سهشنبه  14اردیبهشت1395

کاهش آسیبهای اجتماعی متولی ندارد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه
نبود متولی برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور
مشکالت را افزایش داده است ،گفت :طالق و اعتیاد از مهمترین
آسیبهاهستند.محمداسماعیلسعیدیدرگفتگوبامهرافزود:در
حالحاضردستگاههاییمانندبهزیستیووزارتکشوربرايکنترل
آسیبهای اجتماعی ،فعالیتهایی دارند ،اما متولی اصلی در این
بخش وجود ندارد و همین باعث میشود موفقیت زیادی حاصل
نشــود.وی گفت :با توجه به گستردگی شهرها و مهاجرتهایی
که انجام میشود مناطق حاشیه نشین نیز افزایش پیدا کرده است که به تبع
آن آسیبها نیز نسبت به قبل زیاد شده است .عضو هیئت رئیسه کمیسیون
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میز خبر

یک روز به تعطیالت کشور افزوده شد

نمايندگان مجلس شوراي اســامي در مصوبهاي ،هشتم
ربيع االول ،آغاز ســالروز امامت حضرت ولي عصر(عج) را
تعطيل رســمي اعالم كردند .به گزارش الف ،نمايندگان
مجلس شــوراي اسالمي در جلســه علني دیروز دوشنبه
مجلس شــوراي اســامي ماده الحاقي  ۳۸اليحه تنظيم
برخي از احكام برنامههاي توسعهاي كشور را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ماده الحاقي ۳۸اين
اليحه مصوب كردند كه هشتم ربيعاالول سالروز شهادت
حضرت امام حســن عســگري(ع) و آغاز امامت حضرت
وليعصر(عج) بهعنوان تعطيل رسمي تعيين ميشود.

هشدار
مدیر طرح آزمایشگاهی پیشرفته مهندسی زلزله:

ایرانیها برای زلزله آماده نیستند

مدیر طرح آزمایشگاهی پیشرفته مهندسی زلزله در ایران
با اشاره به اینکه در کشــور فجایعی داشتیم که درسی از
آنها نگرفتیم ،گفت :متاســفانه ایرانیها بــرای زلزله آماده
نیســتند با این وجود شیلی میتواند الگوی مناسبی برای
ایران در مقاوم سازی ســاختمانها انتخاب شود.مرتضی
بســطامی ،مدیر طرح آزمایشگاهی پیشــرفته مهندسی
زلزلــه در ایــران در برنامه ای با موضوع ســاختمان ضد
زلزلــه و خانههای امن در خصــوص وضعیت و آمار تعداد
ســاختمانها در ایران به تسنیم گفت :حدود  18میلیون
واحد تجاری ،صنعتی در کل کشــور با احتساب واحدهای
روســتایی داریــم کــه از این تعــداد حــدود  70درصد
شهرهای ما در پهنههای خطر بســیار زیاد ،کمیبیش از
 20درصد در پهنه خطر متوســط و کمتر از  7درصد در
مناطق با خطر کم هستند.بسطامیبه ساختمانهای موجود
در کشــور اشاره کرد و بیان داشــت :بعضی از این خانهها
و ســاختمانها قدمتی چند صد ساله دارند .تغییر ماهیت
خانهها و ایمن شدن آنها مسیر طوالنی است که نمیتوان
انتظار داشت در طول چند سال این گامها را برداریم .درصد
قابل توجهی از ساختمانها در بافتهای فرسوده و روستاها
وجود دارد و به طور طبیعی هیچ کدام از آنها ایمنی ندارند.
مدیر طرح آزمایشگاهی پیشرفته مهندسی زلزله در ایران از
شهر «بم» به عنوان نمونه بارز یکی از شهرهای قدیمییاد
کرد و عنوان داشت :در این شهر شاهد تلفات باالیی بودیم
همانند رودبار و برخی دیگر از نقاط؛ متاسفانه زلزله در ایران
به عنوان زلزلههای تلفاتی معروف شــده است.بسطامیبا
بیان اینکه ایرانیها برای زلزله آماده نیســتند و کار در این
حــوزه را نیز دیر آغاز کردند ،عنــوان کرد :توجه به خانه و
مستحکم بودن ساختمان برای زلزله یکی از مباحث مهم
و بدیهی در این حوزه اســت که مورد توجه نیست .زلزله
رودبار و منجیل باعث شروع این بحث شد .دو سال قبل از
این زلزله ،آيین نامه ای برای مستحکم سازی وجود داشت
که اص ً
ال جدی گرفته نمیشــد ولی این زلزله این تلنگر را
زد تا جدی گرفته شود.وی افزود :بعد از زلزله بم ،رسانهها
در این زمینه کار کردند و در این حوزه فرهنگ سازی انجام
گرفت و باعث توجه بیش از پیش به این موضوع شد .این
تعداد ســاختمان در کشور در زمانی ساخته شده است که
مباحث ایمنی اص ً
ال مطرح نبوده است و متاسفانه این کار
را بسیار دیر شروع کردیم.این متخصص مهندسی سازه و
متخصص زلزله با اشــاره به اقدامات بعضی از کشورها در
مقاوم سازی ســاختمانها اظهار داشت :کشورهایی وجود
دارند که در این زمینه هماننــد ما بودند یعنی کار را دیر
آغاز کردند ولی خیلی خوب شــروع کردند که از آن جمله
میتوان به تایوان و شیلی اشاره کرد .شیلی از نظر مهندسی
زلزله ،جزء کشورهای پیشــرفته است یعنی الگوی بسیار
خوبی اســت.وی با تاکید بر اینکه باید همه عوامل در این
حوزه فعالیت داشته باشند ،خاطرنشان کرد :همه عوامل این
بخش از سازنده مصالح تا کسی که نظارت و طراحی و اجرا
میکند ،همچنین شــهرداریها باید حضور داشته باشند.
مث ً
ال در شــیلی ،همه فجایعی که اتفاق افتاده بود را درک
کردند و احساس مسئولیت کردند ولی ما فجایعی داشتیم
که درسی از آنها نگرفتیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به افزایش بیش
از حد ناخالصــی در موادمخدر به ویــژه ناخالصی زیاد در
تریاک و آن هم از نوع ســرب كه مســمومیت حاد و مزمن
ایجاد میكند ،هشدار جدی داد.به گزارش مهر ،دکتر پرویز
افشــار از تمامیرسانههای دیداری و شــنیداری ،سایتها
و فضای مجازیخواســت در این زمینه اطالعرسانی کنند
و مصرفکنندگان را نســبت به عوارض مرگبار ناخالصیها
آگاهکنند .وی همچنین از مراکز درمانی سراســر کشــور
خواست با اطالعرسانی چهره به چهره ،همچنین نصباطالعیه نسبت
بــه افزایش بیرویه ناخالصی و مواد مضری که قاچاقچیان به موادمخدر

میافزایند اطالعرسانیکنند.معاون کاهش تقاضا و توسعه
مشــارکتهای مردمیســتاد ضمن ابراز نگرانی شــدید از
افزودن ناخالصیهای خطرناک و تأسف عمیق از زیادهطلبی
و سودجوییسوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر افزود:
با اتخاذ سیاســت منطقی و متوازن و کنترل پیشسازهای
مواد محرک به ویژه کنترل پیشســازهای شیشــه (مانند
پسوافدرین) ،همچنین کاهش شــدید تولید ترامادول که
با همکاری صمیمانه ســازمان غذا و داروی وزارتبهداشت
صورت گرفت و جای تقدیر و تشکر فراوان دارد ،در طول  ۶ماهه گذشته
قیمت شیشه به شدت افزایشیافت.

دادستانی

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با آفتاب یزد:

ماجرای ستايش
در حال تکرار
است!

اجبار نصب فیلتردوده
در خودروهای دیزلی از مهر

مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران از اجرای
مصوبه هیئت وزیران در خصوص نصب فیلتر دوده ،روی
خودروهای دیزل نو از مهر ماه سال جاری خبر داد .وحید
حســینی در گفتگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه کار شرکت
کنترل کیفیت هوا در مــورد فیلترهای دوده برای نصب
روی خودروهای دیــزل ،کارهای مطالعاتی و انجام پروژه
پایلوت بوده اســت ،گفت :این اقدامــات صورت گرفته و
بعد از انتقال نمونههای فیلترهای مذکور ،تحقیقات الزم
در مورد تســت آنها برای شرایط عملکردی ایران و روی
خودروهای در حال حرکت تکمیل شده است .وی با بیان
اینکه فیلترهای دوده سازگار با شرایط ایران روی تعدادی
از اتوبوسهای خطوط پرسرعت اتوبوسرانی تهران نصب و
آزمون شــده است ،اظهار کرد :در حال حاضر نیز با توجه
به نوع ســوخت و کیفیت روغن موتور و چرخه رانندگی
آزمون پایداری در حال انجام اســت .مدیرعامل شــرکت
کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید بر اینکه پروژه نصب
فیلتر دوده روی خودروهای دیزل به لحاظ پایلوت موفق
بوده است ،افزود :پروژه پایلوت نشان داده که این فناوری
قابلیت حذف دود سیاه ،ذرات معلق بسیار ریز ،اکسیدهای
فلزی خطرناک ناشی از ســایش موتور و هیدوکربنهای
معطر را از اگزوز دیزل دارد و با شرایط کارکرد و عملکردی
در ایران سازگار است.

اجتماعی تاکید کرد :همکاری و تعامل دستگاهها در خصوص ارائه
راهکار و طرح و برنامه برای کاهش آسیبها نیاز اصلی کشور است .
سعیدیدرموردورودمجلسبهبحثآسیبهایاجتماعیگفت:
هرسال از اعتبارات دستگاهها  ،بودجهای برای کاهش آسیبها
اختصاص داده میشود که البته با توجه به اعتبارات دولت مبلغ
آن کافی نیست ،اما مجلس باز هم آمادگی دارد که با دستگاهها
در این زمینه همکاری کند .وی همچنین در مورد افزایش میزان
مستمری نهادهای حمایتی نیز گفت :طرحی که برای افزایش
مستمری معادل  ۴۰درصد حداقل حقوق برای مددجویان و نیازمندان مطرح
شده بود از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برگشت داده شده است.

مسمومیت حاد برای وجود سرب در موادمخدر

عباس جعفریدولتآبادی:

آمار قتل در تهران
نگران کننده نیست

آفتاب یزد -سارا عالیی :سال  95با اتفاقاتی تلخ در حوزه آسیبهای اجتماعی آغاز شد .طی دو ماه و اندی از سال  95بازار خودکشیها گرم بود.از حلقآویز شدن روی پل عابر
تا خودکشی در بیمارستان .حبس و آزار و اذیت  20روزه اعظم توسط همسرش در مشهد هم واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت .اما بیشک پرونده ستایش که این روزها
گرافیتیهایش در البهالی در و دیوار شهر دیده میشود را باید تلخترین حادثه امسال دانست .هنوز اولین ماه سال  95به پایان نرسیده بود که ستایش قریشی دختر 6ساله
افغان توسط پسر 17ساله ایرانی دزدیده ،کشته و در نهایت جنازهاش با اسید سوزانده میشود؛ موضوعی که بی شک باید آن را یکی از فجیعترین پروندههای جنایی بدانیم.
از این رو برای تحلیلی کوتاه بر حوادثی که این روزها در جامعه رخ داده با سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به گفتگو نشستیم.

تحليل شما از خودكشيهايي كه اخيرا در جامعه
در مالءعام مثل روي پل اتفاق ميافتد ،چيست؟ آيا
اين موضوع پيام خاصي دارد؟
مسلماً كساني كه دست به خودكشي ميزنند ميخواهند
پيامي را به فرد يا افراد ديگر برسانند .به عبارت بهتر ،شيوه
اقدام به خودكشــي در افراد متاثر از نوع مخاطبي است
كه برميگزينند .گاهي مخاطب ،جامعه اســت ،گاهي
مسئوالناند و گاهي تاثير عامل آن قدر زياد است كه فرد
براي بيان آن در مكانهاي عمومي دست به خودكشي
ميزنــد تا به همگان اين موضوع را نشــان دهد .وقتي
خودكشــي در داخل خانه يا در خفا باشد بيشتر جنبه
خانوادگي دارد و احتماال هم در خفا بماند و علني نشــود.
گاهي هم افراد بــراي گرفتن انتقام ،در مكانهاي عمومي
دست به خودكشي ميزنند .اين را بپذيريم كه در كشور ما
خودكشيهاي عمومي و در مالءعام خيلي كمتر از خودكشي
در خفاست .ممكن است در مقطعي به طور تصادفي چند
خودكشي در مالءعام انجام شود اما فراواني آن باال نيست.
يعني خودكشيهاي اخير روي پل عابر و مكانهاي
عمومي پيام خاصي ندارد مثال به جامعه يا مسئوالن
يا حتي زنگ خطري باشد براي مسئوالن؟
نه ،من معتقدم اين موارد كيسهايي هســتند كه احتماال
علت خودكشيشــان يكي نباشــد ازايــن رو با قطعيت
نميتوانيم بگوييم علل همه آنها يكي بوده يا يك پيام دارند.
به نظر شما پرونده ستايش نشان از وخيم بودن
اوضاع آسيبهاي اجتماعي دارد؟
ســتايش اتفاقي اســت كه هــر روز درحال رخ دادن اســت.
منتهي موضوع ســتايش كمي سياسي شــد .كودك آزاري
آســيب و جرمي اســت هميشــگي در جامعه مــا .معموال
حساسيت به كودك آزاريهاي جنسي در جامعه ما بيشتر
اســت .آنچه باعث برجسته شــدن موضوع ستايش شد،
آزار جنسي همراه با قتل وي و پرداختن زياد به موضوع در
شــبكههاي اجتماعي بوده اســت .عدهاي در اين ميان به
نادرست موضوع را احساسي كردند و بحث قوميت و مليت و
دين و مذهب را به ميان كشيدند .در غير اين صورت كودك

آزاري هر روز در جامعه مــا اتفاق ميافتد و اتفاقا محدود
به جامعه ما هم نيســت .خوشــبختانه در قضيه ستايش

ستايش اتفاقي است كه هر روز درحال
رخ دادن است .منتهي موضوع ستايش
كمي سياسي شد .كودك آزاري آسيب
و جرمي است هميشگي در جامعه ما
معاون رئيسجمهــور در امور زنان و خانواده موضع خوبی
اتخاذ كرد ،سيستم قضايي ورود خوبي كرد منتهي فرآيند
دادرســي يك فرآيند مشــخص و تعريف شده است .من
معتقدم حتي فردي كه مرتكب اين جرم هم شد حقوقي
دارد و نميتوان حقوق او را به دليل ارتكاب به اين جرم به
طور كل ناديده گرفت .سيستم قضايي هم حساسيت الزم
را دارد و مطمئنا تبعيضي قائل نخواهد شد .عدهاي هم در
افغانســتان به موضوع ستايش دامن زدند .اما خوشبختانه
80بنيادفرهنگيواجتماعيدرافغانستانبيانيهدادندوازآتش
احساسات غيرمنطقي عدهاي كاستند .ما همواره افغانستان
را كشور دوست و همسايه خود دانستهايم 35 .سال است
در خاك خودمان با افغانها همسايه هستيم و بارها عكس
داستان ستايش افتاده است مثل خميني شهر ،لذا هيچگونه
اتفاق عجيبي در اين ميان روي نداده بود .كودك آزاري هم
جرمي است كه نميتوانيم جلو آن را بگيريم.
به نظر شــما دالیل اصلی این حادثه چه عواملی
هستند؟
در ابتدا باید تاکید کنم يك اشكالي كه در كودك آزاري در
كشــور ما وجود دارد اين است كه معموال كساني مرتكب
اين جرم ميشوند كه ما اطمينان بيشتري به آنها داريم .در
خانواده ستايش هم اين اتفاق افتاد و آنها به سبب همسايگي
با خانواده قاتل به آنها اعتماد داشتند .از سوي ديگر ،قاتل
در ســن بلوغ قرار دارد اين موضوع مهمي است كه بايد به
آن توجه داشــته باشيم .شواهد نشان ميدهد قاتل درگير

آسيبهاي اجتماعي بوده اســت؛ مصرف مشروبات ،بلوغ
زودرس و به نوعي بزهــكار بالقوه بود .خانواده هم كنترل
خاصي روي وي نداشــت .همچنين قاتل در بستري
زندگي ميكرد كه شرايط را براي ارتكاب به بزه و رشد
آســيبهاي اجتماعي فراهم ميكند .اين يعني توجه
مسئوالن بايد بيش از مناطق شهري روي حاشيههاي
شــهر باشد .همه اين مسائل نشــان ميدهد موضوع
ستايش كامال موضوعي غيرسياسي بود ،اما متاسفانه
عدهاي با رويكردهاي سياسي افكار عمومي را منحرف
كردند ،در نتيجه يك جو احساسي غيرمنطقي به وجود
آمد .درحالي كه در ايــن موضوعات منطق بر رفتار و
تجزيه و تحليلها حرف اول را ميزند.
قاتل هيچ غرض سياســي يا قومي و قبيلهاي نداشت ،اما
متاسفانه عدهاي به اين موضوع دامن زدند به ويژه در فضاي
مجازي كه جوي احساسي و هيجاني پيش آمد .گاهي برخي
از افراد درتحليلهاي غيركارشناسي خود عجله ميكنند در
نتيجه گاهي نه لزوما تعمدي بلكه نادانسته افراد دست به
اقدامات و تحليلهايي ميزنند كه آب را گل آلود ميكنند.
همين برخورد احساسي كه اشاره ميكنيد كامال
در فضاي مجازي به ويژه بعد در اينســتاگرام قاتل
هويداست كه مردم خودشان قاتل را محاكمه كردند.
ما طي چند وقت اخير از اين دست اقدامات بسيار داشتيم
مثل حمله ايرانيان به صفحه اينســتاگرام مســي،هادي
نــوروزي و  ...اما ما در جريان فــوت مهرداد اوالدي ديديم
كه فضاي مجازي كامال مديريت شــد و حتي يك عكس
سلفي در مراسم اوالدي انداخته نشد .تجرب ه هادي نوروزي
موجب شد بعد از فوت اوالدي كمپيني در اين زمينه شكل
بگيرد و اتفاقــا مردم هم از اين كمپين حمايت كردند .در
قضيه ستايش هم ميشد موضع بهتري اتخاذ كنيم كه به
منزله دفاع از حقوق كودك باشد ،اما متاسفانه عدم مديريت
فضاي مجازي و حاكم شدن فضاي احساسي هم در ايران
هم در افغانستان كمي موضوع را از دايره منطق خارج كرد.
از اين رو الزم است از اين به بعد در اينگونه اتفاقات كه كم
هم نيستند جانب منطق را بگيريم و از قضاوت و تحليلهاي
غيرمنطقياجتنابكنيم.

قاب

جشنواره غذاهای کرهای در تهران
همزمان با ســفر «پارک گئونهی»رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران ،جشنواره غذاهای
کره جنوبی برگزار و غذاهای سنتی کره جنوبی برای مصرف کنندگان ایرانی معرفی شد.

زنجیره انسانی برای جلوگیری از تخریب تپه بی بی دن سیرجان
تپه بی بی دن در  ۲۵کیلومتری ســیرجانجوالنگاه معدن داران شده است و دوستداران
محیط زیست برای جلوگیری از تخریب آن اقدام به تشکیل زنجیره انسانی کرده اند.

دادســتان عمومیو انقالب تهران از ثبــت  ۱۷۱فقره پرونده
قتل عمد در دادســرای ویــژه قتل در ســال  ۹۴خبر داد و
گفت :خوشــبختانه آمار قتل عمد نگران کننده نیســت ،اما
آمار پروندههای سرقت قابل توجه است.به گزارش خبرآنالین،
دکترعباس جعفریدولتآبادی اظهار کــرد :در حوزه امنیت
اجتماعی ،موضوع جان و نفس آدمیاز اهمیت زیادی برخوردار
است که شرع ،قانون اساسی ،اسناد باالدستی و اسناد بینالمللی
بر لزوم حمایت از آن تأکید کردهاند و دادسراهای قتل و سرقت
در راستای تأمین امنیت جان و مال شهروندان ایجاد شدهاند.
وی با اشــاره به قتل فجیع یک دختر بچه افغانی که اخیرا ً در
ورامین رخ داد و فضاســازی وســیع رسانهها جهت القای این
مطلب که با توجه به افغانی بودن مقتول ،دادسرا و قوه قضائیه
عزم رسیدگی به پرونده را ندارند ،اقدامات سریع و مناسبی که
در این بره ه زمانی کوتاه نسبت به پرونده قتل ستایش قریشی
انجام شد ،شامل تشکیل پرونده شخصیت ،معرفی نماینده براي
حضور در کمیســیون روانپزشکی که طی چندین نوبت اعزام
متهم به پزشکی قانونی به عمل آمد و تحقیقات انجام شده در
شعب ه بازپرسی که پرونده را تا مرحل ه اخذ آخرین دفاع و صدور
کیفرخواســت پیش برده اســت؛ همگی این اقدامات را موید
کذب بودن ادعای مذکور دانست و اظهار داشت :در جمهوری
اسالمیفرقی بین عرب و عجم ،ایرانی و افغانی و سیاه و سفید
وجود ندارد و پرونده جنایت ورامین هم اکنون در دادســرای
این شهر تحت نظارت دادستان تهران در حال رسیدگی است.

میز خبر

چه کسی پستهای قاتل ستایش را حذف کرد؟

امیر قاتل دختر بچه  6سالهای به نام ستایش است که در شهر
ورامین به قتل رسید.به گزارش فارس ،این نوجوان  16الی 17
ســاله تنها یک روز پس از قتل توسط پدر و مادرش به پلیس
تحویل داده شد و اکنون در کانون اصالح و تربیت در بازداشت
به سر میبرد .اما نکته جالب توجه این است که از هفته گذشته
تا امروز پستهای صفحه اینستاگرام این فرد کاهش یافته و چند
پست ابتدایی آن حذف شــده است .اما سوال اصلی این است
که متهمیکه در بازداشت به سر میبرد چگونه به اینستاگرام
دسترســی دارد یا چگونه توانسته رمز صفحه شخصی خود را
به دوســت یا اعضای خانوادهاش بدهد که این پستها را پاک
کنند .این در حالی اســت که امیر به دادسرای تهران برده شد
و در جمع دادســتان تهران و معاونان وی درباره قتل ستایش،
همچنین انگیزههای خود اظهار نظر کرد .به نظر میرسد متهم
باید در چنین شرایطی از ارتباط با برخی از افراد منع شده باشد
و اجازه صحبت درباره برخی مسائل را نداشته باشد .اگر متهم
میتواند به راحتــی در ایام نگهداری در کانون اصالح و تربیت
رمز صفحه شخصیاش را به کسی بدهد شاید برخی اطالعات
دیگر را هم توانســته به کسان دیگری منتقل کند .از این رو به
نظر میرسد عدم مواجهه متهم با افراد دیگر و حداقل مراقبت از
اینکه چه مطالبی در گفتگوی متهم با دیگران رد و بدل میشود
ضروری است.

 70درصد مردم
از خدمات اورژانس اجتماعی بی خبرند

معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه 70
درصد مــردم هنوز از خدماتــی که اورژانــس اجتماعی ارائه
میدهد ،اطالع ندارند ،گفت :مردم میتوانند هرگونه خشونت
خانگی مانند کودک آزاری و همسرآزاری را به سامانه اورژانس
اجتماعــی با شــماره تمــاس  123اطالع دهند .بــه گزارش
باشــگاه خبرنگاران؛ حبیب اهلل مســعودی فرید تصریح كرد:
كارشناســان حاضر در اورژانس اجتماعی میتوانند نســبت
به شناســایی به موقع موارد خشــونت خانگــی با تماسهای
مردم یا آســیب دیدگان ،اقدام كــرده و مددكاران كمكهای
الزم را در این زمینه انجام میدهند.معاون اجتماعی ســازمان
بهزیســتی كشور گفت :برای كنترل و كاهش خشونت خانگی
چندین راهكار داریم كه یكی از آنها در حوزه پیشگیری ،شامل
آموزشهای پیش از ازدواج و زندگی خانواده است.مسعودی فرید
تاكید كرد :اجرای اینگونه برنامهها میتواند در كنترل و كاهش
خشونتهای خانگی بسیار كمك كننده باشد.معاون اجتماعی
سازمان بهزیستی كشور گفت :برای كاهش خشونتهای خانگی
همچنین الزم اســت كه الیحه حمایت از كودكان و نوجوانان
كه چند سالی در مجلس شورای اسالمیمانده ،الیحه جدید آن
هرچه زودتر مراحل تصویب خود را در كمیسیون قضایی مجلس
طی كند.مسعودی فرید افزود :در این الیحه ،وظایف زیادی به
سازمانهای مختلف بهویژه سازمان بهزیستی اعطا شده است؛
سازمان بهزیستی با تصویب این الیحه ،قدرت بیشتری پیدا كرده
و میتواند مداخالت بهتری در موارد خشــونت علیه كودكان و
نوجوانان داشته باشد.معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور
گفت :برای كاهش و كنترل خشونت خانگی و دیگر آسیبهای
اجتماعی باید حمایتهای ســاختاری ،نرم افزاری و اعتباری
بیشتری از این سازمان صورت گیرد.مسعودی فرید تاكید كرد:
اعتبار سازمان بهزیستی باید ساالنه افزایش پیدا كند.آماری از
خشونتهای خانگی در كشور نداریم اما مطالعه ای در این زمینه
در سال  88انجام شده كه آمار آن منتشر نشد.

آگهي مفقودي
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