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یک توئيت

اکونومیست در گــزارشــی نوشت:
مطالعه جدیدی که در مجله پزشکی
 The Lancetمنتشر شــده ،تخمین
زده اســت که مــوارد افسردگی در
جهان در نتیجه همهگیری کرونا به
تعداد  ۵۳میلیون نفر افزایش یافته
اســت .به نوعی  ۲۸درصــد باالتر از
میزان افسردگی قبل از آغاز شیوع
کووید.۱۹

یک عکس

جشنواره بادبادکها و کارناوال شادی
برای پانصد کودک کار و کم برخوردار
پایتخت

برنامه های روی هوا
علیه آسیب های اجتماعی!

آناتولی:براساس
نتایج یک تحقیق که
در مجله «Lancet
»PlanetaryHealth
مـــنـــتـــشـــر شـــــده،
آلــودگــی هــوا در قــاره آفریقا باعث
مرگ بیش از یکمیلیون نفر در سال
 2019شــده اســت؛ بــرایــن اســاس
 697هزار آفریقایی در سال 2019
به دلیل مسمومیت ناشی از گازهای
سمی زغـــال و گــازوئــیــل در درون
خانههای خود و  394هزار نفر نیز
براثر آلودگی هــوای محیطی ،جان
خود را ازدست دادهاند.
رادیــــو فــرانــســه:
بــعــد از ســـه ســال
تحقیق و بــررســی،
کمیسیونی کــه به
سو ء ا ستفا د هها ی
جنسی در درون کلیسای کاتولیک
فرانسه رسیدگی میکرد ،گزارشی
تکا ندهنده ارائــه کــرد .ژان مارک
ســووه رئیس این کمیسیون گفت:
در فرانسه ،طی هفتاد سال اخیر،
بیش از ۳۰۰هزار کودک و نوجوان
از ســوی روحانیت کاتولیک مورد
آزار جنسی قرار گرفتهاند .وی گفته
است که تا همین بیست سال قبل،
مسئله ســوءاســتــفــاد ههــای جنسی
در درون نــظــام کــلــیــســا ،چــنــدان
حساسیتبرانگیز نبود و «بیتفاوتی
عمیقی نسبت به قربانیان» وجود
داشت.

استاددانشکدهطبایرانی:

افراد ناآگاه واکسیناسیون را
مخالف طب سنتی میدانند

نشانمیدهدکههیچکدامازاینسهبرنامهبرای
برنامههایاینحوزه«،ضمانتاجرا»نداشتهاند!
عالوهبرآن«،شاخصهایسنجشپذیر»فقطدر
برنامهششمتعیینشدهودردوبرنامهقبلآن،این
شاخصها وجود ندارد .بماند که شاخصهای
تعیینشده در بــرنــامــه ششم هــم بــا ماهیت
پدیدههایاجتماعیتناسبینداشتهاست.

▪گزارشتکاندهندهمرکزپژوهشهای
مجلس

مرکزپژوهشهایمجلسدرآستانهتدوینبرنامه
هفتمتوسعه،بهارزیابیومقایسهاحکاممرتبطبا
آسیبهای اجتماعی در قوانین برنامه چهارم،
پنجم و ششم توسعه پرداخته است .گزارشی که
بررسی نتایج آن به خوبی نشان میدهد که چرا
سالهاستباوجودتدوینبرنامههاوراهکارهای
متعدد،دربسیاریازآسیبهایاجتماعیدرجا
زدهایموشرایطمانبحرانیترازقبلشدهاست.
▪گسستجبرانناپذیربین 2برنامه

رسانه های جهان

گزیده

اگرچهطی 15سالگذشتهودرسهبرنامهچهارم،پنجموششمتوسعهبهمقولهآسیبهای
اجتماعیتوجهشدهاماطبقگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،فقدانشاخصهای
سنجشپذیروضمانتاجرا،اساسکارآمدیاینبرنامههارازیرسوالبردهاست
عبدالهی -وقتی دلمان را به کلیگویی و
حرفهای قشنگ درباره مقابله با آسیبهای
اجتماعی خوش میکنیم ،باید هم روز به روز
وضعیت این آسیبها در کشور قرمزتر شود و
نگرانیها بیشتر.

قانون برنامه چهارم توسعه که اجرای آن از سال
 1384آغاز شد ،اولین برنامه توسعهای بود که
در آن به مسئله آسیبهای اجتماعی توجه شد و
طبق آن مقرر شد دولت با تدوین طرح کنترل و
کاهشآسیبهایاجتماعیبااولویتپیشگیری
از اعتیاد اقــدام کند؛ اما در برنامه پنجم توسعه
برای سالهای  1390تا  1394تغییر روشی
عجیب اتفاق افتاد و برخالف انتظار و درخواست
کارشناسان بــرای تــداوم مسیر برنامه چهارم،
مسائل و مشکالت اجتماعی به حاشیه رانده
شد و آسیب اجتماعی تنها به حوزه موضوعات
درون خــانــواده تقلیل یافت .با وجــود ایــن ،در
برنامه ششم توسعه بــرای سالهای  1396تا
 ،1400خوشبختانه بــاردیــگــر آسیبهای
اجتماعی معنای واقعی را پیدا کرد و اعتیاد،
طــاق ،حاشیهنشینی ،کودکان کــار ،مفاسد
اخالقی و ...هم در برنامهریزیها مــورد توجه
قرار گرفت .مرکز پژوهشهای مجلس ،با انتقاد
از برنامه پنجم توسعه درباره طرحهای مقابله با
آسیبهای اجتماعی آورده است « :برنامه پنجم
توسعه را باید یک گسست در پروسه کنترل و

▪ما و این واقعیتهای تلخ

ت وگو با خراسان:
پژوهشگر اصلی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درگف 

قانون بدون ضمانت اجرا  ،مثل ننوشتن قانون است

دکتر«محسنکرمانی»کهپژوهشگراصلی
گــزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس
است هم در گفتوگو با خراسان به نکاتی
اشارهکردهاست:
احــکــام مــربــوط بــه حـــوزه آســیـبهــای
اجتماعی در برنامههای توسعه ،واقعا با
چالش مواجه است و به دلیل کیفی بودن
این حــوزه ،میزان اجرایی شدن آنها هم
خیلیکماست.
اینکهقوانینیمانندقانونبرنامهپنجساله
توسعهرابنویسیماماضمانتاجرایینداشته
باشد،مثلایناستکهاصالقانونیننوشته
باشیم.
تعیینشاخصهایارزیابیوضمانتهایکاهش آسیبهای اجتماعی در کشور به شمار
آوردچراکههرگونهخللیاعقبنشینیدرفرایند
کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی ،بنا به
ماهیت پویا و زنده پدیدههای اجتماعی ،به منزله
ضایع شدن مداخالت گذشته و اعطای فرصت
بهبازگشتمجددآسیبهایترمیمشدهاست».

اجــرایــی نیازمند
جـــــــلـــــــســـــــات
کـــارشـــنـــاســـی و
حقوقیاستامابه
عنوان مثال شاید
بــتــوان اقداماتی
مثل مکلفشدن
بهارائهگزارشو تنبیهوتوبیخ دستگاههای
متولیرامدنظرقرارداد.
در این پژوهش چارچوب ایــدهآل برای
مقابله با آسیبهای اجتماعی را مشخص
کــردهایــم و امیدواریم دولــت در تدوین و
مجلسدرتصویبقانونبرنامهتوسعههفتم،
براینمبناعملکنند.
▪ 2غفلت بزرگ در  15سال اخیر

اما این همه ماجرا نیست و مشکل بزرگتری هم
وجود دارد که در هر سه برنامه توسعه اخیر وجود
داشته است .طبق گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس،بررسیاحکاممرتبطبامسائلاجتماعی
در قوانین برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه

۹

ثمره ایــن برنامهریزیهای غیرعلمی ،این
بوده که با وجود اجرای برنامهها و طرحهای
فراوان در سازمانها و دستگاههای مختلف،
با این وضعیت مواجهایم :حداقل  4میلیون
مصرفکننده مــوادمــخــدر و شــیــوع مصرف
مخدرهای صنعتی ،رونــد صعودی طالقها
و نــزولــی ازدواجهــــــا ،بیش از  11میلیون
حاشیهنشین 3 ،تا  7میلیون کودک کار ،رشد
نگرانکننده سرقت اولیها و. ...
▪امیدبهتحولآفرینیبابرنامههفتمتوسعه

همه اینها نشان میدهد که برنامه هفتم
توسعه باید نگاهی متفاوت به آسیبهای
اجتماعی داشته باشد .مرکز پژوهشهای
مجلس هم برای تدوین برنامه هفتم در حوزه
آسیبهای اجتماعی ،سه معیار مهم را مورد
توجه قرار داده است:
* تعیین دقیق تکالیف دستگاههای مجری
درخصوصاحکاممرتبطباآسیبهایاجتماعی
* مــشــخــص کـــــردن مــقــیــاس اصـــلـــی و
شاخصهای سنجشپذیر کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی
* تعیین ضمانت اجرایی مناسب برنامهها و
احکام
البته این نگاه وزیر کشور در جلسه دو روز قبل
شورای اجتماعی کشور هم امیدبخش است
و به نظر میرسد نگاه مجریان برنامهها ،به
سمت اصالح روند قبل تغییر کند« :در کاهش
آسیبهای اجتماعی باید از کلیات به سمت
جزئیات حرکت کنیم و به طور همزمان ،فرایند
محورونتیجهمحورباشیم».

استاددانشکدهطبایرانیدانشگاهعلومپزشکی
تهران ،با بیان اینکه طب سنتی ایرانی داعیه
پیشگامی در موضوع واکسیناسیون را دارد،
تاکید کرد :بهجرئت میتوان گفت سالها قبلتر
از ادوارد جنر ،واکسیناسیون توسط حکمای طب
ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است ،چراکه
برای ایجاد ایمنی در بدن ،عامل ضعیفشده
بیمار یزا راروی زخمها قــرار م ـیدادنــد .به
گزارش وبدا ،دکتر علیرضا عباسیان افزود :بعضا
مشاهده میشود افرادی ناآگاه ،واکسیناسیون
را امری استعماری و مخالف اصول طب سنتی
ایرانی برمیشمرند ،حال آنکه این امر ،جفا به
این مکتب غنی طبی است.

نایبرئیسکمیسیونقضاییمجلس:

برگ سبز ،سند قطعی است
پسازدرخواسترئیسقوهقضاییهازمجلسبرای
تفسیر قوانین مرتبط با مالکیت خودرو ،بسیاری
از نمایندگان بر قطعی و رسمی بودن برگ سبز
به عنوان سند مالکیت تاکید کردهاند .تازهترین
اظهارنظردراینبارهرا«حسننوروزی»نایبرئیس
کمیسیون قضایی مجلس داشته و گفته است:
برگ سبز ،سند قطعی است و مــردم میتوانند
به راهــور مستقیم مراجعه کنند ،همچنین فرد
اگر بخواهد ،میتواند به دفترخانه مراجعه کند.
نــوروزی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما
تصریح کرده است :ما بهعنوان نمایندگان مجلس
بهدنبال بسته شدن دفترخانه یا راهور نیستیم ،هر
دو باید باز باشند و مردم استفاده کنند اما هیچگاه
نباید راه بر مردم بسته شود و آنها را در چالش قرار
داد؛بایدامورمردمراتسهیلکردوحتیاگرامکان
داشتهباشد،مبلغیکههماکنونتوسطراهوراخذ
میشود ،به نفع مردم کاهش یابد .وی این نکته را
هم گفته است که« :برگ سبز خودرو ،سند کاالی
منقول محسوب میشود و در صورت فوت مالک
خودرو نیازی به مراجعه به دفترخانهها نیست .اگر
بحث فوتی و وراثت مطرح است ،خودرو کاالیی
منقول به حساب میآید و همانگونه که کاال بین
وراث تقسیم یا به شورای حل اختالف اعالم و بر
اساس آن تقسیم میشود ،بنابراین مردم هر کاری
را که برای انتقال کاالیی دیگر انجام میدهند
برای خودرو نیز همان را انجام میدهند و نگران
نباشند».

