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 سپید: حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات 
و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در کارگاه 
توانمندسازی  طرح  میانی  مدرسین  آموزشی 
دانش آموزان دوره متوسطه دوم، بابیان اینکه در 
عصر دگرگونی های فزاینده ما با سرعت تحوالت و 
سرعت شتابان تغییرات در عرصه های اجتماعی، در 
عرصه فرهنگ، ارزش ها و مباحث اقتصادی مواجه 
هستیم، گفت: »این سرعت تغییرات ارمغان های 
منفی به دنبال خواهد داشت که یکی از آن ها 

بحث رشد آسیب های اجتماعی است.«
صرامی ادامه داد: »بشر در قرن بیست و یکم 
وارد دگرگونی های پیچیده ای شده است که با 
چند مؤلفه همراه است و اگر همه متخصصان و 
اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت به این ویژگی ها 
توجه نکنند، قطعا با مشکالتی مواجه خواهیم شد.«
به گفته او، در مطالعاتی که در جامعه جهانی 
صورت گرفته است حجم و دایره آسیب های 
می گیرد.  خود  به  را  وسیع تری  افق  اجتماعی 
سه نظام اجتماعی که در تیررس این آسیب ها 
قرارگرفته اند شامل اولین نهاد خانواده، دومین نهاد 
مدارس، دانشگاه ها و محیط آموزشی و سومین 

نهاد محله های شهری و روستایی است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور رأس آسیب های اجتماعی را 
یک مثلث سه ضلعی شامل اعتیاد به مواد مخدر، 
مشروبات الکلی و مباحث سوء اخالقی و روابط 

سوء جنسی دانست.
صرامی با اشاره به پیچیدگی ماهیت مسائل 
اجتماعی، گفت: »نباید با یک رویکرد تقلید گرایانه 
و سطحی، به استقبال آسیب رفت. برای کنترل 
و مهار آسیب های اجتماعی نیازمند یک دانش 
برنامه ریزی تخصصی هستیم و در صورت نداشتن 
این دانش در برابر آسیب ها منفعل خواهیم بود.«
او ادامه داد: »اول باید شناخت صحیح و درکی 
عمیق مبتنی بر داده های صحیحی علمی داشته 
باشیم و کامال بدانیم در سطح جامعه چه می گذرد 

و در مقابله تهاجمی با آسیب ها گام برداریم.«
به گفته صرامی، آمارهای جدید بیانگر این است 
که دستگاه های فرهنگی استان باید گام های وسیع تر 
و جدی تری در حوزه کاهش تقاضا بردارند و اگر 
این اتفاقات نیفتد قطعا با مشکالت جدیدتری 

مواجه خواهیم بود.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور گفت: »داده های علمی نشان 
می دهد که الگوی مصرف در جمعیت عمومی 
استان بین 15 تا 64 سال است و چهار الگوی 
مصرف شامل تریاک، هروئین، شیشه و حشیش 
وجود دارد. درحالی که الگوی مصرف در بین 
جوان های استان، گل )ماری جوانا(، حشیش و 

گراس بیشترین مصرف را دارند.«
صرامی ادامه داد: »اگر در مورد جمعیت عمومی 
می خواهیم عمل کنیم باید بر مبارزه تریاک و هروئین 
سرمایه گذاری کنیم. ما نیازمند واکنشی تخصصی 

در برخورد با پدیده های اجتماعی هستیم و با نگاه 
کهنه و دیروز نمی توان به استقبال آینده رفت.«

آموزش  تحقیقات و  دفتر  به گفته مدیرکل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، ما نیاز به افراد 
متخصص در بحث مبارزه با مواد مخدر داریم 
که در حال حاضر در آموزش وپرورش این اتفاق 
در حال رخ دادن است و نتایج خوبی هم در پی 
دارد. تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد 
که باید برای اجرای طرحی که سه الیه را با هم 

پوشش دهد اقدام کنیم.
طرح  کشور  استان   12 »در  گفت:  صرامی 
از  اولیه  پیشگیری  روش های  و  توانمندسازی 
اعتیاد از سه قشر دانش آموز، والدین دانش آموزان 
و مدیران و مربیان دانش آموزان قابل اجرا است؛ 
که استان های قم، قزوین، لرستان، مرکزی، کرمان، 
و  سیستان  غربی،  آذربایجان  جنوبی،  خراسان 
بلوچستان، خوزستان و گلستان و تهران جزو 

این طرح هستند.«
او ادامه داد: »در 12 استان طرح توانمندسازی 
از طریق 12 دوره آموزشی برگزارشده و یک هزار 
و 650 مدرس زیر چتر آموزش های روزانه 9 
ساعته قرارگرفته اند و بر اساس این طرح مقرر 
است که یک میلیون نفر از دانش آموزان و والدین 

و مربیان زیر چتر این طرح قرار گیرند.«
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور هدف این طرح را کاهش 
و  دانست  مواد  از مصرف  تمایل و خودداری 
گفت: »میانگین تمایل به مصرف مواد در جمعیت 

عمومی کشور 16/8 درصد است.«
به گفته صرامی 27/9 درصد جمعیت عمومی 
کشور به مواد نگرش مثبت دارند؛ بنابراین باید 
به صورتی عمل کرد که نوجوانان و جوانان در 
سلسله آموزش های ارتقاء توانمندی اجتماعی 

و روانی نگرشی منفی نسبت به مواد پیدا کنند.
او گفت: »در طرح توانمندسازی ما به دنبال 
این هستیم که از ظرفیت و پتانسیل 960 هزار 
انتقال  برای  آموزشی  سر کالس درس  مربی 
مفاهیم مهارتی پیشگیری از اعتیاد اقدام کنیم. دو 
موضوع تربیت و آموزش باید ادغام شده در هم 
عمل کنند تا بتوانند ضمن تربیت نیروی انسانی، 
آموزش نیروی انسانی را هم به دنبال داشته باشد.«
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور ادامه داد: »در بسیاری از 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  جهان  کشورهای 
فعالیت های دولتی نمی تواند بحث مبارزه مواد 
مخدر را به موفقیت برساند اما اگر آحاد جامعه 
در این زمینه فعالیت کنند زمینه  کنترل آسیب 

ایجاد خواهد شد.«
صرامی بابیان اینکه 13 میلیون دانش آموز در 
ایران در حال تحصیل هستند، گفت: »باوجوداین 
تعداد دانش آموز در مدارس کشور، در حال حاضر 
چند تشکل دانش آموزی ضداعتیاد در مدارس 
سطح  در  که  گفت  می توان  جرأت  به  داریم؟ 
مدارس تشکل دانش آموزی ضد اعتیاد نداریم. این 
طرح باید بتواند حس اجتماعی را در دانش آموزان 

تحریک کند که آن ها وارد این عرصه شوند.«
به گفته او حدود 63 درصد مردم ایران عالقه مند 
به پیشگیری در خصوص اعتیاد هستند اما مشکل 

این است که این افراد الگو و مدل ندارند.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کشور ادامه داد: »آمارها نشان داده که 
55 درصد از پدران و مادران بعد از گذشت 3 تا 
5 سال از اعتیاد فرزندان خود مطلع می شوند؛ تنها 
آموزش وپرورش در رابطه با اعتیاد دانش آموزان 
مقصر نیست چراکه والد بسیاری از این دانش آموز 

معتاد بوده اند.«

ارشد  کارشناس  ناظری،  سیامک  همچنین 
علوم تربیتی با گرایش آسیب شناسی اجتماعی 
و پیشگیری از اعتیاد هم بر این باور است برای 
تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
سطح  در  را  زندگی  مهارت های  آموزش  باید 

وسیع گسترش داد.
ناظری گفت: »مربیان و مشاوران حوزه سالمت 
نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد به ویژه در 
مدارس دارند و می توانند از طریق تشکیل انجمن ها 
و شوراها در مدارس و استفاده از خود دانش 
آموزان با ایجاد کارگاه های آموزشی، برگزاری 
جلسات مستمر، نمایش فیلم های مرتبط و تهیه 
بروشور و غیره به تقویت نگرش ضد مصرف 

مواد مخدر و روان گردان ها اقدام کنند.«
این کارشناس ارشد علوم تربیتی با اشاره به 
اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی با 
توجه به تنوع مواد شیوع یافته است، ادامه داد: 
نشان  مواد مخدر  با  مبارزه  »گزارش های ستاد 
می دهد که سن اعتیاد کاهش یافته به همین دلیل 
تقویت مراکز مشاوره ای دانش آموزی، شناسایی 
دانش آموزان معتاد و یا در معرض خطر، همچنین 
والدین آن ها و مصون کردن دانش آموزان از طریق 
اقدامات حمایتی، پشتیبانی و کمک رسانی برای 

مقابله با اعتیاد ضروری است.«
او بابیان اینکه آموزش مهارت های زندگی به 
نوجوانان در جلوگیری از گرایش آنان به اعتیاد 
و مواد مخدر بسیار مثمر ثمر خواهد بود، گفت: 
»عمده ترین نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد 
فرزندانشان، نظارت منطقی و مؤثر است، بدون 
نظارت و انضباط درست هیچ خانواده ای نه تنها 
نمی تواند فرزند خوب و موفقی را تربیت کند 
بلکه ممکن است او را در معرض خطر اعتیاد 

هم قرار دهد.«

 والدین بسیاری از دانش آموزان معتاد، اعتیاد دارند
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ایلنا: رحمت اهلل حافظی، عضو شورای اسالمی شهر تهران 
کمک های بی ضابطه شهرداری به خیریه ها را شائبه برانگیز عنوان 

کرد.
وی درباره تبصره 5 الیحه بودجه 96 شهرداری تهران که 
به کمک شهرداری به مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی 
می پردازد و سقف این کمک ها را تعیین می کند، گفت: »اگر این 
کمک ها شاخص داشته باشد و بر اساس ضوابطی صورت بگیرد، 
مشکلی در آن وجود ندارد، اما اگر قرار باشد؛ یک نفر تصمیم 
بگیرد که به کدام خیریه یا موسسه عام المنفعه یا اشخاص حقیقی 
کمک شود و به کدام یک کمک نشود؛ درست نیست، لذا باید 
چارچوبی معین وجود داشته باشد که تحت چه شرایطی کمک ها 

انجام شود و این موضوع معطوف به نظر یک شخص نباشد.«
حافظی با تأکید بر اینکه وقتی این کمک ها معطوف به نظر 
یک نفر باشد و یک نفر در این حوزه تصمیم بگیرد، ابهام ایجاد 
می کند و می تواند فرد را در مظان اتهام قرار دهد، ادامه داد: »منطق 
ایجاب می کند که افراد خود را در مظان اتهام قرار ندهند، لذا باید 
شاخص و آئین نامه ای وجود داشته باشد و در قالب این ضوابط 
عمل شود تا ایجاد شائبه نکند که در حال حاضر چنین نیست 
و هر کمک  و اقدامی می تواند؛ شائبه برانگیز باشد که این نحوه 

کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی جای تأمل دارد.«
تنها  اینکه در حال حاضر  بابیان  این عضو شورای شهر 
تصمیم گیرنده درباره این کمک ها شخص شهردار است، گفت: 

»البته این کمک ها در چارچوب سقف مشخص شده توسط شورا 
انجام می شود، اما درباره افرادی که مورد کمک قرار بگیرند، هیچ 
ضابطه ای وجود ندارد.« به گفته او در قالب گزارش عملکرد 
تبصره های بودجه، لیست افرادی که به آن ها کمک شده و میزان 
مبالغ آن ها در اختیار اعضای شورا قرار نمی گیرد و این گالیه ما از 
رئیس شورا است که لیست این افراد و مقدار مبلغ کمک شده را 
در اختیار اعضای شورا قرار نمی دهد و این محروم کردن اعضای 
شورا و نمایندگان مردم از حقوق قانونی شان توسط رئیس شورا 
است. این عضو شورای شهر تهران گفت: »تا جایی که می دانم 
گزارش تبصره ها در صحن بیان شد، اما اعضای شورای این 
گزارش را در اختیار ندارند و تنها رئیس شورا و احتماال رئیس 
کمیسیون برنامه وبودجه این گزارش را دارند، این درحالی که 
است که رئیس شورا باید تمامی گزارش ها را با تمام جزئیات 
در اختیار تمامی اعضای شورای شهر قرار دهد.« حافظی بابیان 

اینکه تبصره بودجه این اجازه را به شخص شهردار می دهد که 
به تشخیص خود به هر شخص حقیقی و حقوقی در سقف 
تعیین شده کمک کند و هیچ محدودیت و منع دیگری وجود 
ندارد، ادامه داد: »اگر شاخصی وجود داشته باشد که شرایط 
را مشخص کند و معلوم شود که بر اساس چه شاخصی این 
کمک ها انجام می شود، مشکل دیگری وجود ندارد.« به گفته او 
درباره الیحه بودجه 96 این روش بودجه نویسی و بودجه ریزی 
شهرداری زیر سؤال است و ما آن را نمی پذیریم، زیرا استاندارد 
نیست و سقف بودجه چیزی است که در ردیف های بودجه 
وجود ندارد و تبصره ها به هیچ عنوان نباید به سقف بودجه اضافه 
کنند، درحالی که شاهدیم تبصره ها فضای هزینه برای شهرداری 

ایجاد کرده اند که بتواند درآمد کسب کرده و هزینه کند.
عضو شورای شهر ادامه داد: »اینکه تبصره ها خارج از ردیف های 
مصوب بودجه محل درآمد و هزینه ای را تعریف کنند، روش 

غیراستانداردی است که سال ها انجام شده و رئیس شورا نیز به 
این شیوه سیستم را اداره کرده که امیدواریم سال های بعد این 
روش اصالح شود، چراکه هر آنچه قرار است؛ کسب درآمد یا 
هزینه شود باید در ردیف بودجه بیاید و تبصره ها صرفا ناظر بر 
نحوه هزینه کرد است و یا اینکه شورا تأکید خاصی داشته  باشد 

که در قالب تبصره ها برخی کارها باید مصوب شود.«
حافظی گفت: »درحالی که می بینیم خارج از بودجه مصوبه 
در تبصره ها هزینه ای به شهر تحمیل می شود و منابعی برای 
درآمد شهرداری در نظر گرفته می شود که پذیرفتنی نیست و 
تعداد افرادی که درباره این موضوع صحبت می کنند؛ کمتر از 
انگشتان دست است، بنابراین وقتی این افراد در اقلیت باشند، 
رأی آن ها صائب نخواهد بود، چراکه اصالح این رویه به رأی 
اکثریت اعضا نیاز دارد که امیدواریم در دوره پنجم شورا این 
موضوع موردتوجه قرارگرفته و ائتالف الزم هم صورت بگیرد.«

دستگیری مرد متجاوز

ایران: نوعروس جوان که به عنوان کارگر در 
یک کارگاه زیرزمینی تولید پوشاک کار می کرد 
با طرح شکایتی در دادگاه کیفری استان البرز، پرده 
از اسرار یک ماجرای شیطانی در خلوت کارگاه 
برداشت. او فاش کرد که چگونه هدف هجوم 
ناگهانی و آزار و اذیت کارفرمایش قرارگرفته 
است. قاضی محکمه با شنیدن بالیی که بر سر 
نوعروس آمده بود دستور دستگیری صاحب 
کارگاه تولید پوشاک را صادر کرد. زن 20 ساله 
از ماجرای آزار و اذیت صاحب کارش پرده 
برداشت و گفت: »5 ماه قبل در یک کارگاه تولید 
پوشاک مشغول به کار شدم و بااینکه حقوق 
ناچیزی دریافت می کردم به خاطر زنانه بودن 
محیط کارم راضی بودم. کم کم متوجه رفتارهای 
باوجوداینکه  او  شدم.  عجیب صاحب کارم 
می دانست تازه ازدواج کرده ام برایم پیامک های 
فهمید  همسرم  وقتی  می فرستاد.  عاشقانه 
شکایتی در دادسرا مطرح کردیم اما همسر 
صاحب کارم واسطه شد و گذشت کردیم. چند 
روز بعد، صاحب کارم مرا با فریب و نیرنگ به 
محل کار کشاند. غافل از اینکه او شب قبل به همه 
زنان همکارم پیغام داده بود که ساعت 10 صبح 
در محل کار حاضر شوند. اما من صبح زود طبق 
معمول در محل کارم حاضر شدم. در رختکن 
در حال پوشیدن لباس کار بودم که این مرد در 
هجومی وحشیانه مرا با تهدید مورد آزار و اذیت 
قرارداد. بعد هم تهدید کرد در صورت افشای 
این موضوع مرا به خاک سیاه می نشاند. آن روز 
با گریه به خانه برگشتم اما به سختی بیمار شدم. 
زندگی ام در چند دقیقه تباه شده بود تا اینکه از 
شدت ناراحتی موضوع را با همسرم در میان 
گذاشتم.« این مرد فرار کرده بود اما مأموران 
توانستند توسط محل تحصیل پسرش محل 
زندگی مخفی اش را پیدا و او را دستگیر کنند. 
او در بازجویی ها با انکار ادعای شاکی گفت: 
»من فقط برای سرگرمی به او پیام های عاشقانه 
داده ام و مرتکب هیچ تخلفی نشده ام. در آن 
محیط شمار زیادی زن مشغول به کار بودند و 
هرگز کسی شکایتی نکرده است. پس همگی 
این مسائل نشان می دهد من بی گناهم و بی دلیل 
هدف چنین اتهامی قرارگرفته ام.« از سوی دیگر، 
شاکی پس از شنیدن اظهارات متهم با عصبانیت 
گفت: »این مرد زندگی و خوشبختی ام را نشانه 
گرفت. چه دلیلی دارد که بخواهم با فنا کردن 
آبرویم 9 ماه تا دستگیری اش رنج بکشم؟ در آن 
کارگاه زیرزمینی 12 زن مشغول به کار بودند، 
زنانی که به دریافت حقوق چند صدهزارتومانی 
قانع بودند تا بخشی از مشکالت زندگی شان را 
حل کنند. او مدام کارگرانش را اخراج می کرد 
و کسی دلیل این کارش را نمی دانست. زنان 
اخراجی هم حرفی نمی زدند و بدون اعتراض یا 
اصرار به ادامه کار، آنجا را ترک می کردند؛ بنابراین 
احتمال وقوع و تکرار این جنایت های سیاه دور 
از ذهن نیست و تقاضای مجازات سنگین برای 
متهم دارم.« در حال حاضر تحقیقات تخصصی 
از متهم ادامه دارد و قرار است پس از تکمیل 

تحقیقات محاکمه شود.

کمک های بی ضابطه شهرداری به خیریه های خاص شائبه برانگیز است

  انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان 
بهزیستی کشور درباره کودک آزاری صورت گرفته 
در یکی از مهدهای کودک  شهر تهران، گفت: »این 
مربی صالحیت نداشته، به صورت غیرقانونی و 
بدون بیمه و قرارداد رسمی در این مهد فعالیت 
می کرده و خطایی را مرتکب شده است که قطعا 
با مهدکودک و فرد برخورد خواهد شد و در 
صورت نیاز موضوع را با ارجاع به نهادهای قضایی 
پیگیری خواهیم کرد زیرا این وظیفه ماست. از 
سال آینده نظارت در سازمان بهزیستی به علت 
کمبود نیرو در این سازمان برون سپاری خواهد 
شد. طی این برون سپاری ها افراد دانشگاهی، متعهد 
و تائید شده مسئولیت نظارت را بر عهده خواهند 
گرفت و به این ترتیب شاهد افزایش کیفیت نظارت ها 
خواهیم بود. به این ترتیب نظارت بر تمام واحدهای 
بهزیستی شدیدتر خواهد شد. این نظارت ها به 

معنای مچ گیری نخواهد بود.«
نایب رئیس  عنایتی،    طیبه سیاوشی شاه 
ضرورت  بر  تأکید  با  مجلس،  زنان  فراکسیون 
گفت:  خانوار،  سرپرست  زنان  اشتغال زایی 
»مساعدت دولت برای اشتغال این زنان جهت 
امرارمعاش الزم است زیرا نباید وارد هر عرصه 
کاری شوند. اشتغال برای زنان سرپرست خانوار 
امری اجتناب ناپذیر است؛ درواقع داشتن یک شغل 
مناسب را نمی توان جدای از زندگی آن ها در نظر 
گرفت زیرا این زنان بعد از مرگ همسرشان یا 
طالق نان آور خانواده محسوب می شوند. بر اساس 
مصوبه برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( متولی اشتغال زایی 
زنان سرپرست خانوار است، این دو نهاد منابعی 
را برای توانمندسازی این زنان دریافت می کنند. 
بیشتر مراجعه کنندگان به نمایندگان زن را زنان 
بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل می دهند که 
نیازمند شغل و درآمد هستند. در حقیقت زنان 
سرپرست خانوار برای امرارمعاش خانواده ناچار 
به پذیرش شغل هستند بنابراین دولت باید مساعدت 

کند تا این زنان به هر شغلی روی نیاورند.«
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   
اطالعیه ای اعالم کرد که روز 30 اسفندماه جزو 
تعطیالت رسمی کشور است متن این اطالعیه به 

این شرح است:
با عنایت به پرسش های مکرر درباره تعطیلی 
روز 30 اسفند به آگاهی می رسانیم؛ به استناد الیه 
قانونی تعیین تعطیالت رسمی کشور – مصوب 
سال 59 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران 
و اصالحات بعدی آن »29 اسفند تا 4 فروردین« 
جزو تعطیالت رسمی کشور منظور شده است؛ 
قطع نظر از تفسیر باطنی موضوع که تعطیلی روز 
سی ام اسفندماه را ایجاب می نماید، نظر به اینکه 
در سال های کبیسه اسفندماه 30 روزه بوده و روز 
سی ام اسفندماه نیز در بازه تعیین شده )29 اسفند 
تا 4 فروردین( قرار می گیرد بنابراین با تفسیر لفظی 
و منطقی نیز بر طبق قانون یادشده روز سی ام 
اسفندماه همواره جزو تعطیالت رسمی کشور 

محسوب می شود.
 درصورتی که کارگری در این روز در کارگاه به 
کار اشتغال یابد، با لحاظ مقررات ماده )59( قانون 
کار، ساعات کار وی جزو ساعات انجام کار اضافی 
محسوب و به استناد ماده مزبور مشمول دریافت 

فوق العاده اضافه کاری خواهد بود.

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین   بیش از 000
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