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اجتماعی

سیستانوبلوچستان دارای بیشترین مدارس خشتی و گلی
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از وجود حدود ۱۰۰۰مدرسه خشتی گلی در ایران
خبر داد.مهراهلل رخشانیمهر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وجود  ۹۸۷کالس خشتی
و گلی در کشور گفت :این تعداد در همه استانه ا پراکنده است؛ از نظر آمار ،سیستان و
بلوچستان بیشترین مدارس خشتی و گلی و زنجان کمترین را دارد ۳۰ .درصد مدارس
کشور تخریبی بوده و نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است.

گزارش

خراش نزاع روی چهره شهر

ن��زاع و مش��اجرات ب��ه عنوان آس��یبهای
اجتماعی همواره برانگیزنده نگرانیهایی در
زمینه گس��ترش رفتار خش��ونت ب��ار ،برهم
خ��وردن نظم و امنیت ،فرس��ایش س��رمایه
اجتماعی ،تبدیل همبس��تگی به گسس��ت
اجتماع��ی و تبدیل هم��کاری و همیاری به
س��تیزه ،هس��تند.به گزارش ایرن��ا ،به گفته
یکی از جامعه شناس��ان ،اساس��ا آسیبهای
اجتماعی ناش��ی از روابط ناس��الم انس��انی
اس��ت که بنیانهای جامع��ه را بطور جدی
تهدید میکن��د و مانع تحقق نیازمندیها و
تقاضاه��ای افراد کثی��ری میگردد.اگر افراد
برای رس��یدن به اهداف مطل��وب فرهنگی
نتوانن��د از وس��ایل مناس��ب اجتماعی بهره
بگیرند ناچار به تاکید یک س��ویه بر اهداف
س��اختی ی��ا ارزشه��اای فرهنگی بس��نده
میکنن��د .یا به جای چنین تاکیدی راه انزوا
و طغی��ان در پیش میگیرند و در نهایت در
مس��یر انحراف قدم میگذارند .در واقع فرد
در برابر قواعد و س��نجههای اجتماعی رفتار
س��رگردان و سرگش��ته در پیش میگیرد و
با توجه به این آشفتگی توان پیروی از هنجارها
و قواعد از دس��ت م��یرود و به همین خاطر
امکان گرایش به نزاع در افراد افزایش مییابد.
ب��ه لحاظ حقوق��ی نیز اگر ن��زاع و درگیری
درحد منازعه دسته جمعی نباشد و تنها یک
درگیری ساده باشد ،دو طرف بر اساس ماده
 614قانون مجازات اسالمی به واسطه ضرب
و ج��رح عمدی یکدیگر و یا بر اس��اس ماده
 618ب��ه خاطر اخالل در نظم و آس��ایش و
آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و
کار قابل تعقیب و مجازات هستند.بر اساس
ماده  614قانون مجازات اس�لامی« ،هرکس
عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که
موجب نقصان یا شکس��تن ی��ا از کار افتادن
عض��وی از اعضا یا منتهی ب��همرض دایمی
یا فق��دان یا نقص یکی از ح��واس یا منافع
یا زوال عقلمجنیعلی��ه گردد در مواردی
که قصاص امکان نداشته باشد چنانچهاقدام
وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت
جامعه یا بی م تجری مرتکب یا دیگران گردد
به دو تا پنج سال حبس محکو م خواهد شد
و در صورت درخواس��ت مجنیعلیه مرتکب
به پرداختدیه نیز محکوم میشد.
مطابق آمار پزش��کی قانونی در سه ماهه اول
سال  1397تعداد 146هزار و  499مورد در
کل ایران و در بین ش��هرهای مختلف اتفاق
افتاده است که از این تعداد تهران با  25هزار
و پنج مورد ،خراس��ان رضوی ب��ا  12هزارو
 477م��ورد ،اصفهان با 10هزار و  630مورد
و آذربایجان ش��رقی با 9ه��زار و  350مورد
ب��ه ترتیب باالترین تعداد مرب��وط به نزاع را
داش��تند.اگر چه در مقایس��ه با سال 1396
از میزان نزاع و درگیریهای گزارش ش��ده،
کاسته ش��ده است اما همچنان شاهد میزان
باالی آنها در این شهرها هستیم که میتوان
از دالیل آن به عوامل روانشناختی ،فرهنگی-
اجتماعی ،محیطی و اقتصادی اش��اره کرد.از
مهمتری��ن عوامل تاثیر گ��ذار بر میزان جرم
و ن��زاع در این ش��هرها میتوان ب��ه عوامل
ف��ردی نظیر اخت�لاالت تکانه ای ،داش��تن
تیپ ش��خصیتی س��تیزه جو ،فق��ر عاطفی،
ناکامی ،حسادت ،خود نمایی ،جامعه پذیری
نامناسب ،نداشتن مهارت ارتباط و توسل به
زور جه��ت احقاق ح��ق و از عوامل فرهنگی
و اجتماع��ی میت��وان ب��ه فق��دان آموزش،
بیکاری یا نداشتن شغل مناسب ،بیسوادی یا
کمسوادی و عدم آگاهی از عواقب سوء نزاع،
عدم برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت
جوانان ،ضعف قانون و عدم اعتماد به قانون،
پایی��ن بودن آس��تانه تحمل اف��راد و وجود
وضعیت آنومیک در جامعه و ضعف هنجارها
در نظ��ارت ب��ه رفتاره��ای ف��رد و از عوامل
محیط��ی به زندگی در مناطق حاش��یهای و
ج��رم خیز ،وجود گروههای خش��ونت طلب
در قال��ب اراذل و اوباش در منطقه و زندگی
در مناطق کوهس��تانی و بد آب و هوا اشاره
کرد.مش��کالت اقتصادی ،افزایش جمعیت،
مهاج��رت و ناتوانی در س��ازگاری با محیط
جدی��د و تداخل فرهنگه��ا نیز میتواند در
افزایش یا کاهش جرمها تاثیر داش��ته باشد.
از طرفی حاشیه نشینی نیز خود مزید بر علت
واقع ش��ده و با خود تبعاتی برای ش��هرهای
بزرگ و ب��ه تعبیری کالن ش��هرها را به بار
آورده است .بنا به هر دلیل ،نزاع آسیبهای
کش��نده و غی��ر کش��نده و ناتواناییه��ای
بس��یاری به همراه میآورد .معموال کس��انی
که دچار ناتوانی دائمی میشوند با مشکالت
اجتماعی ،احساس��ی و اقتصادی بس��یاری
روبهرو میش��وند که میزان این آسیبها به
مراتب برای زنان و کودکان بیش��تر اس��ت.
عالوه ب��ر این موارد میتوان گف��ت نزاع بار
مالی نی��ز به همراه دارد .آس��یبهای ایجاد
شده موجب پرداخت دیه شده و هر دوطرف
را به واس��طه رفتن به کالنتری ،دادس��را و...
از کار ی��ا تحصی��ل بازم��یدارد .اجتماع هم
ب��ار اقتصادی ای��ن خش��ونتها را متحمل
خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مدی��رکل مدیریت بحران خوزس��تان ب��ا بیان اینکه
مجددا قسمتهایی از بخش عراقی تاالب هورالعظیم
دچار آتشس��وزی ش��ده اس��ت ،گفت :طرف عراقی
ب��رای خاموش ک��ردن آتش و تامی��ن حقآبه تاالب
طبق تعهدات و کنوانس��یونهای بینالمللی پای کار
نیامده است.حاجیزاده در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص آخرین
وضعیت آتشس��وزی بخش عراقی تاالب هورالعظیم اظهار کرد:
علیرغم اینکه چندین بار توسط بالگردهای آبپاش نسبت به اطفای

مکث

سازمانمالیاتی:

نیمی از پزشکان تهرانی
مالیاتنمیدهند

رئیس امور مالیاتی ش��هر و استان تهران خبر
داد :اطالع��ات درآم��دی پزش��کان از طریق
س��امانههای اطالعاتی نظام مالیاتی از جمله
حسابهای بانکی آنان در اختیار سازمان امور
مالیاتی کشور قرار دارد.به گزارش عصرایران،
محمدرضا نوری در خص��وص میزان مالیات
پزش��کان در ته��ران ،گفت :از می��ان حدود
20هزار پرونده پزشکان در تهران ،تنها 11هزار
نفر برای عملکرد سال  1396اظهارنامه ارائه
کردند که میانگین مالیات اعالمی از س��وی
پزش��کان برای هر نفر  5میلیون و 700هزار
تومان بود.با توجه به رسیدگیهای انجام شده
برای عملکرد س��ال  95ک��ه تقریبا به همین
میزان مالیات ابراز ش��ده بود ،براساس آمار و
اطالعات سامانههای طرح جامع مالیاتی ،این
میانگین برای هر نفر حدود  14میلیون تومان
توسط س��ازمان تعیین و تشخیص داده شده
اس��ت.وی با بیان اینکه  500پرونده پزشکان
ک��ه با درآم��د باال مورد حسابرس��ی خاص و
مبتن��ی بر اطالعات س��امانههای طرح جامع
مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند ،افزود:
میانگین مالیات اعالم شده توسط پزشکان با
درآم��د باال ح��دود  17میلی��ون تومان برای
هرنفر بود درحالیکه مالیات واقعی آنها بالغ بر
76میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده
است.نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه
مالیات��ی خود را ارائه نکردهاند ،اظهارداش��ت:
اطالعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت
پرونده مالیاتیشان از سامانههای طرح جامع
مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی
پزش��کان داده شده اس��ت که به طور ویژه و
با اولویت مورد حسابرس��ی ق��رار گیرند .این
افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه
مالیاتی ،طبق قانون مشمول جریمه میشوند.

مهریه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

پرداخت مهریه را نمیتوان
با قانون محدود کرد

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای
اس�لامی گف��ت :ایجاد س��قف ،محدودیت و
معیار پرداخت مهریه قبال انجام شده و امکان
تغییر این مسئله وجود ندارد.عبدالرضا عزیزی
در گفتگ��و با خان��ه ملت ،در رابط��ه با عدم
مطابقت شرایط معیش��تی زندانیان مهریه با
معیار  ۱۱۰س��که به��ار آزادی گفت :دریافت
مهری��ه به فرهنگ و اعتقادات خانواده ارتباط
دارد ،چرا که در شرایط فعلی و افزایش قیمت
س��که و طال ،افرادی هستند که  ۱۰۰۰سکه
مهریه دارند ،در عین حال فردی هم مشاهده
میکنی��د که تنها یک جلد کالم اهلل مجید را
به عنوان مهریه قرار داده است.نماینده مردم
ش��یروان در مجلس شورای اس�لامی افزود:
پرداخت مهریه ،موضوعی نیست که بخواهیم
قان��ون و چارچوب مش��خصی تعیین بکنیم
چرا که ی��ک موضوع ش��خصی و خانوادگی
اس��ت .ایجاد س��قف و معیار پرداخت مهریه
و ایجاد محدودیت قبال انجام ش��ده و امکان
تحمیل مجدد وجود ندارد.عضو کمیس��یون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
ک��رد :موضوع��ات مرتب��ط ب��ا ازدواج نیاز به
فرهنگسازی ویژه دارد ،اگر وزیران ،وکیالن،
مسئوالن کشوری عروسی فرزندانشان را ساده
برگ��زار کرده و مهریه دختران و پسرانش��ان
را در چارچوب اس�لامی حف��ظ کنند ،قطعا
میتوانند زمینه س��از فرهنگ س��ازی در امر
ازدواج شوند.

کارگری

کارگران مترو اهواز
1/5سالحقوقنگرفتند

یک��ی از کارگران مت��روی اهواز ب��ا تاکید بر
تعوی��ق در پرداخ��ت حقوق ۱۶ماه گذش��ته
گف��ت :کارکنان ش��رکت کیس��ون در ابتدا
حدود ۲هزار نف��ر بودند ،اما درحال حاضر به
۱۹۰نفر کاهش یافته اند .این درحالیست که
با کارگران اخراجی هم تس��ویه حساب نشده
اس��ت.به گزارش ایرنا ،وی با اش��اره به توقف
پروژه قطار ش��هری اهواز ادامه داد :ش��رکت
کیسون و کارفرما اختالفاتی دارند که همین
اختالف س��بب ضربه به کارگران شده است.
درواقع کارگران قربانی این اختالفات هستند.
این کارگر شرکت کیس��ون خاطرنشان کرد:
کارگران با مش��کالت مالی مواجه ش��ده اند
بسیاری از آنها خودرو و وسایل زندگی خود
را برای گذران زندگی فروختهاند و بس��یاری
دیگ��ر در هزینههای معیش��تی روزمره خود
درماندهاند .دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان
اگرچه از مش��کالت میان کارگران و پیمانکار
پ��روژه قطار ش��هری اه��واز خبر ن��دارد ،اما
میگوی��د :بنا بر یک تفکر غلط ش��رکتهای
پیمانکاری ب��ه محض بروز مش��کالت مالی
اق��دام به اخ��راج کارگ��ران خ��ود میکنند
درحالیکه بروز چالشها ناشی از نبود مدیریت
صحیح است.

تصویب رهاسازی آب از سوی ایران در بخش عراقی هورالعظیم

حری��ق در بخش عراق��ی تاالب هورالعظی��م اقدام
کردهایم اما متاس��فانه طرف عراق��ی برای خاموش
ک��ردن آتش و تامین حقآبه تاالب طبق تعهدات و
کنوانسیونهای بینالمللی پای کار نیامده است.وی
افزود :در حال حاضر مجددا قس��متهایی از بخش
عراقی تاالب هورالعظیم دچار آتشسوزی شده اما وسعت حریق
کمتر از گذش��ته است.حاجیزاده با اش��اره به تشکیل کمیتهای
جهت رهاس��ازی آب در بخش عراقی ت��االب هورالعظیم تصریح

کرد :حقآبه تاالب هورالعظیم باید توس��ط هر دو کش��ور عراق و
ایران تامین شود.وی گفت :علیرغم کمبود آب ،بخش ایرانی تاالب
هورالعظیم آبگیری شده است .همچنین مصوب شده است که آب
از طریق ایران به بخش عراقی تاالب هورالعظیم رهاس��ازی شود
البته این موضوع نیاز به اخذ مجوز از کشور عراق دارد که وزارت
خارجه و حوزه امنیتی پیگیر این موضوع هستند.مدیرکل مدیریت
بحران خوزس��تان اظهار کرد :جه��ت نمناک کردن بخش عراقی
تاالب هورالعظیم آمادگی داریم.

چرا تلویزیون در این شرایط به مردم کمک نمیکند؟

تبعاترژهسریالهایغمناکصداوسیما
طبق ی�ک دیدگاه س�نتی ام�ا برخی
تهیهکنن�دگان و کارگردان�ان ص�دا و
س�یما معتقدند تم غمن�اک و درام در
سینما و تلویزیون ایران طرفدار باالیی
دارد .اما میزان فروش فیلمهای طنز در
سریال ایران عکس این ماجرا را نشان
میدهد .با این حال مهمترین مس�ئله
در پخ�ش ای�ن س�ریال و مورده�ای
مشابه صداوس�یما وقت نشناسی این
رس�انه اس�ت .در روزهایی که مردم با
چالشهای بسیاری در حوزه اقتصادی
و اجتماع�ی مواجه هس�تند ،پخش و
تولی�د س�ریالهای از این دس�ت آیا
چی�زی ج�ز رژه رفت�ن روی اعص�اب
مردم است؟

رسان ه ملی در پخش س��ریالهای غمناک رکورد
عجیبی را جابجا کرد .دختر و پس��ری که پس از
چالشهای زیادی باهم ازدواج میکنند و در شرف
بچهدار ش��دن هستند که یکباره پس��ر جوان در
حادثهای همراه مادر و پدر همسرش فوت میکنند
و تازه همه چیز ش��روع میش��ود :روایت غمناک
و تلخ��ی از زندگی خان��وادهای ع��زادار و گرفتار.
از زاویه اجتماعی پخش این سریال به شکل عجیبی
همزمان ش��ده ،با مقطعی که مردم ایران با گرانی،
چالشه��ای اقتصادی و اجتماعی دس��ت و پنچه
ن��رم میکنند و حج��م باالی غم در این س��ریال
در بهترین س��اعت پخش صدا و سیما باعث شده
اعتراضات و انتقادات زیادی نس��بت به این سریال
در میان مردم در شبکههای اجتماعی مطرح شود.
طبق یک دیدگاه س��نتی اما برخی تهیهکنندگان
و کارگردانان صدا و س��یما معتقدند تم غمناک و
درام در سینما و تلوزیون ایران طرفدار باالیی دارد.
ام��ا میزان فروش فیلمهای طنز در س��ریال ایران
عک��س این ماجرا را نش��ان میدهد .ب��ا این حال
مهمترین مسئله در پخش این سریال و موردهای
مش��ابه صداوسیما وقت نشناسی این رسانه است.
در روزهای��ی که مردم با چالشهای بس��یاری در
حوزه اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند ،پخش
و تولید سریالهایی از این دست آیا چیزی جز رژه
رفتن روی اعصاب مردم است؟
از پرت کردن خود از پنجره یا غم باالی سریال

بخشی از این سریال که به صورت فالشبک روایت
میش��ود ،دختر و پسر جوانی را نشان میدهد که
علیرغم همه چالشها و تفاوت دیدگاهها میان خود
و خانوادهشان ،در یک فرآیند پر چالش باهم ازدواج

میکنند .اختالف دیدگاه آنها تا حدی اس��ت که
وقتی پس��ر مذهبی ،در دانشگاه در جمع دختران
قرار میگیرد و دختران سعی دارند او را برای جلب
توجه بیشتر اغوا کنند ،پسر خود را از پنجره به بیرون
پرت میکند و با همین سکانس جنجال زیادی را
در ش��بکههای اجتماعی برپا میکنند.پس از آن
باالخره دختر و پسر جوان باهم ازدواج میکنند و به
خانه الکچری پسر میروند .از این جا به بعد روایت
این س��ریال به جای گرههای داس��تانی گرههای
کوری همچون مرگ پسر ،افسردگی شدید همسر
او و خانواده او ،مرگ پدر و مادر دختر ،چالشهای
مالی ناشی از ورشکستگی پدر دختر ،عدم پذیرش
نوزاد مشترک آنها توسط دختر جوان و چالشهای
زیادی را ایجاد میکند و به جرات میتوان گفت در
هر قسمت از سریال نکات یا زاویههای غمباری را
در خود جای میدهد.
عالوه بر ای��ن برخی اعتقاد دارند س��ریال «پدر»
دارای یک نگاه تکراری است که شاید پیش از این
مخاطب در س��ریال "تنهایی لیال" یا خیلی عامتر
در "دلشکسته" با این سوژه که یک دختر مدرن
عاشق یک پسر متدین مذهبی میشود ،روبرو شده
باشد .اما مهمترین نقدی که از نظر اجتماعی به آن
وارد است ،پمپاژ غم به مردم در شرایطی است که
آنها نیاز به شادی دارند.
گمراهی ،هدایت و رستگاری؛
فرمت اصلی صداوسیما

در مورد س��ریال پ��در انتقادات متع��ددی مطرح
میش��ود اما یکی از مهمترینه��ای آن دور بودن
مضامی��ن آن ب��ا دغدغهه��ای ام��روز جوان��ان و
خانوادههای ایرانی است .در همین رابطه مصطفی

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

درماناعتیادمعتادانمتجاهر
وظیفه وزارت بهداشت نیست

س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت:اگ��ر معتاد
متجاهری ب��ه اورژانس مراجعه کند و وضعیت
اورژانس��ی داش��ته باشد ،بدون اس��ناد هویتی
هم امکان تحت درم��ان قرارگرفتن دارد .ایرج
حریرچ��ی در گفتوگو ب��ا ایلن��ا ،در رابطه با
عدمپذیرش معت��ادان متجاهر توس��ط مراکز
درمان��ی و اینک��ه طب��ق گفته رئی��س پلیس
مبارزه با مواد مخدر ته��ران ،چهار هزار معتاد
متجاه��ر داریم که باید از س��وی بهزیس��تی و
وزارت بهداش��ت پذیرش ش��وند اما این اتفاق
نیفتاده است ،بیان داش��ت :برخی از معتادین
متجاهر فقط بیم��اری اعتیاد دارن��د و درمان
آنها مسئولیت وزارت بهداشت نیست .او افزود:
معتادان متجاهری ک��ه بیماریهایی به غیر از

اعتیاد دارند باید توسط مراکز درمانی پذیرش
ش��وند ،اما مس��ئلهای که وجود دارد این است
که اغل��ب آنه��ا کارتنخواب هس��تند و هیچ
اوراق هویتی ندارند.سخنگوی وزارت بهداشت
گفت :آنها اوراق هویتی ندارند و به همین خاطر
توسط بیمه سالمت حمایت نمیشوند و برای
پذیرش آنها مش��کل وجود دارد.او افزود :حتی
در برخی موارد این افراد پذیرش میش��وند اما
پس از درمان کس��ی نیس��ت تا آنها را تحویل
بگی��رد .آنها باید به کمپها منتقل ش��وند؛ اما
یدهند به کمپها منتقل نشوند
چون ترجیج م 
به بهانههایی س��عی در ماندن در مراکز درمانی
دارند و چون تحویل و انتقال آنها ضعیف صورت
میگیرد مشکالتی را بوجود میآورد.

مهرآیین ،جامعهش��ناس و اس��تاد دانشگاه درباره
س��ریال پدر ب��ه «خبرآنالین» میگوی��د« :دختر
غیرمذهبی در این فیلم مذهبی میش��ود .این هم
مثل داس��تان سووشون است؛ یوسف پسر مبارزی
است و زری دختر پولداری است که زندگی مرفهی
دارد و میخواهد در مادیات غرق باشد .یوسف هم
او را به عاش��قی و مبارزه دعوت میکند ،زری هم
مقاومت میکند اما وقتی یوسف در مبارزه کشته
میشود ،زری هم مبارز میشود و در راهپیماییها
جلوتر از همه شعار میدهد .در واقع زری متحول
میشود .این سریال هم احتماال همین است و باید
کل زندگی را هم لحظههای خوب و هم لحظههای
بدش را دید .در واقع اثر برجس��ته اثری اس��ت که
بتواند کلیت زندگی را نشان دهد؛ اگر بخواهد یک
بخش را نش��ان دهد ایدئولوژیک و بیمعنا است؛
اما اگر کل زندگی را نش��ان دهد قطعا در ش��ادی
و تح��ول ه��م میآی��د .در واقع بهج��ای اینکه بر
وقتنشناسی صدا و سیما تمرکز کنیم باید به این
بپردازیم که چه چیزی دارد نمایش داده میشود؟
و ای��ن چقدر در راس��تای جامعه اس��ت و چقدر
نیس��ت؟ اگر نتواند بحران و غم موجود در جامعه
را نشان دهد ،دروغ بزرگی است».این جامعهشناس
درباره محتوای آرمانی این سریال میگوید« :ما اگر
هزار فیلم صدا و س��یما را ه��م ببینیم ،در همین
قصهها غرق میش��ویم .محتوای تمام آنها تقریبا
یکی و بس��یار ساده اس��ت؛ در ابتدا یک گمراهی
وج��ود دارد و ی��ک آدمی میآی��د و در جایی این
دو نفر بههم میرسند و هدایت میشوند .این کل
ساختار صدا و سیما اس��ت؛ مانند تمام فیلمهای
هندی .در همه موقعیتها از بیمارستان گرفته تا
بازار و دانشگاه دو نفر همدیگر را میبینند که یکی

نکته دیگر مربوط به شکل رابطهها در این سریال
است ،مهرآئین در اینباره میگوید« :اما در شرایط
فعلی اکثر رابطهها کوتاهمدت است و همانطور که
فستفود میخوریم به همان شکل هم در رابطهایم.
یک اثر اگر بخواهد عش��ق را توضیح دهد باید در
همین بس��تر توضیح دهد؛ اما این اثر ایدئولوژیک
اس��ت و کلیت را نمیبیند .یک اثر ساده میسازد.
همزمان با این سریال میشود درباره فیلم عصبانی
نیس��تم هم صحبت کرد .ما در این فیلم میبینیم
که بهم رسیدن دو نفر با چه بحرانها و مشکالتی
مواجه میشود .ایدئولوژی اما باید همه چیز را زود
به نتیجه برس��اند و همه چیز خوب باشد .احتماال
در این سریال هم فرزند این دختر و پسر ،مذهبی
میشود ،همان راه پدر را ادامه میدهد ».این استاد
دانشگاه با اش��اره به اینکه این سریال مصداقی از
کل جامعه نیست ،میگوید« :اثر اگر اثر باشد باید
کلیت جامعه را نش��ان دهد .در جامعهای که فقر
و بحران اقتصادی هس��ت ،چقدر از افراد جامعه ما
میتوانن��د همه چیز را با پ��ول حل کنند؟ یا مگر
میشود یک پسر خودش را بین  ۴تا دختر ببیند
و خ��ود را از پنجره به پایین پرت کند؟ در بهترین
حالت این است که پسر عذرخواهی کند و از کالس
خارج ش��ود؛ طبق همان ایده مذهبی که میگوید
دو نامحرم نباید در یک فضای بسته با هم باشند».

 1500زوج تهرانی
در انتظار دریافت فرزندخوانده

مدیر کل بهزیستی شهر تهران از پشتنوبتبودن
 1500زوج تهران��ی برای دریافت فرزندخوانده
خب��ر داد .محمد رحیم فاضلینژاد در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد :سرنوشت
کودکان حاضر در مراکز بهزیس��تی شهر تهران
برای م��ا از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت
و ب��ه همین اندازه هم برای دس��تگاه قضایی و
قضاتی که احکام پرونده کودکان بدسرپرس��ت
و بیسرپرس��ت را صادر میکنند ،اهمیت دارد.
مدیر کل بهزیس��تی ش��هر تهران اضافه کرد:
حساس��یتهایی ک��ه در تعیین سرپرس��تی و
ب��ه فرزندخواندگی رفتن ک��ودکان و نوجوانان
سازمان بهزیستی صورت میگیرد ،به این دلیل
اس��ت که آنها در نهایت در یک خانواده خوب

خرید و فروش قرصهای روانگردان در اطراف برخی مدارس

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس از
خرید و فروش قرصهای روانگردان و مواد مخدر در
اط��راف برخی مدارس انتقاد کرد و گفت۱۳۶ :هزار
دانشآم��وز در معرض خطر ابتال ب��ه مصرف مواد
مخدر هس��تند.روح اهلل بابایی صالح در گفتوگو با
خانه ملت ،رش��د و افزایش مص��رف مواد مخدر در
میان دانشآموزان را هشداری جدی خواند و گفت:
متاس��فانه دسترس��ی دانشآموزان به مواد مخدر

سریال پدر اثر نیست ،ایدئولوژیک است

مدیر کل بهزیستی شهر تهران خبر داد

نماینده مجلس خبر داد

بهویژه صنعتی بسیار راحت است و اگر در این رابطه
اقدامات عملی مناسب انجام نشود هزینههای زیادی
از ناحیه آن متوجه کش��ور و خانوادهها میش��ود.
نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسالمی،
از عدم ارائه آموزشهای پیشگیرانه به دانشآموزان
برای پیش��گیری از مصرف مواد مخدر انتقاد کرد و
افزود :متاسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی
وزارت آموزش و پرورش در سال  95حدود 136هزار

گمراه اس��ت و دیگری هدایتکننده .این دو بههم
میرسند و هدایت میشوند .حتی اسم این سریال
نش��ان میدهد که احتماال در ستایش جایگاه پدر
و مردانگی و س��تون خان��واده و ...تاکید بر بزرگی
مردان و این قبیل باورهاست .بهرنگ توفیقی هم
از این قاعده مس��تثنی نیست و همین روند را در
پیش گرفته است ».مهرآیین در پاسخ به این سوال
که رابطههای آرمانی و عاش��قانه بدون مش��کل و
بحران در این سریال ،چه تاثیری بر افکار عمومی
با وجود این حجم مش��کالت میگذارد؟ میگوید:
«در واقع این اثر نیست ،ایدئولوژی است .یک طرف
بس��یار مذهبی و طرف دیگ��ر آزاد و بدون مذهب
است و عش��ق همه چیز را حل میکند .عشق در
واقع میانجی ایدئولوژیک است که این دو را به هم
نزدیک میکند .بنابراین فانتزیای که ایدئولوژیک
میسازد باید بدون ایراد و مشکل باشد».

دانشآم��وز در معرض خطر ابتال ب��ه مصرف مواد
مخدر قرار داش��تند و از این میان  3هزار و 600نفر
حداق��ل یک بار مصرف کننده موادمخدر بودند که
بیش��ک طی این دو س��ال این آمار افزایش یافته؛
این در حالی اس��ت که هنوز ب��ه ارائه آموزشهای
پیشگیرانه به دانشآموزان بیتوجهی میشود.وی با
انتقاد از اینکه سن مصرف مواد مخدر در حال کاهش
است ،ادامه داد :در گذشته شاهد مصرف مواد مخدر

و موجه زندگ��ی کنند .فاضلین��ژاد همچنین
تاکید کرد :تا زمانی که امکان به فرزندخواندگی
رفتن فرزندان بیسرپرس��ت بهزیس��تی وجود
دارد ،ب��ه امی��ن موقت س��پرده نخواهند ش��د
و حض��ور ک��ودکان و نوجوانان بیسرپرس��ت
سازمان بهزیستی در کانون خانواده جایگزین از
اولویتهای این سازمان و همچنین موضوعات
مورد تاکید مددکاران اجتماعی و روانشناس��ان
اس��ت.وی اف��زود :هم اکنون تع��داد خانوادهها
و زوجی��ن متقاض��ی فرزندخوانده نس��بت به
کودکان و نوجوانان حاضر در مراکز بهزیس��تی
بیشتر اس��ت و یکی از علل طوالنی شدن روند
دریافت فرزندخوانده از بهزیستی نیز به همین
دلیل است.

در دانش��گاهها بودیم اما در حال حاضر مصرف مواد
مخدر به مدارس راهنمایی و دبیرستان کشیده شده
و این به معنای عدم آگاهی مناسب دانشآموزان و
والدین از آس��یبهای مواد مخدر است.این نماینده
مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه الگوی مصرف
مواد مخدر در حال تغییر اس��ت ،گف��ت :والدین و
مسئوالن آموزش و پرورش باید اطالعات مناسبی
را از انواع مواد مخدر صنعتی داشته باشند زیرا مواد
مخدر صنعتی بسیار گسترده بوده که در برخی موارد
خانوادهها در کسب اطالعات و آسیبهای ناشی از آن
از دانشآموزان عقب هستند که این عدم آگاهی یکی
از علل افزایش مصرف مواد مخدر در جامعه است.

