
کارتن خوابی روایت تلخ زنان و مردانی اســت که سقفی 
جز آســمان و زمینی ســرد برای اقامت ندارند و امیدشان 
تنها به سقف مقوایی کارتنی است که بر سر می کشند. زیر 
پل ها، روی پل های عابرپیاده، الی بوته های شمشــاد کنار 
خیابان و یا حتی پیاده روهای خیابان یا انتهای کوچه هایی 
کــه گذرمان بــه آن می افتــد، وجود دارنــد. صحنه های 
دلخراشــی که تا اســتخوان بدنمان بــه درد می آید. بوی 
مشــمئز کننده شــان ما را هراســان از فکر آلوده شدن به 
بیماری ای احتمالی از کنارشان عبور می دهد و هیچ گاه فکر 
نکردیم که آن ها در میان انبوه مردم شهر چرا فریادهایشان 

خاموش است.
تب آســیب های اجتماعی در چند ســال اخیر باال گرفته 
اســت، این را می شــود حتی با یک نگاه اجمالی به اخبار 
روزنامه هــا هم فهمید. در این مــدت البته موضع گیری ها، 
اظهارنظرهــا و اتفاقات مختلف کم نبــوده، اما برآیند همه 
کارهــای انجام شــده، نشــان می دهد آنچه بایــد اتفاق 
می افتــاده، نیفتاده اســت، نمونه صریــح آن هم افزایش 
تعــداد کارتن خواب هــای پایتخت از 2 هــزار نفر به 20 
هزار نفر طی یک دهه بوده اســت؛ آمــار غیرقابل باوری 
که بــا دیدن یک محلــه از تهران همچــون »هرندی« 
باورپذیر می شــود. کار هرندی حاال از انکار هم گذشــته 
اســت، امروز بحث از بایدها و نبایدهای ساماندهی است، 
 همان واژه ای کــه از زبان برخی ها به جمع آوری هم تعبیر 

می شود.
افزایــش آمار کارتن خواب ها در تهــران دیگر مربوط به 
مردان نیست بلکه آمار زنان کارتن خواب نیز رو به افزایش 
است. زنانی که از روی فقر و بدبختی و نداشتن خانواده ای 
ســالم آواره کوچه وخیابان شــده اند و به جــز پارک ها و 
خیابان های شــهر جایی برای مانــدن و خوابیدن ندارند. 

آوارگی در خیابان ها همانا و معتاد شدن آنان همانا.
زنانکارتنخواب

آسیب شناســی مســائل مربوط به زنان همیشه یکی از 
دشــوارترین چالش های جامعه شناســان، روان شناسان و 
آسیب شناســان اجتماعی در جامعه ما بوده و بســیاری از 
محققان با محافظه کاری و مصلحت اندیشی به این موضوع 
پرداخته اند. بسیاری علت را در نگاه داشتن حرمت خانواده 
و زنــان و از بین نرفتن قبح مســئله در جامعه می دانند. به 
هــر طریق آماری دقیق از زنان معتاد، بزهکار، روســپی و 

کارتن خواب ارائه نمی شود.

در ســال های گذشــته شــاهد رشــد روزافــزون زنان 
کارتن خــواب بوده ایم، اما آمار تکان دهنده حاکی از کاهش 
سن زنان و دختران کارتن خواب به سن نوجوانی و پیدایش 
مشــکالتی مانند اعتیاد، بارداری اجباری، خشــونت و آزار 
جنسی و مبتال شــدن به بیماری های خطرناکی مانند ایدز 

و هپاتیت است.
بارداری زنان کارتن خواب باعث شده که آنان بسیاری از 
حمایت های اجتماعی را از دست بدهند. متاسفانه این زنان 
به دلیل اعتیاد به مواد مخدر مجبور هســتند مواد مصرفی 
خود را به هر طریقی که شــده فراهم کننده به همین دلیل 
مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند و از این طریق باردار 
می شــوند. به دنیا آمدن نوزاد معتاد زنگ هشــداری است 

برای آینده جامعه، این نوزادان شناسنامه و هویت نخواهند 
داشــت و در آینده به افرادی بزهکار تبدیل خواهند شد. از 
سوی دیگر پدیده جدیدی که در جامعه شکل گرفته فروش 
نوزادان اســت که تبدیل به یک تجارت داخلی و خارجی 
شــده است. در برهه ای از زمان طرح عقیم سازی این زنان 
مطرح شد که با مخالفت های تعدادی از مسئولین از جمله 

وزیر بهداشت منتفی شد.
زنــان کارتن خواب تبدیل به یک تجارت پرســود برای 
سوداگران مرگ شــده اند. ســودجویان از این زنان برای 
اعمالــی مانند جابجایی مواد مخــدر، دزدی و گدایی بهره 
می جویند. گفته می شود درآمدهای های نجومی این افراد از 
صیغه کردن و فروش این زنان و دختران همچنین تجارت 
جنین و نوزادان آنان به امری سازمان یافته تبدیل شده که 
زنگ هشداری برای حال و آینده کشور به حساب می آید.

هرچند کلینیک هــا، درمانگاه هــا و پناهگاه هایی موقت 
بــرای حمایت از افراد بی خانمان به وجود آمده و مددکاران 
اجتماعی، سازمان بهزیستی همچنین شهرداری ها اقدامات 
خوب و مفیدی بــرای نگهداری انجــام داده اند؛ اما هنوز 
کافی نیســت، باید اقدامات ریشه ای درون خانواده ها شکل 
بگیرد. تحقیقات نشان می دهد؛ خشونت خانوادگی، طالق، 

اعتیاد، فقر و مشکالت اقتصادی، بیکاری، مشکالت روحی 
و روانی همگی از عوامل ریشه ای و اساسی گرایش افراد و 
مخصوصا قشر آســیب پذیر جامعه به کارتن خوابی و دیگر 

معضالت اجتماعی است.
کم کاری و بی توجهی برخی از وزارت خانه ها، سازمان ها 
و دســتگاه های ذیربط در این خصوص به خوبی مشاهده 
می شــود. بنابــر تحقیقات بســیاری از زنــان و دختران 
کارتن خواب و افــراد بی خانمــان دارای تحصیالت عالی 
هســتند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی، 
درجهت پیشــگیری و آمــوزش نقش به ســزایی در این 
خصوص دارند. دیگر سازمان ها مانند بهزیستی، شهرداری 
 و اســتانداری ها ســازمان های اصلی متولــی این موضوع 

هستند.
شناســاییوجــذب۱۱هــزارمتکــدیو

کارتنخوابدرچهارماهاولامسال
به گفته مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
تهران، ۱0 هزار و ۷۱۶ متکدی و بی خانمان در تهران طی 

چهار ماه اول سال شناسایی و جذب شده اند.
رضا قدیمی می گوید که از میان ۱0 هزار و ۷۱۶ مددجوی 
جذب شــده، 2 هزار و ۶2 نفر متکدی و ۸ هزار و ۶۵۴ نفر 
بی خانمان بودند. همچنین ۹ هزار و ۴۵۹ نفر از این افراد را 

مردان و هزار و 2۵۷ نفر را زنان تشکیل دادند.
وی بــا اشــاره بــه جــذب 2۱۱ کــودک متکدیان و 
بی خانمان ها ادامه می دهد: همان طور که بارها اعالم شــد 
شــهرداری تهران هیچ گونه مسئولیتی در قبال جمع آوری 
و ســاماندهی کودکان ندارد. با این وجــود، گاهی اوقات 
همراه بزرگســال کودک یا کودکانی مشاهده می شود و ما 
نمی توانیم همزمان با جذب بزرگسال، کودک را در خیابان 
رها کنیم. بر این اســاس، کودکانی که همراه بزرگساالن 
هســتند همزمان جمــع آوری و بعد به مراکز بهزیســتی 

تحویل داده می شوند.
مدیر عامل ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران 

بــا تاکید بر نحوه ســاماندهی افراد جذب شــده در مراکز 
شــهرداری عنوان می کند: طی ۴ ماه اول ســال هزار و ۶ 
نفر به سامان ســرای اسالمشهر و ۴۷2 نفر به سامان سرای 
لویزان منتقل شــدند. ضمن اینکه، از مجموع افراد جذب 
شــده ۸ هزار و 22۹ نفر به مددســرای مــردان و ۶۳0 به 

مددسرای زنان منتقل شدند.
قدیمی ادامه می دهد: در میان تمامی افراد جذب شده، 22 
نفر خواهان ترک مواد مخدر و بازگشــت به زندگی عادی 
بودند که این افراد به مراکز بهبودی ارجاع داده شدند. البته 
تعدادی از افراد برای بار اول جذب شــده بودند که در این 
مورد بعد از حضور خانواده و اخذ تعهد کتبی، فرد به خانواده 

تحویل داده شدند.
وی با بیان اینکه ۹0 درصد از کیس های مددسرا تکراری 
هســتند، می گوید: در صددیم تا برای شناســایی برخی از 
مددجویان و تشــخیص دقیق کیس های تکرار زیرساخت 

نصب دستگاه اسکن قرنیه را فراهم کنیم.
مدیر عامل ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران 
اضافه می کنــد: در حال حاضــر برخــی از مددجویان یا 
کیس هــای تکرار در صورتی که شــب ها به اتوبوس های 
گشت نرســند، به طور دسته جمعی از ایســتگاه اتوبوس 

خاوران ماشین می گیرند و به مددسرا می آیند.
سال۹۵مرگکارتنخوابنداشتیم

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران نیز با 
بیان اینکه سال ۹۵ مرگ هیچ کارتن خوابی در سطح شهر 
تهران گزارش نشــد، می گوید: در حال حاضر ۱۸ گرمخانه 
در ســطح شهر تهران فعال است و گنجایش این بخش، ۳ 

هزار نفر است.
مجتبی عبدالهی در خصوص اقدمات شهرداری به منظور 
راه اندازی مراکز کوثر در ســطح شــهر تهران خاطرنشان 
می کند: طی ســال های گذشته ۷۸ مرکز کوثر ویژه بانوان 
سرپرســت خانوار در سطح شهر تهران ایجاد شده تا بانوان 
 سرپرســت خانــوار بتوانند برای خود شــغلی دســت و پا 

کنند.
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دیدگاه

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی اظهار کرد: تنها قانونی که اکنون می توان آن را اجرا کرد، قانون اصالح تبصره ۱0 ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف است که شهریورماه سال 
گذشته تصویب شد و چهار گروه از جمله نیروهای پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت می توانستند در مناطقی که آموزش و پرورش احتیاج به نیروی انسانی دارد به عنوان حق التدریس تبدیل وضعیت دهند.

علی باقرزاده افزود: اردیبهشتماه جاری نمایندگان مجلس طرح دیگری را در مجلس ارائه کردند که ناظر به استخدام این گروه های چهارگانه بود که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون آموزش ارجاع شد. کمیسیون آموزش 
جلسات مختلفی را برگزار کرد که نمایندگان آموزش و پرورش، دولت و مرکز پژوهش های مجلس در آن حضور داشتند و آمارها از ابعاد مختلف بررسی شد. نمایندگان در نهایت به این جمع بندی رسیدند که در شرایط موجود امکان اجرای این طرح 

نبوده و به صالح نیست، بنابراین با این طرح مخالفت شد.
باقرزاده افزود: از ابتدا تاکید کرده ایم همکاری با نهضت منجر به استخدام نمی شود و یک فعالیت پاره وقت موقت است. از سوی دیگر این مسیر ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش مناسب نیست زیرا معلمی نیازمند احراز صالحیت هایی است، 

اما چون مجلس قانونی را تصویب کرده بود موظف بودیم به نمایندگی از آموزش دهندگان آن را دنبال کنیم.

آموزشدهندگان
نهضت

بالتکلیفنیستند

کارتن خوابی زنان؛ یک رنج اجتماعی

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشــور گفت: تاکنون در حوزه 
آســیب های اجتماعی توجه به معلول ها بیش از علت ها بوده اســت ولی بایســتی 
به مرور به ســراغ علت ها رفت و به بخش ایجابی حوزه اجتماعی نیز توجه بیشتری 
کرد بنابراین این امور باید در الویت کاری آینده شــورای اجتماعی وزارت کشــور 

قرار گیرد.
رضا محبوبی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه شــاید در یکی دو ســال اخیر 
به دلیل وضعیت اجتماعی، شــورای اجتماعی ناگزیر بوده اســت که به امور سلبی 
بپــردازد، اظهارکرد: در حقیقت وقتی صحبت از اعتیاد می شــود توجه به معتادان 
و وقتــی صحبت از طاق می شــود، منظور افرادیســت که طــاق گرفته اند در 
حالی که بهتر این اســت هنگام قرارگیری کارهــا بر روی ریل بافاصله توجه خود 
را به ســمت مبداء و سرچشــمه برده و بــا انجام اقدامات ایجابی، از آســیب های 
 اجتماعی جلوگیری کرد. در حقیقت نشــاط اجتماعی بایســتی در جامعه افزایش 

یابد.
وی در ادامه ســاختار شــورای اجتماعی وزارت کشور را تشــریح کرد و گفت: 
شــورای اجتماعی وزارت کشــور از ســال ۸۰ بر اســاس مصوبه هیئــت وزیران 
به وجــود آمد که حــدود ۲۲ دســتگاه  عضواین شــورا هســتند. از جمله این 
دســتگاه های می توان بــه  آموزش و پــرورش، آموزش عالــی، وزارت اطاعات، 
وزارت ورزش و جوانــان، ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری و تعدادی از 
دســتگاه هایی که زیرمجموعه دولت نیســتند مانند کمیته امــداد امام خمینی، 
 بســیج، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و بنیاد نشــر ارزش های دفاع مقدس اشاره 

کرد.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور افزود: در طول سال های 
مختلف تا به امروز  یعنی حدود  ۱۵ ســال از تاسیس این شورا، تعداد اعضا کم و 
زیاد شــده اند اما آخرین تغییرات ۱.۵ سال گذشته صورت گرفت که طی جلساتی 
با حضور مقام معظم رهبری مقرر شــد شورای اجتماعی کشور ارتقاء پیدا کند به 
نحوی که ریاســت آن را رئیس جمهور برعهده گیــرد، در حالی که تا قبل از این 
تصمیم رئیس شــورای اجتماعی،  وزیر کشور بود. خوشبختانه در دولت یازدهم ۳ 

جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار کردیم.
 در حقیقــت همــه اقدامــات انجــام شــده شــورای اجتماعــی کشــور و 
جلســاتی کــه با حضــور مقــام معظم رهبــری برگزار شــد  منجر بــه ارتقای 
ســطح شــورای اجتماعی کشــور و آیین نامه شــورا مجددا بازنویســی شــد و 
 بــه تصویب شــورای عالی انقاب فرهنگی رســید امــا هنوز به ما اباغ نشــده 

است.
محبوبــی همچنیــن بــه جلســات شــورای اجتماعــی وزارت کشــور که با 
حضــور رهبری برگزار شــد نیز اشــاره کرد و گفــت: در این جلســات چندین 
تصمیم گرفته شــد کــه برخی از تصمیمــات، اصاحات ســاختاری و در زمینه 
ارتقــای شــورای اجتماعــی و تشــکیل ســازمان امــور اجتماعی بود تا ســتاد 
 هماهنگــی امور اجتماعی در وزارت کشــور به ســازمان امــور اجتماعی تبدیل 

شود.
به گفته وی با اســتناد به اصل ۱۳۸ قانون اساســی مصوبات شــورای اجتماعی 
کشــور در حکــم مصوبــات هیات وزیــران تلقی می شــود، یعنی همــان مقدار 
کــه به لحــاظ حقوقــی مصوبات هیــات وزیران اعتبــار دارد مصوبات شــورای 
اجتماعی وزارت کشــور نیز معتبر اســت امــا اینکه چقدر دســتگاه های اجرایی 
 دیگــر به آن عمــل کنند بحث دیگری اســت، اما اغلب مصوبات شــورا پیگیری 

می شود.
محبوبــی در ادامه تصریــح کرد: برخی مصوبات شــورای اجتماعی کشــور به 
دلیــل مغایرت های قانونی توســط دیوان عدالت اداری لغو شــده اســت و برخی 
دیگــر از مصوبات نیز به تامین منابع و اعتبارات موکول شــده اســت و اگر آن ها 
در بودجه ســنواتی پیش بینی نشــوند قابلیت اجرایی ندارند، بنابراین غیر از این 
دو  مصوباتــی کــه گاهی اجرا نمی شــوند باقــی تصمیماتی کــه از جنس اتخاذ 
 سیاســت ها، رویکردها و ایجاد هماهنگی میان دســتگاه ها اســت، پیگیری و اجرا 

می شوند.
وی اظهار کرد: در دولت یازدهم حدود ۳۰جلسه شورای اجتماعی برگزارشد که 
در مقایســه با دولت دهم که ۹جلســه بود این تعداد افزایش یافت. در دولت های 
قبلــی یعنی در دولت های نهم و دهم یک جلســه با حضور رئیس جمهور در طول 
۸ ســال برگزار شــده بود که در دولت یازدهم به ۳جلســه رســید و بیش از ۹۵ 
درصد از افراد شــرکت کننده در این جلسات در سطح معاونان وزیر  بودند؛ این در 
حالی اســت که در دولت قبل در بســیاری اوقات حتی وزیرکشور هم در جلسات 
شــرکت نمی کرد. همچنین ســطح اعضای شــرکت کنندگان در جلسات شورای 
 اجتماعی نیز ارتقاء پیدا کرده اســت و تصمیمات شــورا نیز اســتحکام بیشتری 

دارد.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشــور با اشــاره به اینکه در 
این جلســات حدود ۳۰۹ مصوبه در دولت یازدهم داشــتیم  و این در حالی است 
که در ۹ جلســه دولت دهم ۳۵ مصوبه وجود داشــت افــزود: در این دوره چهار 
کارگــروه با عنوان کارگروه آســیب های اجتماعی، کارگروه توســعه و پیشــرفت 
اجتماعــی، کارگــروه مشــارکت های اجتماعــی و کارگروه پیوســت اجتماعی 
 زیــر مجموعه شــورا و حــدود ۸۴ دســتگاه  نیز در ایــن چهار کارگــروه عضو 

هستند.
وی ادامه داد: حدود بیش از ۵۰ درصد تصمیمات شورای اجتماعی وزارت کشور 
خصوصا در دو ســال اخیر  بر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی معطوف بوده 
است که گاهی به موضوعاتی چون اعتیاد، طاق، حاشیه نشینان، مفاسد اخاقی و 
... یا مسائل عمومی تر آسیبها مانند طرح تقسیم کار ملی به منظور کاهش آسیب ها 

پرداخته است.
 بخشــی از مصوبات شــورای اجتماعی نیز به امر توســعه اجتماعی حمایت از 
تشــکل ها اختصاص پیدا کرده و راجع به پیوســت اجتماعی فعا در صحن شورا 
 موضوعی نیامده اســت و بخشــی از وقت شــورا هم به مصوبات مســائل روز باز 

می گردد. 
محبوبــی در پایان گفــت: موضوعات اجتماعی در بعد ســلبی کــه به کنترل 
و کاهــش آســیب ها و در بعــد ایجابــی که افزایــش رضایت منــدی اجتماعی، 
نشــاط اجتماعــی و ... مســائل را در بــر دارد، تک علتــی نیســتند تــا در یک 
جلســه تصمیماتی گرفتــه و تاثیراتی نیز بگــذارد ضمن اینکه ایــن تصمیمات 
 زودبــازده نیســتند و باید دالیل به درســتی شــناخته و تدابیر مناســبی اتخاذ 

شود.

معاوناجتماعیمرکزاجتماعیوفرهنگیوزارتکشور:

توجهبهعللآسیبهایاجتماعیدراولویت
کاریشورایاجتماعیقرارگیرد

دســتیار ویــژه رئیس جمهــور درامــور حقوق 
شهروندی با تاکید بر اینکه باید باب جدیدی درباره 
جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به انواع 
اختاالت آن ها در نظام حقوقی کشــور باز شود و 
قالب های ســنتی آن به روز شــود، از آمادگی این 

حوزه برای همکاری در حوزه سالمندان خبر داد.
به گــزارش ایســنا، شــهیندخت مــوالوردی 
در افتتاحیــه اولیــن پــروژه کشــوری راه اندازی 
کلینیک های اختاالت شناخت و حافظه با تاکید 
بر اینکه در سال ۲۰۴۰ جمعیت سالمندان کشور 
از کودکان بیشتر خواهد شد، افزود: از این رو باید از 
همین حاال آماده شد و با انجام اصاحات مورد نیاز 
در نظام های سامت، بهداشتی، حقوقی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی به پیشواز آن رفت.
وی با بیان اینکه جمعیت سالمندی در همه جای 
جهان و ایران رو به ازدیاد است، یادآور شد: از این 
رو عقل سالم حکم می  کند تبعات آن در برنامه ها به 
درستی دیده شود و سیاست گذاری درستی در این 
راستا انجام شود، نه اینکه به مصداق هر چه پیش 
آید خوش آید، دســت روی دست گذاشته شود تا 

کار از کار بگذرد.
موالوردی بــا تاکید بر ضــرورت توجه به طب 
سالمندی و تقویت آن، خاطرنشان کرد: با در نظر 
گرفتن بیماری های ویژه ســالمندی چون دمانس 
)زوال عقل(، اختاالت شناخت، حافظه و آلزایمر، 
آب مروارید و پوکی استخوان باید از سوی نهادهای 
متولی جدی گرفته شــود تا تبعــات جبران ناپذیر 

بی توجهی به آن در سال های آینده کاهش یابد.
مشاور ویژه رئیس جمهور اضافه کرد: از سوی دیگر 
ســازمان های بیمه گر باید پوشش کافی و مناسبی 
برای ســالمندان از لحاظ قدرت خرید دارو، انجام 
عمل های جراحی مورد نیاز، تهیه وسایلی از قبیل 
عصا، ویلچر و سمعک که از ابتدایی  و ضروری ترین 

نیازهای سالمندان است، در نظر بگیرند.

موالوردی با اشــاره به ایجاد خانه های سالمندان 
در ایران مشــابه سایر کشــورها، اظهار کرد: تعداد 
خانه های سالمندان در کشــور نسبت به بسیاری 
از کشــورها محدود اســت، اما با توجه به کاهش 
نفــرات خانوار و تغییر ســبک زندگی و بطورکلی 
تغییر ســاختار و کارکرد خانواده، نیاز به خانه های 
ســالمندان رو بــه افزایش اســت و چتر حمایتی 
خانــواده رو به جمع شــدن مــی رود، لذا کیفیت 
کنونی خانه های ســالمندان مطابق استانداردها و 
پروتکل های جهانی باید بهبود و ارتقا یابد تا ترس 
افــرادی که ناگزیر به زندگی در خانه ســالمندان 
هســتند، کاهش یابد و به آن ها احســاس آرامش 

خاطر بدهد.
وی در عین حال که بیشــتر ساکنین خانه های 
ســالمندان را زنان دانســت، یادآور شد: عاوه بر 
باال بودن ســن امید به زندگی در زنان به نســبت 
مردان، میراث زوجه از زوج مطابق قانون مدنی نیز 
در این وضعیت موثر اســت و اغلب موارد فرزندان 
به راحتی با پرداخت ســهم یک هشتمی مادر او را 
راهی خانه های سالمندان می کنند که بازنگری در 
این موارد که نص صریح قرآنی هم ندارد، ضرورت 

می یابد.
مشــاور ویــژه رئیس جمهــور در امــور حقوق 
شــهروندی با انتقاد از وضعیت معابــر و مبلمان 
شــهری برای ســالمندان و معلوالن، اضافه کرد: 
مبلمان شهری نیاز به ایمن سازی مناسب دارند تا 

سالمند بتواند با خطر کمتری تردد کند.
وی با بیان اینکه افرادی که دچار بیماری آلزایمر 
می شــوند، طی سه ســال اول نشــانه مشخصی 
نخواهند داشت، ادامه داد: اما طی همین مدت در 
معرض اشتباهات مالی خطرناک و جبران ناپذیری 
خواهند بود. بر این اســاس اصاحات قانونی مورد 
نیاز اســت تا افراد در رده ســنی باالی ۸۰ ســال 
جهت معامات مالی گواهی سامت داشته باشند 
و جلوی کاهبرداری ها و سوء  استفاده های احتمالی 

گرفته شود.
وی اضافــه کرد: مســئله هجر ســالمندانی که 
اختاالت شــناختی و حافظــه ای دارند در قانون 
مدنی ایران دیده نشــده اســت. هجــر این گروه 
جمعیتی عمدتا با ســفه و جنون یکی پنداشــته 
می شــود و جداگانه مد نظر قرار نگرفته است که 
دلیل آن شاید این باشد که در زمان تدوین قانون 
مدنــی این بیماری شــیوع چندانی نداشــته و یا 
به عنوان بیماری شناخته نمی شده است، برخاف 
آغاز زندگــی که قانون گذار با پذیرش صغر ســن 

و عــدم اهلیــت از او حمایت کــرده در مورد این 
سالمندان چنین نکرده است.

مــوالوردی ادامه داد: لذا امروزه از کنار ســکوت 
قانون که می تواند به حقوق این بخش از جمعیت 
جامعه لطمه وارد کند، نمی توان گذشت. باید باب 
جدیدی در بــاره جایگاه ســالمندان و یافته های 
علمی مربوط بــه انواع اختــاالت آن ها در نظام 
حقوقی کشور باز شود و قالب های سنتی آن به روز 

شود.
وی با اشاره به شرایط زندگی زنان در بعد از فوت 
همسر در کشــور، یادآور شد: در مسئولیت سابقم 
در معاونت امور زنان و خانواده تاشمان بر این بود 
با حساس ســازی و جلب توجه به نیازها و شرایط 
خاص زنان سالمند ظرفیت های موجود را شناسایی 
و مدیریت و هماهنگ کنیم و با دبیرخانه شــورای 
ملی ســالمندان و شــورای عالی رفاه و ســازمان 
بهزیســتی پروژه ها و برنامه هایی را در دستور کار 

خود قرار دادیم.
موالوری با اشــاره به روند شتاب باالی پیر شدن 
جمعیت در ایران بر لزوم بررسی و توجه به جهات 
مختلــف آن تاکید و تصریح کــرد: نگاه ها به این 
دوران نــه به عنوان دوره عجــز و ناتوانی بلکه باید 
به عنوان دوره آرامش و آسودگی خاطر و بهزیستن 
تغییر یابد. این وضعیت مســتلزم وضع سیاست ها 
و طراحــی برنامه های آینده نگــر و چندوجهی با 
هماهنگی بین بخشی و شبکه های حمایتی است 
تا ســالمندی پویا و فعال را به عنوان هدفی دست 

یافتنی برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد.
وی تاش هــای انجــام شــده در زمینــه طب 
سالمندی در کشــور را قابل تقدیر دانست و ادامه 
داد: با تاش های فراوان اولین گروه دانشــجویان 
این رشــته آموزش دیدند و راه برای فعالیت های 

تخصصی هموارتر از گذشته است.
موالوردی خاطر نشــان کرد: کشور طی سالیان 
آتی، بیــش از پیش به متخصصیــن بیماری های 
سالمندان و طب ســالمندی نیازمند خواهد بود و 
رســیدن به شــاخص های مطلوب و فراهم آوردن 
شــرایط مناســب برای همه ســالمندان، نیاز به 
سیاست گذاری درست، تاش و عزم و اراده جدی 
دارد. وی بــا تاکید بر اینکه در کشــور در زمینه 
حقوق شهروندی سالمندان جای کار بسیار است، 
اظهار کرد: از این رو برای همکاری های مشــترک 
اعام آمادگی می کنم و از اینکه اولین برنامه کاری 
من با این موضوع مهم تقــارن پیدا کرد را به فال 

نیک می گیرم.

مدیرکل پیش گیری های مردمی قوه قضاییه با بیان اینکه در باب پیش گیری 
به تنهایی نمی توان اقدام کرد و باید سیاســت جنایی مشــارکتی را پیاده و از 
ظرفیت های مردم اســتفاده کنیم گفت: در اداره کل پیش گیری های مردمی، 
امسال ۱۴ برنامه ملی و ۳ برنامه استانی پیش بینی شده و ۳۹ برنامه نیز طی 

هفته های گذشته به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است.
به گزارش ایســنا، علی اصغر رفاهی مدیــرکل پیش گیری های مردمی قوه 
قضاییه در نشست اداره کل پیش گیری های مردمی با نمایندگان دستگاه های 
مختلف با محوریت موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: تولیت پیش گیری 
از وقوع جرم با دستگاه قضایی است، اما متاسفانه هر دستگاهی ساز خودش را 

می زند و راه خودش را می رود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
عنوان کرد: از معاونت پیش گیری از وقوع جرم انتظار می رود دستگاه های دخیل 
در امر پیش گیری را همسو کند؛ زیرا در بحث پیش گیری، تعامل مطرح است 
و اهداف همه دستگاه ها پیشبرد اهداف نظام و منویات رهبر انقالب است که 

قطعا با برنامه می توان به این هدف رسید.
رفاهی با بیان اینکه در خصوص طالق، قبال این طور بود که دادخواســت 
طــالق توافقی می آمد و قاضی هم رای می داد، اظهار کرد: اما در حال حاضر 
دیگر این طور نیست و علت شناسی و راهکاریابی صورت می گیرد. بر همین 
اساس در بسیاری از اســتان ها در کنار دادگاه های خانواده، مراکز مشاوره راه 

اندازی شده است.
مدیر کل پیش گیری های مردمی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نتیجه این 
اقدامات، برای اولین بار در ســال ۹۵، رشد طالق توافقی نه تنها متوقف شد، 
بلکه یک مقدار هم کاهش یافت تا منویات رهبر معظم انقالب اسالمی در این 

حوزه تحقق یابد.
رفاهی با بیان اینکه در باب پیش گیری به تنهایی نمی توان اقدام کرد و باید 
سیاســت جنایی مشارکتی را پیاده و از ظرفیت های مردم استفاده کنیم گفت: 
در اداره کل پیش گیری های مردمی، امسال ۱۴ برنامه ملی و ۳ برنامه استانی 
پیش بینی شــده و ۳۹ برنامه نیز طی هفته های گذشته به شورای اجتماعی 
کشور ارسال شــده اســت که از این ۳۹ برنامه، ۱۷ الی ۱۸ برنامه در حیطه 

پیش گیری های مردمی است.
این مقام مسئول با اشاره به بهره گیری از ظرفیت سمن ها خاطرنشان کرد: 
در کشور بیش از ۹0 هزار هیئت مذهبی و تعداد زیادی سمن داریم که اگر از 
ظرفیت اینها استفاده شود، جرایم و آسیب ها تا حد قابل توجهی کنترل می شود.

رفاهی با اشاره به ایجاد دیده بانان پیش گیری گفت: با استفاده از ظرفیت این 
دیده بانان، قبل از اینکه تخلف یا جرمی واقع شــود، می توان از وقوع تخلف یا 

جرم جلوگیری کرد.
مدیرکل پیش گیری های مردمی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مقابله با جرایم به تنهایی جواب نداده و نمی دهد 
گفت: البته این بدان معنا نیست که مقابله باید به کلی کنار گذاشته شود بلکه 
باید همواره برخورد با دانه درشت ها و سرشبکه ها به ویژه در حوزه قاچاق کاال 

و ارز در دستور کار دستگاه های ذی ربط باشد.
وی با تاکید بر ارائه آموزش های الزم به کسبه و واحدهای صنفی گفت: به 
عنوان مثال در حال حاضر ۱۱ و نیم میلیون دختر و پســر در سن ازدواج قرار 
دارند که برای تشکیل زندگی مشترک باید ۱0 مهارت را بیاموزند، اما متاسفانه 
خانواده ها و زوج ها به همه چیز توجه دارند به غیر از یادگیری این ۱0 مهارت 
و نهایتا هم فشــار ناشی از اختالفات زوجین به سیستم قضایی در دادگاه های 

خانواده وارد می شود.
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