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 سرپرست اورژانس کشور:

60 هزار نفر هر سال در تصادف رانندگی معلول می شوند

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: ساالنه حدود 370 هزار نفر در 
تصادف های رانندگی مصدوم می شوند و نزدیک به 15 تا 20 درصد )حدود 
60 تا 70 هزار نفر( این مصدومان، برای همیشه معلول می شوند و هیچ وقت 

نمی توانند به  کار و زندگی عادی خود برگردند. 
پیرحسین کولیوند روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره حوادث 
جاده ای و فعالیت های بین بخشی اورژانس با  سایر دستگاه در راستای کاهش این 
حوادث و تلفات ناشی از آن، گفت: عالوه بر فعالیتی که در کمیسیون ایمنی راه ها 
انجام می شود،  سازمان اورژانس فعالیت دیگری نیز با همکاری راهداری، وزارت کشور 
و پلیس  راهور در حال انجام دارد، جلسه های زیادی در این راستا برگزار شده است. 
قصد و نیت این فعالیت ها این است که یک نفر بیشتر را از تصادف نجات دهیم زیرا 

معتقدیم اگر حتی اگر یک  نفر را نجات دهیم، انگار همه را نجات دادیم. 
وی افزود: هنوز با وجود اقدامات انجام شده ساالنه حدود 16 هزار فوتی در حوادث 
جاده ای داریم بنابراین جای نگرانی زیادی وجود دارد. از طرفی باید به مصدومان 
حوادث  جاده ای نیز توجه کرد. زیرا حدود 370 هزار نفر مصدوم حوادث جاده ای 
چیزی بالغ بر 800 هزار بار مراجعه به مراکز درمانی  دارند و درمان آنها گاهی تا یک 
سال طول می کشد و حدود نزدیک به 15 تا 20 درصد مصدومان حوادث جاده ای 

هیچ وقت نمی توانند به کار و زندگی عادی خود برگردند. 
سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه نگرانی درباره مصدومان خیلی 
بیشتر از فوتی های حوادث جاده ای است، اظهار داشت:  همواره آمارها بر اساس 

فوتی ها اعالم می شود، اما باید توجه بیشتری به مصدومان حوادث جاده ای داشت. 
کولیوند با تاکید بر همکاری بین بخشی درباره کاهش حوادث جاده ای گفت: هر 
قسمت باید کار خود را به درستی انجام بدهد. به طور مثال  راهداری در زمینه توسعه 
و ایمن سازی راه ها، وزارت صنایع در تولید خودروی ایمن، قسمت های آموزشی در 
زمینه آموزش عمومی  و راننده ها، پلیس راهور در زمینه کنترل راننده ها و صدور 
گواهینامه، اورژانس در زمینه به موقع رسیدن بر بالین مصدوم همه باید وظایف  خود 
را صحیح اجرا کنند. در حال حاضر این اهتمام و تعامل بین بخشی وجود دارد و 

می توان نسبت به کاهش حوادث جاده ای امیدوار  بود. 

رئیس سازمان امداد و نجات:

هزار حادثه دیده سیالب امدادرسانی شدند
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از امدادرسانی به هزار و 
183 نفر از متاثران و حادثه دیدگان وقوع سیل و آبگرفتگی در 4 استان 

گلستان، گیالن، مازندران و خراسان شمالی خبر داد.
مرتضی سلیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، با تشریح آخرین 
روند فعالیت های امدادگران و نجاتگران هالل احمر در خدمات رسانی به سیل 
زدگان چهار استان و 29 شهرستان متاثر این استانها در 48 ساعت گذشته )١٣ 
تا ١٤ مهر 97 تا ساعت 12 و 30 دقیقه(، پرداخت و اظهار داشت: در 48 ساعت 
گذشته 97 تیم عملیاتی به با حضور 447 نیروی عملیاتی به مناطق متاثر از وقوع 

سیل و آب گرفتگی اعزام شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر همچنین از انتقال چهار نفر از 
متاثران از سیل و آبگرفتگی به مناطق امن و اسکان اضطراری و موقت ١٧٣ نفر )در 
مساجد و پایگاه های امداد و نجات( در این استان ها خبر داد و گفت: امدادرسانی به 
سیل زدگان با جدیت در این استان ها ادامه دارد و امدادگران در حال رفع نیازهای 
اساسی سیل زدگان در زمینه های امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری هستند.

سلیمی توضیح داد: نیروهای امدادرسان در از 13 مهر با استفاده از 85 دستگاه 
موتور پمپ و لجن کش آب را از 217 واحد مسکونی تخلیه و نایلون را نیز در میان 

سیل زدگان توزیع کرده اند.
وی از فوت ٣ نفر در استان مازندران بر اثر صاعقه و آبگرفتگی خبر داد.

بارندگی شدیدی که از عصر روز جمعه در استان مازندران آغاز شد، همچنان 
ادامه دارد.

شهرهای غرب مازندران که نخستین میزبان سامانه جدید بارشی بودند، در 
نخستین ساعات آغاز بارندگی با آبگرفتگی معابر و خیابان ها مواجه شدند.

بارندگی و جاری شدن سیالب شب گذشته سبب بسته شدن محور دوهزار و سه 
هزار تنکابن شد و سطح آب چشمه کیله در این منطقه نیز تا نیمه شب فقط چند 

سانتی متر تا همسطح شدن با سطح پل روی آن فاصله داشت.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر:

محموله داروی وارفارین وارد کشور شد
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر از ورود نخستین 

محموله داروی وارفارین امسال به کشور خبر داد.
علی فرجی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: با ورود 
این محموله دارویی، هم اکنون این دارو به میزان الزم تامین و در داروخانه های 
مرکزی هالل احمر، فوق تخصصی )تک نسخه ای( و مرکزی شماره 2 تهرانپارس 
تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر برای توزیع در میان بیماران 
موجود است.وی توضیح داد: یکی از اهداف مهم جمعیت هالل احمر و سازمان 
تدارکات پزشکی تامین انواع داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم و بیماران با 
بهره گیری از ظرفیت های موجود داخلی و منابع خارجی در کوتاهترین زمان و با 
کیفیت برتر است. رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر اضافه کرد: 
این محموله دارویی طبق مجوز دریافتی از سوی سازمان غذا و دارو در مورد واردات 
داروهای فوریتی وارد کشور شده است. برنامه ما این است که نیازهای زنجیره دارویی 
داروخانه های هالل احمر را تامین کنیم. قرص وارفارین )Warfarin( یک داروی 
ضد انعقاد خون است که مدت زمان انعقاد خون را طوالنی می کند و مانع تشکیل 
لخته در قلب و عروق می شود، این دارو معموال برای بیمارانی که رگ های پای 
آنها مستعد تشکیل لخته خونی است، بیماران مبتال به ضربان قلب غیر طبیعی به 

نام فیبریالسیون دهلیزی و بیماران دارای دریچه قلبی مصنوعی تجویز می شود.
جمعیت هالل احمر در حال حاضر در زیرمجموعه خود دارای چهار سازمان 
فعال و گسترده در زمینه های مختلف امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، تدارکات 
پزشکی، یک معاونت در زمینه خدمات درمانی و توانبخشی، یک شرکت در زمینه 
تولید محصوالت نساجی و ملزومات امدادی، یک مؤسسه علمی کاربردی و یک 
مرکز پزشکی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به حجاج و زائران عتبات عالیات است.
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، اکنون دارای 14 مرکز درمانی فعال 

در 14 کشور دنیا است.
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۴۱۳ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: با استفاده از ظرفیت تبصره 14 بودجه سال 97 تا پایان مهرماه 413 هزار خانوار واجد شرایط تحت حمایت این نهاد قرار می گیرند. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح عصر روز پنجشنبه در شورای اداری 

اردستان با بیان اینکه با کمک نمایندگان مجلس و تبصره 14 برای اولین بار 4000 میلیارد تومان در بودجه لحاظ شد، اظهار کرد: دولت به تبصره ها به صورت 100 درصدی عمل کرد و این کار برای ما بسیار با ارزش است. وی با اشاره به اینکه دریافتی 
مددجویان کمیته و سازمان بهزیستی 3 یا 4.5 برابر شده، افزود: دولت و مجلس در یک هماهنگی و انسجام در تبصره 16 حدود 2100 میلیارد تومان در سال گذشته برای وام اشتغال لحاظ کردند.

 وزیر بهداشت:

شکایت های مردم از وزارت بهداشت بحق است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در خصوص 
پرونده های شکایت علیه وزارت بهداشت در بسیاری از 
موارد حق با مردم است، مردم بیکار نیستند به دادگاه 
از  مردم  بدوند،  پرونده  دنبال  سال  دو  یکسال،  و  بروند 

تبعیض ناراحت هستند.
زاده  قاضی  حسن  سید  ایرنا،  اجتماعی  خبرنگار  گزارش  به 
دانشگاه  حقوقی  های  معاونت  همایش  در  شنبه  روز  هاشمی 
های علوم پزشکی افزود: احترام به قانون نشانه تمدن، مدنیت و 
همچنین دستور دین ماست و اصالح کشور و اصالح ذات البین 

است.
ناراحت  رویه  نبود وحدت  و  تبعیض  از  مردم  داد:  ادامه  وی 
هستند و اجرای قانون کامل و دقیق را می خواهند. باید گفت که 
از این نظر ضعف داریم و اگر مردم احساس ضعف می کنند نیز 

به این دلیل است.
وزیر بهداشت با اشاره به شمار پرونده های شکایتی از وزارت 
بهداشت که در این نشست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری 
اعالم شد، گفت: من در خصوص تعداد این پرونده ها خجالت می 

کشم و نباید یک دستگاه این همه شکایت داشته باشد.
هاشمی درباره علت این تعداد شکایات گفت: یکی از دالیل این 
شکایت ها سوء استفاده از قانون است. مردم حق دارند که این 
همه شکایت کرده اند. مردم بیکار نیستند که در خانه ای را بزنند 
برای احقاق حق خود و یکسال یا دو سال مکرر به دادگاه بروند تا 

حقشان را بگیرند.
وی تاکید کرد: بخش عمده این پرونده های شکایتی مربوط 
به نیروی انسانی و معاونت توسعه وزارت بهداشت است، مردم 
حق دارند، به آنها حق بدهید چرا مردم باید بروند شکایت کنند؟ 
ممکن است آیین نامه ها اشکال داشته باشد این موضوع باید 

بررسی دقیق شود.
هاشمی با تاکید بر اینکه نباید مردم را به زحمت بیندازیم و در 
عین حال تبعیض هم نباشد، تصریح کرد: بنده هیچ توصیه ای 
را قبول ندارم، اما شاید گاهی تحت فشار برای برخی از نامه ها، 

دستور مساعد را بزنند.
وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
تاکید کرد: در این گونه موارد شما حجت دارید و مسئول هستید 
اگر حق با کسی است آن کار را انجام دهید در غیر این صورت 

نباید با این موضوع )سفارش ها( مساعدت شود.

وزیر بهداشت افزود: اما در برخی موارد دیگر مانند ساختمان 
بیمارستان ها و دانشگاه ها که بنده دستور ایجاد آن را صادر می 

کنم، مسئولیت با خود من است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در اصالح 
بخشنامه ها اصل بر رعایت حق مردم است به عنوان مثال اگر 
کسی تعهدی سپرده است و امتیازی دریافت کرده است، در زمان 
انجام وظیفه، نباید کوتاهی کند و به تعهد خود در حوزه کاری 

اش باید عمل کند.
هاشمی به نکته دیگری هم اشاره کرد و خطاب به روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی گفت: مراقبت کنید که دراستان ها 
در مباحث دانشگاه در بحث تحریم، بدخواهان سوء استفاده هایی 
در فضاهای مجازی و رسانه ها دارند و ضد افکار عمومی فعالیت 

می کنند.
وی تاکید کرد: من از مسئوالنی هستم که قبول ندارند اگر کسی 
سیلی زد آن طرف صورت را هم جلو ببریم تا سیلی دیگر را بزند. 

اگر شایعه پراکنی وجود دارد و خبر دروغی در فضاهای مجازی 
منتشر می شود حق مردم است. شما )مسئوالن دانشگاهها( کوتاه 

نیایید و از آن دفاع کنید.
 از خبر دروغ درباره دارو شکایت کنید

به دارو در  اگر خبر دروغی راجع  اضافه کرد:  بهداشت  وزیر 
فضاهای مجازی یا رسانه ها گفته می شود حتما پرونده درست 
کنید. من این موضوع را قبول ندارم که برخی می گویند این گونه 
شکایت ها بررسی نمی شود بلکه شکایت ها با قضات حاکم و 
خوبی که داریم رسیدگی می شود چرا زمانی که در دادگاه بین 
المللی قاضی به نفع ایران رأی می دهد مگر می شود قاضی قسم 

خورده ما رأی به نفع مردم ندهد.
زمین،  امالک،  گفت:  نیز  بهداشت  وزارت  اموال  درباره  وی 
موقوفات و هبه هایی که در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد 
دانشگاه های علوم پزشکی مسئول آن هستند و باید توجه کنند 

که این اموال به هدف واقع برسد.

هاشمی خطاب به روسای دانشگاهها گفت: زمانی که شکایتی از 
شما و وزارت بهداشت می شود آن را کوچک نگیرید و در جلسات 
بررسی حضور پیدا کنید زیرا فرصت مناسبی برای دفاع از عملکرد 

است، بی محلی کردن به این گونه موارد پذیرفتن جرم است.
وی اعالم کرد: نمی دانم چرا سازمان بازرسی کل کشور در 
برخی موارد اذیت می کند، در برخی استان ها بیشتر و در برخی 
کمتر، اما دیوان محاسبات با ما راحت تر است و دیوان عدالت 
اداری به ما لطف دارد اما در مجموع حق مردم را در نظر می گیرد 

که در اکثر موارد حکم آنها منطقی است.
وزیر بهداشت با توجه به حضور آیت اهلل محقق داماد در این 
جلسه گفت: زمانی که وی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، 
همه دستگاه ها آرامش داشتند اما اکنون چقدر کار مردم روی 

زمین می ماند.
وی به حضار توصیه کرد که کتاب 311 صفحه ای آیت اهلل 

محقق داماد که درباره جهل مقدس است را مطالعه کنند.

سردار اشتری خبر داد

تحویل مخالن اقتصادی و بازار ارز به مقامات قضایی

فرمانده ناجا گفت: در ماه های گذشته همکاران با اشرافی که در مسائل 
داشتند مخالن اقتصادی را شناسایی کردند و کسانی که مخل بازار بودند و 
در تغییر قیمت ارز و سکه نقش داشتند با شناسایی تحویل مقامات قضایی 

داده شدند.
به گزارش ایسنا، سردار اشتری در مراسم مشترک صبحگاه ناجا که در دومین 
روز از هفته ناجا برگزار شده بود با تسلیت ایام سوگواری و شهادت امام سجاد )ع( و 
همچنین تبریک هفته نیروی انتظامی اظهارکرد: هفته نیروی انتظامی فرصتی است 
برای ارتباط با مردم و ارائه  خدمات بیشتر به مردم و هفته ای است که می توانیم از 

نظرات مردم استفاده کنیم.
وی افزود: اقتدار در مقابل قانون گریزان و تعدی گران به حقوق مردم در هر کجا در 
میهن اسالمی وظیفه نیروی انتظامی است که امینی برای مردم هستند. مقام معظم 
رهبری بارها فرموده اند نیروی انتظامی اقتدار توأم با رفعت و مهربانی داشته باشد و 
کسانی که مخل امنیت هستند باید با دیدن پلیس به هراس بیفتند و مردم با دیدن 

پلیس احساس امنیت کنند. مردم باالترین سرمایه نیروی انتظامی هستند.
فرمانده ناجا با بیان این که نظرسنجی های سازمان های مختلف حاکی از افزایش 
رضایت مردم از نیروی انتظامی است، گفت: مردم عزیز به صورت مرتب از طریق 
سامانه ها با ما در ارتباط هستند و اگر ضعفی باشد منعکس می کنند و در صورت نیاز 
نیز تقدیر انجام می دهند و ما امیدواریم این ارتباط ارتقاء پیدا کند و هماهنگی بین 

مردم و پلیس افزایش یابد.
سردار اشتری ادامه داد: امروز نیروی انتظامی در بیش از 8750 کیلومتر از مساحت 
کشور در روستاها، جاده ها، شهرها و مرزها حضور دارند و مردم این اعتماد به نیروی 
انتظامی را از جهتی دارند که هر روز در کشور با فرزندان خود روبه رو هستند و این 

باالترین مدال افتخار برای ماست.
وی تصریح کرد: یکی از راهبردهای نیروی انتظامی استفاده از فناوری های روز است 
که نیروی انتظامی در سال های گذشته توانسته است از این ظرفیت استفاده کند و 
برای ما یک اصل بوده که در کنار نیروهای خبره از فناوری نیز استفاده کنیم و باید 

این روند را شتاب دهیم.
فرمانده ناجا اظهار کرد: امسال نیز بیشتر از سال های دیگر به فناوری های روز 
اهمیت می دهیم و امید داریم با استفاده از این امکانات سرعت و دقت بیشتری برانجام 

عملیات ها داشته باشیم.
وی با بیان این که رویکرد ما افزایش پیشگیری است، گفت: ما باید در مسائل 
اجتماعی و ... اقداماتی انجام بدهیم تا جرمی رخ ندهد و آگاه سازی مردم، ارتباط گیری 
با مراکز دانشگاهی و غیره و محل هایی که در آن تجمع مردم شریف وجود دارد، 

می تواند در این راستا به ما کمک کند و از وقوع جرم پیشگیری شود.
سردار اشتری ادامه داد: اگر بتوانیم بسترهای جرم را کاهش دهیم افتخارمان به 
کثرت پرونده های انتظامی و به افزایش برخورد قانونی نیست، بلکه آن روزی که در آن 
جرمی اتفاق نیفتد برای ما شیرین و گواراست و باید همه با هم به سمت قانون گرایی 
و قانون مداری پیش برویم که یکی از اصول و ارزش های انقالب اسالمی عمل به قانون 

است و اگر بنای ما اجرای قانون باشد می توانیم روزهای خود را بهتر سپری کنیم.
فرمانده ناجا با بیان این که یکی از وظایف نیروی انتظامی حفظ و ارتقاء امنیت در 

حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، امنیت مرزها و ... است، گفت: نیروی 
انتظامی آثار ارزش های انقالب است و امروز که دشمن جنگ اقتصادی خود را با ما 
شروع کرده است باید در این عرصه ها ایفای نقش کنیم و تا به حال نیز همکاران ما در 
نیروی انتظامی فعالیت های قابل توجهی انجام داده اند. همان طور که دیدید در ماه های 
گذشته همکاران با اشرافی که در مسائل داشتند مخالن اقتصادی را شناسایی کردند 
و کسانی که مخل بازار بودند و در تغییر قیمت ارز و سکه نقش داشتند با شناسایی 
تحویل مقام قضایی داده شدند. همچنین احتکارگران نیز توسط همکاران ما شناسایی 
شدند و آنها نیز به مقام قضایی تحویل داده شدند، بنابراین نیروی انتظامی در تمام 

عرصه ها به ضرورت ورود پیدا خواهد کرد.
سردار اشتری ادامه داد: در موضوع برخورد با مظاهر فساد و کسانی که بی بند و باری 
را رواج می دهند نیز فعالیت های زیادی انجام شده است و براساس مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی 26 دستگاه باید در این حوزه با یکدیگر همکاری کنند و پاسخگو 
باشند، اما نیروی انتظامی خود را براساس باورها و ذات خود موظف می داند که اگر تنها 
بود نیز ماموریت خود را ادامه دهد ولیکن همدلی می تواند با زمان، امکانات و حواشی 
کمتر کار را به سرانجام برساند. وی با اشاره به این که امسال سال پرحادثه ای داشتیم، 
گفت: بنده از زحمات تمامی همکارانم در کشور تشکر می کنم زیرا در حوادثی که در 
دی ماه سال 1396 و حوادثی که در چند ماه اخیر رخ داد همکاران به وظیفه انقالبی 
خود عمل کرده اند و هم اکنون نیز آمادگی این را دارند که برای ماموریت های پیش رو 

با هوشمندی در خدمت مردم باشند.
فرمانده ناجا افزود: امروز خط قرمز نیروهای مسلح امنیت مردم است و ما در موضوع 
امنیت با کسی شوخی نمی کنیم و تا پای جان برای امنیت مردم جانفشانی می کنیم 
و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند جوانان ما آماده برای جانفشانی هستند 
و ما در جاده ای که هستیم مشکالتی داریم اما بن بستی وجود ندارد ما نیز در نیروی 
انتظامی هیچ بن بستی را روبه روی خود نمی بینیم و به نوبه خود با این ظرفیت جوان 

می توانیم مشکالت را پشت سر بگذاریم.
وی در پایان با تشکر از همکاران نیروی انتظامی و خانواده آنها و ... سخنان خود را 

به پایان رساند.

پیام افشانی به مناسبت  روز تهران

تهران نماد ملی همه ایرانیان است
شهردار تهران در پیامی چهاردهم مهرماه روزتهران را به 

شهروندان تهرانی و تمام ایرانیان تبریک گفت.
به گزارش ایسنا به نقل از شهرنوشت، در این پیام آمده است: 
تهران امروز نه تنها پایتخت اقتصادی و سیاسی ایران که مهم تر از 
آن، پایتخت فرهنگی و اجتماعی کشور است. همچنین تهران نماد 
تجدد ایران است به طوری که نخستین دانشگاه، پارلمان، احزاب 
سیاسی، نهادهای مدنی، ادارات نوین، صدا و سیما و ... در این شهر 

تکوین و تکامل یافتند.  
 تهران را می توان نماد ملی همه مردم ایران دانست و همین امر 
باید فرصتی برای همگرایی بیشتر شهروندان تهرانی و به تبع آن 

همگرایی ملی ایرانیان باشد. 
از طرف دیگر پذیرش نظریه و مفهوم شهروند تبدیل شهرداری  
از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی را بیشتر کرده است. 
این موضوع باعث شده تا مفهوم شهروندی جایگاه متمایزی نسبت به گذشته پیدا کند. در این رویکرد، بسیاری از مفاهیم و مسائل مرتبط با 
شهروندی از جمله بهبود کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل شهرداری با شهروندان و شهروندان با شهرداری در شمار 

کارکردها و اهداف اساسی شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی است. 
 لذا ارتقای  سطح  خدمات  اجتماعی  و فرهنگی  به  شهروندان ، تقویت  تعامالت  اجتماعی  و تحقق  توسعه  پایدار شهری با هدف  تقویت  مناسبات 

فیمابین شهرداری و مردم، رعایت حقوق شهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها است. 
بنابراین مدیریت شهری تهران خود را موظف می داند فعالیت هایی  که  در حوزه های  فرهنگی و اجتماعی، معماری و شهرسازی و بازآفرینی 
شهری، زیست پذیری، عمران ، ترافیک  و حمل و نقل پایدار، خدمات  شهری ، هوشمندسازی، شفافیت، پاسخگویی و ... انجام  می دهد به صورت  
پیدا و پنهان  فرصتی برای  رفع نیازهای  شهروندان ، جلب  مشارکت  آنان، کاهش سطح زیست دوگانه در شهر، ارتقاء کیفیت زندگی و رضایتمندی 

شهروندان باشد.
 امید است با مشارکت همه ی ذینفعان شهر خصوصا شهروندان شریف تهرانی، قوای سه گانه، نهادهای عمومی، سازمان های مردم نهاد، 

شورای اسالمی شهر و همکاران تالشگر شهرداری بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

»طالق« همچنان رو به رشد

 کاهش ۱۱ تا ۱۳ درصدی »ازدواج«
در حالیکه چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی 
کشور از توقف رشد جهشی طالق طی 3 تا 4 سال اخیر 
انجمن  رئیس  داد،  آمار طالق در کشور خبر  کنترل  و 
مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه 
تنها هیچ نشانه ای دال بر کنترل روند طالق وجود ندارد، 

بلکه رشد 6 درصدی در سال گذشته داشته است.
سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
نرخ طالق سال 96 نسبت به 95 روند افزایشی داشته است، گفت: 
اگر فراوانی طالق  را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن 
هستیم. طالق در سال 96 نسبت به سال 95 بیش از 6 درصد 
افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین 11 تا 13 درصد کاهش را 
نشان می دهد. بنابراین نمی توانیم بگوییم روند رشد طالق را کنترل 
کرده ایم، زمانی می توانیم بگوییم روند رشد طالق را کنترل کرده ایم 
که این وضعیت را نداشته باشیم. وی افزود: همیشه باید ازدواج و طالق را با هم ببینیم. وقتی در جامعه ای تا 13 درصد ازدواج کاهش می یابد 
خود این یک پیام دارد و افزایش طالق هم یک معنی دیگر دارد. در هیچکدام وضع ما بهتر نشده است، نمی دانم از کجای کار می گوییم روند 
طالق را کنترل کردیم!. هیچ نشانه ای دال بر کنترل روند طالق وجود ندارد مگر آنکه بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم که 
دست کم من قدرت تشخیص آن را ندارم. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد: واقعیت این است که باید بپذیریم بی دلیل نیست که 
طالق جزو پنج اولویت حوزه آسیب های اجتماعی محسوب می شود. یک جاهایی این نگرانی وجود دارد که اگر واقعیت ها را بگوییم، می گویند 
سیاه نمایی می کنید اما این نوع نگاه نسبت به حوزه آسیب های اجتماعی مثل این است که ما دماسنجی که شدت دمای بدن را نشان می دهد 
دستکاری کنیم. واقعیت این است که در ایران نه وضعیت ازدواج خوب است و نه وضعیت طالق؛ فکر می کنم باید در حوزه اجتماعی با مردم 

صادق تر و واقع بینانه تر برخورد کنیم. آمارهای خود ثبت احوال که به عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است را باید مبنا قرار دهیم.
موسوی چلک اضافه کرد: همچنان طالق در ایران بیش از 6 درصد رشد دارد. به ازای هر 3.4 تا 3.5 ازدواج یک طالق به وقوع می پیوندد که 
قبال این وضعیت وجود نداشت. االن نسبت طالق به ازدواج به حدود 24 رسیده است حال آنکه قبال 22 بوده، لذا نشانه ای دال بر کنترل طالق 

نمی بینم حتی اگر در بعضی استان ها شاهد کنترل روند طالق باشیم اما در مجموع روند طالق رو به رشد است.


