیر دینی، تصریح کرد: اگر احســاس 
کنیم به دلیل ناکارآمدی ها، نگرش مردم 
به سمتی می رود که گویا حکومت دینی 

در حل چالش های کشور موفق نیست 
و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت 
سکوالر و غیردینی می تواند مشکات 
کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر 

برایمان به صدا درمی آید. 
در حوزه اعتیاد دچار کمبود 

نظریه پردازی هستیم
رستم وندی قانون گرایی، حقوق، 
آزادی و عدالــت، برابــری، اخــاق 
اجتماعی،  نشــاط اجتماعــی،  امید 
اجتماعی و امنیت اجتماعی را از جمله 
شاخص های حوزه سامت اجتماعی 
دانســت و توضیح داد: در حوزه نظریه 
پردازی برای آسیب های اجتماعی یک 
سری نظریات کان داریم اما اگر از این 
بحث های کان گذر کنیم به مواردی 
عینی و کاربردی نیز خواهیم رسید. از 
جمله این موارد »اعتیاد« است. ما در 
حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی 
دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد 
دینی و اسامی هستیم. در تمام دنیا 
در مواجهه با اعتیاد، مصرف دخانیات 
را در شــکل های مختلف بــه عنوان 
گام اول قرار می دهنــد. اما ما علیرغم  
داشــتن قانون جامع کاهش مصرف 
دخانیات، این قانون را اجرا نمی کنیم. 
به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی شود و 
فرهنگ عمومی نیز زمینه پذیرش این 
قانون را فراهم نمی کند، این در حالی 
است که مثا در نیویورک سن فروش 
دخانیــات را از ۱۸ به ۲۰ ســال ارتقا 
داده اند اما در کشور ما خیلی ساده این 
مواد با پرداخت وجه در اختیار کودکان 

قرار می گیرد.

روایت رئیس سازمان امور اجتماعی از آنچه زیرپوست جامعه می گذرد؛

باور به بی عدالتی، میل به تغییرات اساسی، افزایش صیغه یابی و ...

خبر

آغاز عملیات ســاخت چند برج در شــمال 
باغ گیاه شناسی که مجوز ســاخت آن در دهه 
۸۰ صادرشــده اســت، اعتراضات زیادی را به 
دنبال داشته اســت، و یک حقوقدان خواستار 
ورود شورای عالی شهرســازی به این موضوع 

شده است.
به گزارش فــارس، محمد درویــش، فعال 
محیط زیســت چندی پیش با انتشار توییتی 
از ادامه ساخت وســازها در منطقه ۲۲ آن هم در 
منتهاالیه شــمالی باغ گیاه شناسی ملی ایران 
 D خبر داد و با اشــاره به اینکه این منطقه پهنه
شهرسازی محسوب می شــود، گفت: بهترین 
کاربری برای آن فضای سبز است تا چشم انداز 
و حیات بوم شناختی باغ آسیب نبیند، اما اینک 
می خواهند ۲۲برج ۲۷طبقه در آن احداث کنند، 
چگونه شهرداری تهران چنین مجوزی را صادر 

کرده است.
طبق نقشه های منتشرشده از این پروژه پهنه 
D از چهار برج تشکیل شده است و در حال حاضر 

در مرحله خاک برداری و تجهیز کارگاه است.
طرح تفصیلــی این پهنه مربــوط به بلوک 

ارتش است و توافقات آن در دهه ۸۰ انجام شده و 
هیچ گاه این پهنه G نبوده و کمیسیون ماده ۵ هم 
با ساخت وساز در آن موافقت کرده است و دارای 

پروانه بلندمرتبه سازی است.
برج سازی سهم آب باغ را به یغما می برد

جلیلی تأکید کرد: جذب جمعیت در منطقه 
نیز نباید بیش ازحد باشد چراکه مسئله فاضاب، 
آب و کمبود فضای آموزشی را داریم و خدمات 
شــهری نیز در منطقه ۲۲ جدی است و البته تا 

دلتان بخواهد فروشگاه ساختند.
گســترش روزافزون منطقه ۲۲ و ســاخت 
ســاختمان های بلندمرتبه باعث پایین آمدن 
سطح آب چاه باغ گیاه شناسی هم  شده و میزان 
آب برداشــتی را از ۲۰۰ لیتر در ثانیه به زیر ۹۰ 
لیتر در ثانیه رسانده اســت، و کم آبی به شدت 
باغ گیاه شناســی را تهدید می کند. به حدی که 
رئیس مرکز باغ گیاه شناسی معتقد است: اگر این 
مجموعه برج در محدوده باغ گیاه شناسی ساخته 
شوند باید فاتحه ۹۰ لیتر آب باقی مانده سهم این 

باغ را هم بخوانیم.
از دیگر  مسائل و موارد قابل تأمل در خصوص 

ساخت وساز در حریم باغ ملی گیاه شناسی این 
است که برحسب طرح تفصیلی مصوب شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری اراضی 

مجاور آموزشی و پژوهشی بوده است.
درخواست برای ورود شورای عالی 
شهرسازی به مسئله باغ گیاه شناسی

محمد داسمه وکیل دادگستری در واکنش 
به خبر ساخت وســاز در حریم این باغ گفت: بر 
اساس بند ب ماده ششم  قانون راجع به حفظ آثار 

ملی  مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹، اقدام به عملیات 
در مجاورت آثار ملی که ســبب تزلزل بنیان یا 
تغییر صورت آن ها  شود،  ممنوع و مرتکبین آن 
به موجب حکم محکمه به مجازات مصرحه در 

قانون محکوم می شوند.
او با اشاره به اینکه شهرداری ها صرفاً مجری 
طرح های تفصیلی و جامع هســتند و اداره راه و 
شهرسازی متولی طرح ها، صدور پروانه ساخت 
خــاف کاربری های مصوب ممنــوع و خاف 

قانون است، اظهار کرد: آراء زیادی در خصوص 
انفصال شهرداران در برخی نقاط کشور به دلیل 
صدور پروانه ساخت خاف کاربری های مصوب 
صادرشده است و از دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایــران تقاضای ورود به مســئله باغ 

گیاه شناسی را دارم. 

 با ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد می شود!
طبق آخریــن خبرها روز گذشــته علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران گفته اســت که قطعاً با 
هر ساخت وساز غیرمجاز برخورد خواهیم کرد. 
مجموعه شهرداری تهران در چارچوب قوانین، 
پروانه های ساخت وساز را صادر می کند؛ لذا هر 
ساخت وساز غیرمجازی برای برخورد در دستور 

کار ما قرار می گیرد.
او ادامه داد: مواردی وجود دارد که بخشــی 
از آن ها حقوق مکتســبه ای در راستای صدور 
مجوزهــای دوره های گذشــته ایجــاد کرده 
اســت. در دوره ما هنوز کمیســیون ماده پنج 
مصوبه ای نداشــته و این موارد میراثی اســت 
که به ما رســیده. بی تردید چنین مقوالتی در 
منطقه ۲۲ وجــود دارد و این منطقه با مواردی 
همچون نیاز به افزایش سرانه ها مواجه است که 
هدف گذاری الزم انجام شده و این کار به جدیت 

دنبال خواهد شد.

شورای عالی شهرسازی هرچه سریع تر ورود کند؛

سایه سنگین برج سازی بر سر منحصربه فردترین باغ گیاه شناسی خاورمیانه

میل به ایجاد تغییرات 
اساسی در کشور در حال 

افزایش است و اگر احساس 
کنیم به دلیل ناکارآمدی ها، 

نگرش مردم به سمتی 
می رود که گویا حکومت 
دینی در حل چالش های 

کشور موفق نیست و 
شاید حکومت دیگری 
نظیر حکومت سکوالر 

و غیردینی می تواند 
مشکالت کشور را حل کند، 
آن زمان زنگ خطر برایمان 

به صدا درمی آید

صیغه یابی در فضای مجازی 
به عنوان یک آسیب در 

حال گسترش است و 
حتما باید نسبت به این امر 
حساسیت داشته باشیم تا 
مفاهیم دینی دچار انحراف 

نشود
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 ۳ فوتی امیکرون در کشور
 و افزایش شمار مبتالیان

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از 
افزایش شمار مبتایان به کرونای امیکرون خبر داد: 
متأسفانه در هر یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد 
شاهد یک فوتی به دلیل امیکرون بوده ایم و یک مورد 

بدحال هم در اهواز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، محمدهاشــمی در این پیام 
توییتری نوشــت: آمار مبتایان بــه  امیکرون به 
۱۱۶۲ مورد رســیده و تعداد مبتایان در مشهد با 
۲۴۹ مورد، افزایش چشمگیر داشته است. هشدار 

بسیار جدی است!
    

در بازه زمانی از فروردین تا آبان اعالم شد؛
 افزایش ۵۶ درصدی 

فوتی های ناشی از سوختگی
درهشت ماهه نخست سال جاری ۲۱۳نفر به 
دلیل فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی 

استان تهران ارجاع شده اند.
به گزارش ایســنا، این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال ۹۹ که تعداد فوت ناشی ازسوختگی ۱۳۶ 

نفر بود، ۵۶ درصد افزایش یافته است.
از کل فوت ناشی از سوختگی از فروردین تا آبان 

ماه امسال ۱۵۹نفر مرد و  ۵۴نفر زن بودند. 
    

 اشخاص با عالیم سرماخوردگی
 ۵ روز در خانه بمانند

عضو کمیته علمی 
کشــوری کووید۱۹ 
گفت: افرادی که عائم 
سرماخوردگی دارند، 
به مکان های عمومی 
نروند.به گزارش مهــر، محمدرضا صالحی، اظهار 
کرد: قسمت عمده ای از جوانان که به امیکرون مبتا 
می شوند، در حد یک سرماخوردگی ساده درگیر این 

بیماری می شوند.
او ادامه داد: در افراد مسن و کسانی که بیماری 
زمینه ای دارند، در صورت ابتا به سویه امیکرون، 

ممکن است با عواقب خطرناکی همراه باشد.
این متخصص بیماری های عفونی به افرادی که 
دچار سرماخوردگی می شوند، توصیه کرد حداقل 
تا ۵ روزبه محیط های عمومی مثل مترو، باشگاه های 
ورزشی و همچنین با افراد خانواده و سالمندان در 
ارتباط نباشند و در خانه بمانند تا عائم برطرف شود.

    
هیچ نیروگاهی اجازه 
مازوت سوزی ندارد

معاون مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست 
ن  ما ز ســا گفــت: 
محیط زیست به هیچ 
نیروگاهی اجازه ســوزاندن مازوت نداده اســت و 

واحدهای متخلف پلمب می شوند.
 به گزارش فارس، داریــوش گلعلیزاده گفت:
 ۱۶ نیــروگاه بخاری در کشــور داریم که در ۱۴ 
استان مستقرند و امکان مصرف سوخت مازوت 

را دارند.
او با اشاره به مواد قانون هوای پاک گفت: اگر اقدام 
به استفاده سوخت مازوت کنیم، طبق مواد این قانون 
نیروگاه ها برای استفاده از سوخت مازوت باید فیلتر 

نصب کرده و  حدود مجاز را رعایت کنند.
    

ادامه جست  وجوها برای نجات 
دو گمشده  ارتفاعات شانجان 

معاون امدادونجات هال احمــر آذربایجان 
شــرقی گفت: جســت  وجوی هال احمر برای 
نجات دو گمشده ی ارتفاعات شانجان در شبستر 

ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، ســیدی بیان کرد: با توجه به 
وسعت و صعب العبور بودن منطقه، دو تیم کمکی 
از شهرستان معیِن شبستر )جمعیت هال احمر 
مرند( و چهار تیــم عملیاتی دیگر با اســتفاده از 
خودروی بــرف روی آرگو به محــل حادثه اعزام 

شدند.
    

 مرگ بر آمریکا 
روی سنگ قبر هم نقش بست

بنابر اخبار به دست 
آمده، به روی مزار های 
م  گمنــا ی  شــهدا
شعار های متفاوتی که 
قبا نوشته نمی شد، 
نوشته می شود.به گزارش عصر ایران، شعارهای 
مرگ بر امریکا و مرگ بر اســراییل روی سنگ 
مزار ۲ شــهید گمنام در محوطه وزارت کشــور 

نقش بست.

از گوشه و کنار


