
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســامی گفت: بدبختانه 
یکــی از معضات بــزرگ در حوزه 
آســیب های اجتماعی این اســت 
که ۳۲ دســتگاه برای حــل و فصل 
مشــکات آســیب های اجتماعی 
بودجه می گیرند و هر ۳۲ دســتگاه 
دیگری را متهم می کنند که دیگری 
بودجه بیشــتری می گیرد و کاری 
نکــرده،  در حالــی کــه هیچکدام 
 کار موثــری را در ایــن زمینــه 

انجام نداده اند.
طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شــورای اسامی، 
در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا درباره 
واگــذاری ســاختمان های بهاران 
به سازمان بهزیســتی گفت: بحث 
واگذاری ســاختمان های بهاران به 
ســازمان بهزیســتی با طرح دوباره 
جمــع آوری کــودکان یــا همان 
ساماندهی کودکان کار پررنگ شده 

است.
وی ادامــه داد: مهمتریــن 
دستگاه هایی که در حوزه اجتماعی 
کار می کنند، ســازمان بهزیستی ،  
وزارت کار،  رفــاه و تامین اجتماعی 
است. وظایف اصلی در کلیه مباحث 
مربوط بــه آســیب های اجتماعی،  
کودکان،  زنان،  ترک اعتیاد و مواردی 
از این دست بر عهده این دستگاه ها 

است.
سیاوشی درباره نقش شهرداری در 
ساماندهی کودکان کار و سهم آنها در 
این امر با بیان اینکه موازی کاری ها در 
این زمینه خیلی موثر نیست، تصریح 

کرد: درســت است که شــهرداری 
فعالیت ها را در این حوزه ها شــروع 
کرده بود،  اما اگر شهرداری بتوانند این 
زیرساخت ها را در اختیار وزارت کار 
قرار دهد و تعاملی از نوع تفاهم نامه یا  
موافقت نامه ایجاد شود  از این موازی 
کاری ها دوری می کنیم و وظیفه را به 
دستگاهی مشخص می سپاریم و در 
نتیجه از آنها برای بودجه و امکاناتی 
که در اختیارشــان قــرار می گیرد، 
نظــارت و نتیجه کار را درخواســت 

می کنیم.
عضــو کمیســیون فرهنگــی 
اجتماعی مجلــس افــزود: مراکز 
بهــاران صرفا بــرای تــرک اعتیاد 
بودنــد و از نظر من واقعــا تاثیر الزم 
را ندارنــد. در ایــن مراکــز عاوه 
بر تــرک اعتیاد و ارتقــای وضعیت 
جســمی ، کارکردن بر روی افراد به 
لحاظ روانشناســی نیز مهم است تا 
توانمند شــوند و توانایی بازگشــت 
 به جامعه و خانــواده و بــازارکار را 

داشته باشند.
 یعنی آنقدری روی آنها کار شده 
باشد که توانایی بازگشت به جامعه 
را داشته باشــند، اما این مراکز علی 
رغم تاش هایی که انجام شده، برای 
فرد آسیب دیده توان افزایی به همراه 
نداشته است و به رغم زیرساخت های 
فراوانی که در نظر گرفته شــد ، یک 
مسکن و تاکتیک موقتی است بجای 
آنکه یــک برنامه درازمــدت برای 
 بهبود و بازگشت این افراد به جامعه

 داشته باشد.
سیاوشــی گفت: برای هر مرکز 

بهاران هزینه و بودجــه زیادی می 
شــود،  تعدادی کارمند استخدام و 
مشــغول به کار می شوند، اما نتیجه 

آنچه باید باشد، نیست.
وی افزود: آنچــه باید در واقعیت 
وجود داشته باشد، میسر نمی شود 
و بهبود و بازگشــت به جامعه برای 
این افراد اتفــاق نمی افتــد و اکثرا 
دوباره به حــوزه آســیب هایی که 
 در گذشــته به آن دچــار بوده اند،

 باز می گردند.
سیاوشــی در ادامه با ذکر مثالی 
از برخــی راه حل های ســاده که در 
بازگشت این افراد به چامعه موثرتر 
بوده اســت، گفت: اینکــه به لحاظ 
روحی آنهــا را بــا برنامه هایی مانند 
کاس هــای ده قدم کــه حتی در 
گوشــه ای از پارک ها دایر می شود، 
آنقــدر توانمنــد می کننــد که با 

اســتفاده از حداقل امکانات بتوانند 
به جامعه بازگردنــد،  خیلی موثرتر 
بود تا اینکه زیرســاخت های بسیار 
عظیمــی در گوشــه و کنار شــهر 
فراهم کننــد و بخواهنــد وضعیت 
 آنهــا را بهبود ببخشــند کــه تاثیر 

چندانی نیز ندارد.
این نماینده مجلس با اشــاره به 
هزینه ای کــه مراکز بهــاران ایجاد 
کرد، افزود: معتقــدم این تجربه  ای 
بود که هزینه زیادی را بیشتر از آنکه 
بگوییم برای شهرداری، روی دست 
مردم گذاشت،  اما تجربه خوبی است 
که البته اگر آســیب شناسی شود به 
نتایج درست آن پی خواهیم برد. البته 
نمی دانم کسی این آسیب شناسی را  

کرده است یا خیر؟
به گفته سیاوشــی، بایــد دامنه 
وظایف گسترده اجتماعی شهرداری 

کاهش یابد و  در عین حال به مباحث 
خیلی مهمتری کــه می تواند دامنه 
آسیب های اجتماعی را کاهش دهد، 
مانند بحث پسماند که یکی از وظایف 
مهم و عمده شهرداری تهران است، 

بپردازند.
وی با بیــان اینکه حل مســاله 
پسماند از سوی شهرداری منجر به 
کاهش آسیب های اجتماعی خواهد 
شد، تصریح کرد: شــهرداری اگر به 
این بحث بپردازد می تواند یک مشکل 
عمیق حوزه آسیب های اجتماعی را 
کاهش دهد. اگرچه دایر کردن یتیم 
خانه و مسائلی از این دست در وظایف 
اولیه شهرداری ها بوده ، اما شهرداری 
به دلیل مشــکات مالــی و کمبود 
بودجه ای که اکنون دارد نمی تواند 
از عهده این طیف گسترده در حوزه 

اجتماعی برآید.

سیاوشــی درباره موفــق عمل 
نکردن بهزیستی در این زمینه اظهار 
داشــت: حتی اگر بگوییم بهزیستی 
در عملکــرد خود موفق نبــوده،  اما 
در عین حــال این مــوازی کاری ها 
باعث می شود بودجه مملکت بیشتر 

هدررفت داشته باشد.
وی افــزود: بدبختانــه یکــی 
از معضــات بــزرگ در حــوزه 
آســیب های اجتماعی این اســت 
که ۳۲ دســتگاه برای حــل و فصل 
مشــکات آســیب های اجتماعی 
بودجه می گیرند و هر ۳۲ دســتگاه 
دیگری را متهم می کنند که دیگری 
بودجه بیشــتری می گیرد و کاری 
نکــرده،  در حالــی کــه هیچکدام 
 کار موثــری را در ایــن زمینــه 

انجام نداده اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
ادامه داد: یکــی از تاش های ما این 
بود که تعــداد این دســتگاه ها کم 
شــود،  اما اکنون معضل به شورای 
اجتماعی کشور که در وزارت کشور 
مستقر اســت باز می گردد،  اگر فقط 
یک دستگاه مانند بهزیستی متولی 
امر بود،  حتی اگــر عملکرد موفقی 
نداشت،  حداقل بابت اینکه این همه 
زیرساخت و بودجه هدررفت نداشته،  
خوشــحال بودیم. تعدد دستگاه ها 
باعث می شود مشکات نه تنها حل 
 نشــود،  بلکه هدررفــت بودجه نیز 

داشته باشیم.
وی در انتها تصریح کرد:  بهترین راه 
این است که بهزیستی متولی باشد و 
با مشارکت دستگاه های دیگر مسائل 
مربوط به آســیب های اجتماعی را 
حل کند و مســاله عمده اکنون این 
اســت که تا زمانی که فقر اقتصادی 
در حال گسترش است،  در این حوزه 
خیلی نمی توانیم به کاهش آسیب ها 

امیدوار باشیم.
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رئیس جمهور مشکلی برای 
انتخاب وزیر زن ندارد

معــاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده 
از اجرای طرح  ارتقای تاب آوری زنان سرپرســت 
خانوار در مناطق حاشیه ای ۱۰ استان کشور خبر 
داد. معصومه ابتکار در گفت وگــو با خبرنگار ایلنا 
درباره دالیلی که باعث شده در حال حاضر زمینه 
حضور وزیر زن در دولت فراهم نشود، گفت: آقای 
رئیس جمهور همه تاش خود را در این زمینه انجام 
داده اند و باز هم در این زمینه تاش خواهند کرد. فکر 
می کنم ایشان نیز به حضور وزیر زن اعتقاد دارند، 
چراکه زنان را در عالی ترین سطح در دولت خود به 
همراه دارند، در حال حاضر دو معاون رئیس جمهور 
زن هستند و به حضور زنان نیز اعتقاد دارند. معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بنابراین 
امیدواریم که رئیس جمهور بتوانند موفق شوند و یک 
زن را به عنوان وزیر معرفی کنند و تمام تاش خود را 
خواهند کرد. امیدواریم بتوانند در گزینه های پیش 

رو از خانم ها نیز استفاده کنند.
    

ساالنه حدود 100 هزار فرزند 
طالق، به جامعه افزوده می شود

مدیرکلینیک حقوقی زنان و خانواده کرســی 
حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی گفت: جامعه با 
ساالنه حدود ۱۰۰ هزار فرزند طاق، بطور تخمینی 
مواجه خواهد شد. مهرشاد شــبابی افزود: آخرین 
آمارها مبین این امر است که از تیر ماه ۹۷ تا تیر ماه 
۹۸، خوشبختانه حدود ۵۵۰ هزار و ۵۶۵ مورد ازدواج 
به ثبت رسیده که میانگین سن در آقایان ۲۷.۵سال 
ودر خانم ها ۲۳.۴سال عنوان شده است. او ادامه داد: 
متاسفانه در همین بازه زمانی، ۱۷۵هزار و ۶۱۴مورد 
طاق رخ داده که میانگین سن مردان  ۳۶.۹ سال 
و سن  زنان ۳۲.۱ ســال بوده است یعنی به ازای هر 
۱۳.۳ازدواج یک طاق که البته در تهران این نرخ به 

۲.۹ درصد می رسد. 
    

 فعالیت ۴۰ هزار پزشک 
در شغل غیرپزشکی

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت گفت: 
در حال حاضر ۴۰هزار پزشک داریم که از آن ها هیچ 
نسخه ای در هیچ جایی ثبت نشده و کار پزشکی انجام 
نمی دهند. به گزارش ایسنا، کریم همتی با بیان اینکه 
مشکل ما توزیع نامناسب نیروی انسانی است، گفت: 
باید توجه کرد که برای هر دانشجوی پزشکی در طول 
هفت ســال تحصیلش بین ۴۰۰ میلیون تومان تا 
یک میلیارد تومان هزینه می شود. در عین حال در 
حال حاضر ۴۰ هزار پزشــک داریم که از آن ها هیچ 
نسخه ای در هیچ جایی ثبت نشده و کار پزشکی انجام 
نمی دهند. از طرفی تعداد تخت های بیمارستانی که 
در طرح تحول نظام سامت به سیستم بهداشت و 
درمان اضافه شدند هنوز مشکاتمان را حل نکرده 
است. البته روزگاری با ۴۰۰ میلیون می شد یک تخت 
بیمارستانی راه اندازی کرد اما در حال حاضر برای ایجاد 
یک تخت باید یک میلیارد تومان هزینه پرداخت کرد.

    
واکنش احمد مسجدجامعی به 
سرقت سردیس قیصر امین پور

عضو شورای شهر تهران به سرقت سردیس قیصر 
امین پور واکنش نشــان داد. به گزارش ایلنا، احمد 
مسجد جامعی درباره سرقت سردیس قیصر امین پور 
گفت: قیصر امین پور از نمادهای شعر معاصر ایران و 
از شاعران پیشرو ادب معاصر است که پس از انقاب 
اسامی نامش ســر زبان ها افتاد و بر میدانی از شهر 
گذارده شد. نخستین اشتباه این بود که میدان قیصر 
امین پور تبدیل به چهارراه شد چون میدان در کالبد 
شــهری و حافظه جمعی متفاوت با چهارراه است و 
میدان معنا و مفهوم گسترده تری دارد. من همان موقع 
هم نسبت به این موضوع تذکر دادم و مخالفت کردم. 
وی با بیان اینکه اهمیت شخصیت و آثار امین پور آنقدر 
بود که در زمان حیاتش هم چند نوبت پیشنهاد کرده 
بودیم نامش بر مکانی گذاشته شود، تصریح کرد: شاید 
حس شاعرانه قیصر به او می گفت ممکن است چنین 
اتفاق هایی برای نمادهایی به نام او بیفتد که همواره 

مانع می شد این نامگذاری اتفاق بیفتد.

از گوشه و کنار مهمترین معضل در حوزه آسیب های اجتماعی از نگاه طیبه سیاوشی:

۳۲ دستگاه بودجه می گیرند، اما دریغ ازیک اقدام موثر

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

در روزگاری زندگــی می کنیم که تنها با 
لمس یک دکمه در اپلیکیشن های مختلف 
صفحات اجتماعی می توانیم کلی ارتباطات 
و تعامات متعدد برقرار کنیــم، اما باز هم از 
تنهایی و تنها ماندن خویش می نالیم؛ براستی 
چرا با اینکه روش های متعدد ارتباطی بسیار 
سهل و آسان شده و به تعبیری با یک چشم 
برهم زدن می توان با آنســوی جهان ارتباط 
برقرار کرد، باز هم تنهاییم و از این احساس 
نا خوشایند رهایی نداریم. شــاید در پاسخ 
بتوان گفت یکی از ویژگی های عصر دیجیتال 
همین »تنهایی« است؛ رسانه های اجتماعی 
انسان ها را به ســمتی کشانده اند که به جای 
رودررو شدن، لمس یکدیگر و معاشرت های 

حضوری؛ به اســتیکر های موجود در فضای 
مجازی بســنده کنند و با آنها تعاماتشان را 
پیش ببرند. امروزه بــا  توجه به دنیای مدرن 
ارتباطــات و تکنولوژی میزان »احســاس 
تنهایی« در میان افراد بیشتر از گذشته دیده 
می شود. نسل قبل شاید تعداد دوستانشان به 
تعداد انگشت های یک دست هم نمی رسید 
اما با یکدیگر احســاس نزدیکی و صمیمیت 
خالصانه ای داشــتند و بــا گرفتاری هایی 
که مختصص دنیای تکنولوژی اســت مثل 
»احساس تنهایی« دست به گریبان نبودند. 

با این تفاســیر بایــد خاطر نشــان کرد 
»احساس تنهایی« ربطی به سن، جنسیت، 
وضعیت تاهل، و نوع شغل افراد ندارد؛ در واقع 
»تنهایی« نوعی احســاس تهی بودن و خا 
درونی اســت که آدمی در چنین وضعیتی 
حس انزوا را تجربه می کنــد؛ و می خواهد از 

دنیا و همه کســانی که دلش می خواست با 
آنها رابطه داشته باشید، جدا شود. البته نکته 
حائزاهمیت آن است که »احساس تنهایی« 
مســاوی و برابر بــا »تنها بودن« نیســت و 
ضروریســت میان این دو مفهوم با یکدیگر 
تمایز قائل شــد؛ »تنها بودن« یعنی شما به 
خواست و انتخاب خود ترجیح می دهید بدون 
برقراری ارتباط و تماس با دیگران، خوشحال 
زندگی کنید و البته الزم به ذکر است این نوع 
تنهایی هیچ آســیب اجتماعی و اختالی را 
به همراه نــدارد؛ »تنهایی« زمانی مســاله، 
مشــکل و یا اختال محســوب می شود که 
شما در میان جمع باشید ولی بطرز عجیبی 
از »احســاس تنهایی« رنج ببرید، در چنین 
حالتی باید تعامــات و ارتباطاتتان را رصد 

کنید و بدنبال گیر و گرفتاری در آنها باشید.
روانشناســان و رواندرمانگران معتقدند، 

هرازگاهــی تجربه »احســاس تنهایی« در 
زندگی شــخصی افراد امری طبیعی قلمداد 
می شود؛ حال آنکه اگر این احساس تنهایی 
از حد معمول فراتر رود و بــه صورت مداوم 
در زندگی شخصی تداوم پیدا کند به منزله 
زنگ خطری اســت که از وجود یک ســری 
مشکات و اختاالت در روابط میان-فردی 
آن شــخص خبر می دهد. بنابــر مطالعات 
روانشناسی منزوی بودن و احساس تنهایی 
شدید، بر ســامت جســمانی و روانی فرد 
آثار منفی دارد و این احســاس ممکن است 
به بروز اختــاالت و آســیب های روانی از 
قبیل اضطراب و افســردگی نیز منجر شود. 
کارشناســان معتقدند دالیل بســیاری در 
شکل گیری و پدید آمدن »احساس تنهایی« 
دخیل هســتند که اثــرات متفاوتی هم بر 
افراد مختلف به جای می گذارند. در واقع در 
راستای مطالعات انجام شده می توان گفت 
»احساس تنهایی« برابر  با وجود شکافی میان 
تعامات اجتماعی و ارتباطــات بین فردی 
مورد انتظار شخص با آنچه در واقعیت موجود 

است، تعریف می شود.  بر این اساس رویکرد 
روان تحلیلی معتقد است »احساس تنهایی« 
که از درون فرد و اعماق وجودش سرچشمه 
می گیرد سبب می شود فرد نتواند خودش را 
دوست داشته باشد و یا نتواند از سوی دیگران 
دوست داشته شود؛ البته ناگفته نماند عوامل 
دیگری از جمله نوع شغل و کاری که فرد بطور 
روزانه با آن ســرو کار دارد، همچنین لوازم و 
تجهیزات دیجیتال و شبکه های مجازی نیز 
به نوبه  خود در بروز احســاس تنهایی نقش 
موثری دارند و اغلب مواقع به عنوان یکی از 
موانع کلیدی تعامات رودررو و حضوری نام 

برده می شوند.
از این رو افرادی که از »احساس تنهایی« 
مداوم و پایــدار رنج می برند بایــد از طریق 
مشاوره و رواندرمانی، عوامل محرک احساس 
تنهایی شان را ریشه یابی کنند و با بهره بردن 
از راهکار های ارائه شده از سوی متخصصین 
بر احساس تنهایی شــان فائق آیند تا به این 
ترتیب بتوانند طعم لذت بخش خوشبختی 

را بچشند.

چقدر با »احساس« تنهایی خود خو گرفته اید!؟

بدبختانه یکی از معضالت 
بزرگ در حوزه آسیب های 
اجتماعی این است که ۳۲ 
دستگاه برای حل و فصل 

مشکالت آسیب های 
اجتماعی بودجه می گیرند 
و هر ۳۲ دستگاه دیگری را 
متهم می کنند که دیگری 
بودجه بیشتری می گیرد 

و کاری نکرده،  در حالی که 
هیچکدام کار موثری را در 

این زمینه انجام نداده اند
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