
اجتماعی 3

۴۵۰ایستگاه آتش نشانی غیرمقاوم هستند

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از وجود حدود ۴۵۰ ایستگاه 
آتش نشانی غیر استاندارد و غیر مقاوم در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی جمالی نژاد در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش ملی و 
اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری که پیش از ظهر امروز در سالن 
همایش های هتل المپیک برگزار شد، اظهار کرد: روبرو شدن با حوادث و سوانح طبیعی 
و انسان ساز پدیده جدیدی نیست و از دیرباز انسان ها برای در امان ماندن از تهدیدات و 
حوادث تدابیری را اندیشیده اند که به مرور زمان و با شکل گیری تمدن های مختلف این 
تدابیر ارتقا یافته است و انسان ها با افزایش دانش و تجربیات شان اقدام به استقرار و اسکان 

در مناطق ایمنی و امن کرده اند.
جمالی نژاد با بیان اینکه امروزه رشد فزاینده و توسعه شهرها سبب شده که جمعیت 
شهری و تعداد شهرداری ها افزایش قابل توجهی داشته باشند خاطرنشان کرد: طبیعی 
است که با افزایش رشد شهر نشینی حجم سرمایه گذاری ها و فعالیت در شهرها نیز 

افزایش یافته است.
وی با اشاره به نرخ جهانی شهرنشینی و وضعیت کشورمان اظهار کرد: برابر آمارهای 
مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، جمعیت شهری جهان از مرز ۵۰ درصد از کل 
جمعیت جهان عبور کرده و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان شهرنشین 
خواهند بود. این در حالیست که در سال ۹۵ نرخ شهرنشینی در ایران ۲۰ درصد باالتر 
از نرخ جهانی آن بوده و به بیش از ۷۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است. جمعیت شهری 
ایران در طول ۹۰ سال گذشته ۲۶ برابر شده، در حالیکه جمعیت روستایی کشورمان تنها 
رشدی سه برابر داشته است و طبق پیش بینی ها و برآوردها تا ۲۰ سال آینده جمعیت 
شهری ایران از مرز ۷۴ میلیون نفر عبور خواهد کرد و به همین دلیل است که باید برای 

ایمنی شهرها و شهرنشینی تدابیر الزم را اتخاذ کنیم.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در همین راستا الزم است در گام نخست برنامه 
ریزی شود تا تمرکز جمعیت در نقاط شهری کاهش یافته و از شکل گیری کالنشهرها 
جلوگیری شود و در گام دوم نیز با اقدامات الزم برنامه ریزی برای ایجاد محیط های امن 
شهری فراهم شود که به نظر می رسد باید در شرایط فعلی گام دوم را سریع تر اجرا کنیم.
به گفته جمالی نژاد در حال حاضر ۳۷ هزار دهیاری و ۱۲۷۶ شهرداری در کشور داریم.

قرارگیری ۷۶ درصد شهرهای ایران در پهنه های پرخطر زلزله
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بخش دیگری از سخنان خود به 
تحلیل وضعیت خطرپذیری شهرهای کشورمان در برابر حوادث پرداخت و گفت: از نظر 
وقوع حوادث و سوانح تقریباً ۷۶ درصد از شهرهای ایران در پهنه های با خطر نسبی بسیار 

باال، باال و نسبتاً باال قرار دارد.
وی با بیان اینکه از میان ۴۱ نوع حادثه شناخته شده در دنیا ۳۱ نوع حادثه احتمال 
وقوع در کشور را دارد، گفت: متأسفانه نوع شهرسازی و معماری شهرهای امروزی ما 
گرچه آسایش هایی را نیز برای شهروندان فراهم کرده اما تهدیدات جدیدی نیز برای 
فضاهای سبز،  نابودی  زراعی،  زمین های  تخریب  که  است  کرده  ایجاد  شهرنشینان 
گسترش حاشیه نشینی، تغییر کاربری اراضی حومه شهرها و روستاهای حوزه نفوذ 

از جمله آنهاست.
جمالی نژاد با اشاره به گزارشی که برای سند آسیب شناسی آتش نشانی تنظیم شده 
است، گفت: بر این اساس ساالنه بیش از ۱۷۰ هزار آتش سوزی و سایر حوادث در 
شهرها رخ می دهد بطوریکه میانگین حوادث در کالنشهرهای کشور به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر جمعیت ۳.۸۷ نفر است که همین موضوع نشان می دهد که مسئله ایمنی در شهرها 

امر مهمی است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایمنی شهروندان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی 
به شمار می رود گفت: در همین راستا نیز وظایفت و ماموریت هایی برای وزارت کشور در 

حوزه پشتیبانی، حمایت و هدایت از شهرداری ها برای وزارت کشور تعیین شده است.
آمار تکان دهنده از بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کشور

با اشاره به وجود بافت های قدیمی و ناکارآمد در شهرها خاطرنشان  جمالی نژاد 
کرد: برابر آخرین آمارهایی که ما در اختیار داریم ۲۴ هزار و ۱۴۱ هکتار بافت تاریخی 
در ۱۷۵ شهر، ۵۵ هزار و ۱۰۴ هکتار بافت فرسوده در ۴۶۵ شهر و ۶۱ هزار و ۶۵۷ 
هکتار سکونتگاه غیر رسمی در ۱۱۰ شهر کشور وجود دارد که عمالً امکان دسترسی 
خودروهای آتش نشانی و خدمات رسانی به آنها وجود ندارد که البته رفع مسائل مربوط 
به ایمنی این بافت ها در دستور کار مشترک وزارت مسکن، راه و شهرسازی و وزارت 

کشور قرار گرفته است.
فعالیت ۴۵۰ ایستگاه آتش نشانی غیر استاندارد در کشور

معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۵۰ ایستگاه آتش نشانی در 
سراسر کشور فعال است گفت: همچنین برابر آمارهای ما ۲۲ هزار نفر آتش نشان در 
سطح شهرهای کشور فعال هستند که البته با توجه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص 
مشمولیت آتش نشانی در زمره مشاغل سخت و زیان آور بخشی از این آتش نشانان در 
سال آینده بازنشسته خواهند شد. همچنین طبق برآوردهای ما به حدود ۴۰۰۰ نیروی 
آتش نشان دیگر در شهرهای کشور احتیاج داریم که در حال پیگیری برای دریافت مجوز 
جذب آنان هستیم. جمالی نژاد ادامه داد: از میان ۱۸۵۰ ایستگاه آتش نشانی ۱۴۰۰ 
ایستگاه برابر ضوابط و مقررات ابالغی و کمک های مالی وزارت کشور ایجاد شد. البته 
برای ساخت ۵۰۰ ایستگاه جدید نیز در سال ۹۵ برنامه ریزی شده که با توجه به کمبود 

اعتبارات بخشی از آن نیمه کاره مانده است.
وی با بیان اینکه هر ۵۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل یک ایستگاه آتش نشانی در 
شهرها داشته باشند، گفت: در حال حاضر به ۲۵۰ ایستگاه دیگر آتش نشانی نیاز داریم 
که ساخت آن باید در دستور کار دولت و شهرداری ها قرار بگیرد. ضمن اینکه ۴۵۰ 
ایستگاه آتش نشانی نیز غیر استاندارد و غیر مقاوم هستند که این موضوع سبب می شود 
تا تجهیزات آتش نشانی در فضاهای غیر مقاوم استقرار یافته و در صورت بروز حادثه خود 

ایستگاه ها نیز دچار مشکل شود.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تاکید بر اینکه ۴۵۰۰ دستگاه 
انواع خودروی آتش نشانی با توان عملیاتی برای اعزام در سه تا پنج دقیقه پس از اعالم 
حادثه در شهرهای کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دستگاه 
خودروی آتش نشانی استاندارد و به همان نسبت تجهیزات تخصصی آتش نشانی مورد 

نیاز شهرداری های کشور است.
تنظیم الیحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور

جمالی نژاد از فقدان متولی واحد و یکپارچه ایمنی در شهرها و روستاها نیز انتقاد 
کرد و گفت: در همین راستا نیز الیحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی 
کشور به منظور ارتقای سطح امینی شهرها و روستاها از سوی وزارت کشور تنظیم و به 
دولت ارسال شده است. وی با بیان اینکه آتش نشانان در سراسر کشور از سطح آموزشی 
یکسان و استاندارد برخوردار نیستند گفت: با توجه به پیشرفت ها و تغییر و تحوالتی که 
امروز در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی شاهد هستیم دیگر نمی توان انتظار داشت 
که آتش نشانی صرفاً یک شغل خدماتی باشد. بنابراین الزم است که نسبت به این شغل 
تغییر دیدگاه نیز صورت بگیرد و نیروهای فنی و مهندسین ایمنی را در آتش نشانی 
تربیت کنیم که در همین راستا با پیگیری های صورت گرفته رشته مهندسی حریق 
از سال آینده در دفترچه های کنکور سراسری درج شده و نسبت به پذیرش دانشجو 

اقدام خواهد شد.
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پذیرش ۶۰۰ معتاد در کهریزک
معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران از افتتاح مرکز نگهداری، درمان و ساماندهی معتادان »شهید زیادیان« در منطقه شهر ری تهران خبر داد و گفت: این مرکز با ظرفیت ۴۰۰ نفر آغاز به کار کرده است. فرزانه جوادی در 

گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مرکز مهر سروش )کهریزک( از نهم بهمن ماه امسال شروع به فعالیت کرده است، گفت: غربالگری معتادان نیز در خود این مرکز انجام می شود و در حال حاضر حدود ۶۰۰ بیمار در این مرکز پذیرش شده اند. وی با بیان 
اینکه فرایند درمان این معتادان بر اساس پروتکل های سازمان بهزیستی بین یک تا 3 ماه است.

 پیدا و پنهان ازدواج سفید

زندگی می کنند، سفید، خاکستری، سیاه
جوامع با گذشت زمان با تحول مواجه می شوند، گاهی 
این تحوالت موجب پیشرفت و گاهی موجب زوال است، 
با برنامه ریزی صحیح و پاک نکردن صورت مسئله، می 
شود از عوارض منفی تحوالت جلوگیری کرد، به خصوص 

مسائلی که به آینده نسل نو مربوط می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ازدواج سفید یا همباشی مانند 
برخی تحوالت نوظهور دیگر چند دهه ای است که برخی جوامع و 
جامعه ما را هم درگیر کرده است، واقعیتی که هست و قابل کتمان 
هم نیست، اما باید شدت و ضعف آن را سنجید و با کار کارشناسی 

و مطالعات بر اساس واقعیت ها جلوی ضررها را گرفت.
همباشی که در بین برخی و البته معدوتی از جوانان دیده می 
شود و البته با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد، شاید برخی موانع 
ازدواج موجب گرایش برخی جوانان به این سبک زندگی شده 
باشد بنابراین با برنامه ریزی در جهت رفع علل به وجود آورنده آن 
مانند فقر، بیکاری، کاهش موانع ازدواج و البته گفت و گو با جوانان 

می توان با این پدیده جدید برخورد منطقی داشت.
 از مجردی زندگی کردن پسرم نگرانم

به  مادری حدود ۶۰ساله می گوید: پسرم چند سالی است 
صورت مجردی زندگی می کند. هر از گاهی به او سری می زنم، 
اما تا حاال نشده است که بدون هماهنگی قبلی به خانه او رفته 
باشم، گاهی که به خانه او می روم احساسم بر این است که خانه او 
خانه یک فرد مجرد نیست و به نظر رد پای یک زن در آن احساس 
می شود، گاهی با گوشه و کنایه به او می فهمانم که خبری از یک 
زن در زندگی او هست یا نه؟ او کتمان می کند، اما من دلواپسم، 
از مجردی زندگی کردن پسرم نگرانم، نمی دانم چه کار کنم، او را 
نصیحت می کنم که ازدواج کند تا حاال هم چند دختر برای ازدواج 
به او پیشنهاد داده ام، اما او بهانه هایی می آورد و زیر بار نمی رود.

او می افزاید: نمی دانم. هر بار چیزی را بهانه می کند و دلیل می 
آورد، اما من نگرانم، حاال که درآمد او هم بهتر هم شده نگرانی من 
برای آینده او و گاهی هم برای مشکالت احتمالی که ممکن است 
او را درگیر کند بیشتر می شود. از سویی هم راضی نمی شود با 
ما زندگی کند، می گوید این زندگی برایش بهتر است و بیشتر 
به کارهایش می رسد، اما همه اینها برای من نگران کننده است 

موجب قانع شدن من نمی شود.
پای یک پسر درمیان است

مادری که برای دیدن دخترش چند روزی است به تهران آمده 
است، می گوید: دخترم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در یکی 
از دانشگاه های تهران است، به ما گفته با پولی که به او داده ایم با 
یکی از هم رشته ای هایش آپارتمانی را اجاره کرده است، هر وقت 
من به تهران می آییم و چند روزی که پیش او می مانم دوستش 
نزد اقوامش می رود و در اتاق دوستش هم در تمام این مدت 
بسته است، چند باری دوستش را دیده ام دخترخوبی است، از 
خانواده خوبی است، اما وقتی دخترم به شهرستان پیش ما می آید 
تلفن هایش مشکوک است، نمی دانم دقیقا با چه کسی صحبت 
می کند و همین تلفن های مشکوک موجب می شود که گاهی 

احساس می کنم، پای یک پسر درمیان است.
این مادر دلواپس می گوید دنیای بدی شده است و نمی شود 
به کسی اعتماد کرد و از طرفی طرز فکر و نحوه زندگی جوانان 
این نسل با ماها خیلی فرق دارد، از طرفی هم نمی شود خیلی به 
آنها سخت گرفت. باالخره باید درس بخوانند و به جایی برسند، 
اما نگرش ها تغییر کرده، جوانان راه خودشان را می روند، خیلی 
دلم می خواهد که دخترم هر چه زودتر ازدواج کند و سر و سامان 
بگیرد و من هم از این افکار پلید رها شوم و با خیال آسوده زندگی 

کنم.
 ازدواج سفید یا همباشی

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران 
می گوید: ازدواج سفید در اصل یک لغت فرانسویی است و ما از آن 

به عنوان همباشی یا باهم بودن یاد می کنیم.
وی اضافه می کند: از قدیم ترین زمان ها قبل از اسالم هم 
این موضوع بوده است. بعد از اسالم شاید عنوان صیغه معادل آن 
است که در آن دوطرف توافق می کنند با هم باشند یا اینکه یک 
نوع معامله است. اقلیما می افزاید: در صیغه که مختص به مردانی 
است که همسر دارند و زن هم بیوه است. دو طرف زن و مرد با 
هم توافق می کنند و نیازی هم به وجود یک روحانی برای انجام 
و خواندن صیغه نیست. در صورتی که ازدواج سفید بیشتر در بین 

جوانان مجرد وجود دارد.
وی افزود: در ازدواج سفید یا همباشی باید توجه داشت که دختر 
و پسر تا زمانی که عقدنامه نداشته باشند و ازدواج دائمی نکرده 
باشتد دختر و پسر هستند و بیشتر هم ازدواج سفید شامل این 
نوع دختران و پسران است. این مسئله در ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال 

گذشته بیشتر دیده شده است.
اقلیما در پاسخ به این پرسش که امروز چرا به اینجا رسیده 
ایم،می گوید: این شرایط از وضعیت و زیر ساخت های جامعه 
ناشی می شود مسائلی مانند، بیکاری و باال رفتن سن ازدواج به 
این پدیده مربوط است و اگر بخواهیم که این نوع مسائل حل 
شود، باید علل آن مشخص شود. صرفا نمی شود فقط روی ازدواج 
سفید صحبت کرد و چرایی اینکه یک جوان ازدواج سفید می 

کند، باید بررسی شود.
استاد مددکاری اجتماعی می افزاید: در حال حاضر در کشور ما، 
هم ازدواج سفید هم صیغه هر دو غیر رسمی است و صیغه هم 

بیشتر در افراد پولدار انجام می شود البته گاهی برای برخی موارد 
مانند اقامت در هتل ها باید کاغذی برای ثبت صیغه داشته باشند.

وی می گوید: در جامعه ما اگر افراد متوجه شوند که دختری 
قبال ازدواج سفید داشته است، دیگر کسی راضی به ازدواج با او 
نمی شود و این در حالی است که ازدواج موقت برای مردان دارای 
همسر است که اگر کودکی از آن حاصل شود عقد دائم خواهد 
شد. اما در ازدواج سفید هر دو طرف مجرد هستند و اگر بخواهند 

از هم جدا می شوند.
 ازدواج سفید بیشتر در کالنشهرهاست

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اضافه می کند: 
ازدواج سفید بیشتر در کالنشهرها و شهرهای بزرگ دیده می 
شود و کمتر شاهد این پدیده در شهرهای کوچکتر هستیم. عموما 
افرادی که در محل زندگی اصلی خود نیستند. به دلیل برخی از 
موارد برای زندگی مشترک توافق می کنند که با هم در یک خانه 

باشند. گاهی با هم هیچگونه ارتباط جنسی هم ندارند.
وی ادامه داد: در برخی کشورها مانند فرانسه افراد در این نوع 
رابطه به شهرداری می روند و ثبت نام می کنند و از تمام مزایای 
یک زن و شوهر برخوردار می شوند و این در حالی است که در 
کشور ما یک زن و مرد نمی توانند رابطه صیغه ای خود را اعالم 

کنند.
9۰درصد از پسران دوست دختر خود را برای ازدواج 

انتخاب نمی کنند
این استاد دانشگاه تصریح می کند: در کشور ما ۹۰درصد از 
پسران که با دختران دوست هستند ترجیح می دهند که همسر 

خود را از بین دوست دختران خود انتخاب نکنند.
وی معتقد است: در دیدگاه اسالمی وقتی انسان ها به بلوغ می 
رسند، زندگی شخصی شان به خودشان مربوط است و دیگر به 
ما ربطی ندارد. در حال حاضر در فرهنگ جامعه ما، اگر دختری 
ازدواج سفید یا همباشی و حتی صیغه هم باشد کسی راضی نمی 
شود با او ازدواج کند شاید ۱۰۰سال دیگر این موضوع را بپذیرند 

ولی در حال حاضر نه.
وی افزود: تنها ۱۰درصد از پسران راضی می شوند که با دوست 
دختر خود ازدواج دائم کنند و آن هم در صورتی است که دختر 

دارای شرایط برتر مانند پول دارتر بودن باشد.
 آماری در مورد ازدواج سفید نداریم

مردان  اینجا  در  مشکل  کند:  می  تاکید  دانشگاه  استاد  این 
هستند، مردی که به دختر ۱۳ تا ۱۴ سال محبت بی مورد می 
کند و بعد از او سوء استفاده می کند، مشکل اینجاست که هم 
قانونگذار و هم مجری قانون هر دو مرد هستند و حتی اگر زنی در 
خانه ای مورد تجاوز قرا بگیرد او را محکوم می کنند که چرا به آنجا 
رفته است تا اینکه مرد را مقصر و عامل اصلی این تجاوز بدانند، اگر 
می گوییم زن خیابانی، این زن به اصطالح خیابانی در کنار یک 
مرد است که او هم خیابانی است، پس باید آن مرد را هم خیابانی 

بدانیم نه اینکه فقط از زن به عنوان خیابانی یاد شود.
وی تاکید کرد: ما برنامه ای برای حمایت از این گونه زنان نداریم 
و به علت های آن توجه نمی کنیم و هیچگاه هم از خود سوال نمی 

کنیم که علت ازدواج سفید چیست؟
 دختران در 98درصد موارد به دلیل نیاز روحی دوست 

می شوند
اقلیما اعالم کرد: بررسی ها نشان می دهد که دختران در 
۹۸درصد موارد به دلیل نیاز روحی با پسران دوست می شوند و دو 

درصد موارد فقط شامل رابطه جنسی می شود.
 انتخاب مسئوالن متخصص و پاسخگو راه حل بیشتر 

مشکالت است
وی خاطرنشان می کند: اگر بخواهیم آسیب های اجتماعی را 
حل کنیم، می بایست مسئوالن از بین افراد متخصص و کارشناس 
انتخاب شوند و عین حال هم پاسخگو باشند، چرا که اگر مسئول 
حتی در رده های کالن درست انتخاب شود به عنوان مثال اولین 
کار و وظیفه خود را ایجاد کار و اشتغال می داند، چرا که جوانانی 

که دارای کار باشند و مستقل باشند می توانند ازدواج کنند و 
بسیاری از مشکالت کاسته می شود.

۷۰درصد جوانان بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ازدواج 
می کردند

اقلیما می گوید: در زمانی که ما در دانشگاه مشغول تحصیل 
بودیم، ۷۰درصد جوانان بعد از فارغ التحصیلی از دانشنگاه ازدواج 
می کردند، چرا که می توانستند وام بگیرند با آن خانه بخرند و کار 
داشتند و به راحتی زندگی خود و همسراشان را تامین می کردند.

وی می افزاید: در حال حاضر بیشتر جوانان تحصیلکرده بیکار 
هستند و بناب این در بخش های خصوصی با ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان از روی ناچاری مشغول می شوند و این در حالی است که 
در برخی موارد در همین بخش خصوصی به آنها پیشنهادهایی 
برای برقراری روابط جنسی برای دوام همین کار بی اهیمت داده 
می شود و جوان هم اگر با این نوع پیشنهاد همراه نشود همین کار 

ناچیز را هم از دست خواهد داد.
وام دادن برای ازدواج مسخره است

این استاد دانشگاه اضافه می کند: می گویند طالق تبدیل به 
یک فاجعه شده است. چرا که ازدواج پایه اش پولی شده است، این 
مسخره است که دولت برای ازدواج وام می دهد، جوانی که کار 
ندارد وام بگیرد که ازدواج کند، خوب، بعد از ازدواج حاال کار هم 
ندارد و آن وام را هم می خورد، قسط های وام که شروع می شود 
باید برای پس دادن آن چه کار کند؟ باید دزدی کند؟ این روندی 
است که حتی در کشورهایی ضعیف مثل بنگالدش یا پیشرفته 

مثل آمریکا هم دیده نمی شود.
وی ادامه می دهد: حتی می گویند برخی جوانان با تکیه بر پدر 
و مادر ازدواج می کنند، این امر هم درست نیست، مگر چند درصد 
می توانند از سوی خانواده هایشان تامین شوند یا در کنار آنها 
زندگی کنند و در کل شروع زندگی فقط با اتکا به پدر و مارد هم 
درست نیست، بلکه جوان باید خودش کار کنند، خودش درآمد 

داشته باشد، روی پایش باشد، اتکای زیاد باعث طالق می شود.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می گوید: انتخاب 
برخی شاخص ها درست نیست، به عنوان مثال وقتی از آمار 
بیکاری می گوییم اگر کسی که یک ساعت در ماه را کار داشته 
باشند، شاغل محسوب می شوند. با یک ساعت کار در ماه می شود 

چه کار کرد؟ و در عمل فرد شاغل محسوب نمی شود.
وی ادامه می دهد: در مبحث طالق هم برخی از شاخص ها 
درست به نظر نمی رسد. ۷۰درصد از طالق ها در سنین زیر ۲۵ 
سال انجام می شود و ۲۸سال به باال شامل ۶درصد طالق ها می 

شود و این نشان می دهد که افراد دیگر بچه نیستند.
راهکار افزایش ازدواج دادن وام، نیست ایجاد کار است

این استاد دانشگاه تاکید می کند: راهکار افزایش ازدواج فراهم 
کردن شرایط برای پرداخت وام نیست، بلکه باید کار برای جوانان 
ایجاد شود، با این روش ها مسئوالن مشکل را گردن چیزهای 
دیگر می اندازند، در صورتی که پایه اول زندگی اقتصاد است. وی 
در عین حال به حداقل استانداردهای زندگی در دنیا اشاره کرد و 
گفت: حداقل استاندارد تعریف شده برای زندگی شامل ۲۵درصد 
از درآمد باید صرف مسکن، ۲۵درصد صرف خوراک و پوشاک، 
۲۵درصد هم صرف تفریحات و بیماری و ۲۵ در هم پس انداز 

شود.
 گرانی عامل افزایش طالق

اقلیما تصریح می کند: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت 
برخی کاالها ۷۵ تا ۸۰درصد افزایش می یابد در صورتی که فقط با 
این همه کار کارشناسی و با حضور افراد متخصص، فقط ۱۰درصد 
حقوق اضافه می شود. هیچ تناسب و تعادلی بین حقوق ها و 
افزایش قیمت وجود ندارد و طبیعی است که مردمی که دچار 
فقر می شوند به آسیب های اجتماعی از جمله طالق کشیده می 
شوند. وی تاکید کرد: متاسفانه باید گفت، کسی پاسخگو نیست، 
اقتصاددان و حتی روانشناس ما جهان سومی می اندیشند و این 
طبیعی است که کسی که کار و درآمد ندارد دیگر حوصله ندارد 

و آن وقت او را یک فرد افسرده قلمداد می کنند، نباید او افسرده 
تلقی کرد، بلکه باید مشکل بیکاری حل شود تا فرد تحرک، پویایی 

نشاط و داشته باشد با اتکا به خودش زندگی کند.
قابل  های  آسیب  جامعه  در  کرد:  تاکید  دانشگاه  استاد  این 
تبدیل به هم هستند و اگر بخواهیم آسیب هایی مثل اعتیاد، 
طالق ،دزدی و برخی دیگر را حل کنیم و یا کاهش دهیم باید 
زیر ساخت ها درست شود و افراد متخصص در سر کار باشند و 

شایسته ساالران در مسند امور باشند.
یک دهه است که شاهد ازدواج سفید هستیم

حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
نیز معتقد است: یکی از موضوعاتی که یک دهه است با آن مواجه 
هستیم ازدواج سفید است که ما به آن هم باشی اطالق می کنیم.

وی می گوید: جامعه ایران هم اکنون این سبک زندگی را نمی 
پذیرد عوامل مختلفی در این پدیده دخیل هستند. این نوع زندگی 
مسئله جدی برای جامعه ما نخواهد بود، چرا که موارد آن کم 
است و چون با بسترهای جامعه ما همخوانی ندارد. این سبک از 
زندگی در ایران فقط در برخی شهرهای بزرگ و به صورت معدود 

دیده می شود.
وی اضافه می کند: این پدیده یا این سبک از زندگی دالیل 
مختلفی دارد، بخشی از آن اقتصاد است که موجب انتخاب این 
سبک از زندگی برای برخی افراد شده است، در این موارد دو نفری 
که می خواهند زندگی مستقل را تجربه کنند و خودشان آن را 

مدیریت کنند تن به این نوع زندگی می دهند.
موسوی چلک تاکید می کند: البته همیشه هم اقتصاد در این 
سبک از زندگی دخیل نیست، چرا که در این بین افرادی هستند 
که دارای زندگی مرفه هستند، اما باز هم آن را انتخاب می کنند.
 برخی می خواهند مسئولیت زندگی دائمی را نداشته 

باشند
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه می دهد: از دیگر دالیل 
این سبک زندگی این است که برخی افراد نمی خواهند مسئولیت 
پذیری یک زندگی دائم را داشته باشند و هر وقت بخواهند بتوانند 
قطع رابطه کنند هر چند زندگی در کنار هم به مرور وابستگی 

ایجاد می کند، اما این افراد از مسئولیت دائم فرار می کنند.
 باال رفتن سن ازدواج یکی از دالیل ازدواج سفید است

موسوی چلک می گوید: به دالیل مختلفی شرایط برای ازدواج 
دائم سخت شده است و باال رفتن سن ازدواج هم یکی از دالیل 
ازدواج سفید است، چرا که نمی شود، غرایز را سرکوب کرد. برخی 
از جوانان برای رفع نیازهای عاطفی خود به ازدواج سفید رو می 
آورند و شاید در برخی از موارد حاصل این نوع ازدواج ها بارداری 

های ناخواسته باشد.
برخی به نادرست ازدواج سفید را همان دوران نامزدی 

قلمداد می کنند
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: برخی افراد در 
استدالل های نادرست ازدواج سفید را همان دوران نامزدی قلمداد 
می کنند که در حال حاضر شکل آن تغییرکرده است، در صورتی 
که این طور نیست، چرا که بر اساس فرهنگ ما نامزدی بر اساس 
چارچوب خانوادگی و به صورت رسمی شکل می گیرد و هم در 
بین اقوام و خانواده اعالم می شود. اما ازدواج سفید چون هنوز 

پذیرش اجتماعی ندارد، در اغلب موارد پنهان می شود.
وی خاطرنشان می کند: برخی از کسانی که تن به ازدواج سفید 
یا همباشی می دهند آن را برای خود یک نوع کالس و یک نوع 
سبک زندگی می دانند و به دلیل اینکه خاستگاه این پدیده غرب 
است. اما باید توجه کرد که هر حرکتی بر خالف هنجارهای جامعه 
تبعات منفی دارد و شانس را برای ازدواج دائم جوانان را کم می 
کند. هر چند که برخی از این ازدواج های سفید شاید منجر به 

ازدواج دائم هم بشود.
موسوی چلک ادامه می دهد: معموال در این گونه روابط زنان 
و دختران آسیب پذیرتر هستند، چرا که این سبک زندگی در 

چارچوب قوانین نیست و در عمل هیچ حمایتی مطرح نیست.
وی تاکید می کند: زمانی که شرایط برای ازدواج سخت می 
شود و معاش هم سخت تر، باید شاهد تحوالتی در زندگی باشیم، 
اما آنچه مسلم است این است که با توجه به فرهنگ ما، برای 
جامعه ما این سبک از زندگی قابل قبول نیست و آن را پس می 
زند و در جاهایی که بیشتر در آنها گمنامی هست مثل شهرهای 

بزرگ بیشتر شاهد این نوع پدیده ها هستیم.
موسوی چلک تاکید می کند: در حال حاضر بیش از اینکه این 
نوع موضوعات در محافل علمی مطرح شود در رسانه ها مطرح می 
شود. چنین موضوعاتی از اولویت های مهم جامعه نیست و حداقل 

در بین موارد مهم آسیب های اجتماعی نیست.
وی با بیان اینکه هیچ کس آمار دقیقی از این نوع ازدواج ها یا 
همباشی ها ندارد، می گوید: سیاستگزاری های درست کمک می 
کند که شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر شود و تاثیرگذاری بر 
روی این پدیده داشته باشد و جوانان هم با اطمینان از آینده خود 

در مسیر زندگی خود حرکت کنند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: آموزش های 
پیامدهای این سبک از زندگی برای جوانان در مکان های مختلف 
مانند دانشگاه ها می توانند اطمینان و امید جوانان به زندگی را 
افزایش دهد و به همراه آن از گسترش آسیب ها هم کاسته خواهد 
شد، اما غفلت به هر طریقی از اطمینان جوانان می کاهد و به دنبال 

آن شاهد پدیده ها و آسیب های نوظهور اجتماعی خواهیم شد.

 توسعه کشور، در گرو برقراری عدالت اجتماعی است
مدیرعامل موسسه خیریه آتنا گفت: عدالت اجتماعی، به این معنا است که 
همه افراد امکان داشتن شغل شایسته، دسترسی به امکانات آموزشی، رفاهی 
و حضور اجتماعی را داشته باشند و فرصت های برابر برای همه افراد جامعه به 

وجود آید، این مقدمه ای است تا جامعه به توسعه برسد.
زهرا افتخارزاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره اهمیت عدالت 
اجتماعی در یک جامعه اظهار داشت: شعار امسال سازمان ملل در روز جهانی عدالت 
اجتماعی این بود که اگر به دنبال صلح و توسعه هستید، باید عدالت اجتماعی را برقرار 
کنید. گاه این تصور وجود دارد که عدالت در تضاد با توسعه هست و جمع این دو با هم 
ممکن نیست یا اینکه الزمه توسعه قربانی شدن عدالت است. در واقع این شعار تاکید دارد 
که این تصور اشتباه است، چرا که عدالت و توسعه باید همگام و همراستا باشند تا هم 
توسعه پایدار و همه جانبه و هم توسعه منجر به صلح داشته باشیم و توسعه بدون عدالت 

مفهومی ندارد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار و همه جانبه همراه با صلح باید همه اقشار جامعه را 
دربرگیرد، تاکید کرد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که همه اقشار جامعه بتوانند به 
اشکال برابر از فرصت ها استفاده کنند و امکان دسترسی به فرصت ها برای همه فراهم 
باشد. عدالت به این معنی نیست که دستاورد همه افراد و جایگاه آنان باید برابر باشد بلکه 
بحث این است که نظام اجتماعی باید بتواند فرصت های برابری فارغ از جنس، مذهب و 

نژاد برای افراد جامعه ایجاد کند.
مدیرعامل آتنا، با بیان اینکه جامعه عادالنه جامعه ای است که افراد حق دسترسی به 
فرصت های برابر را داشته باشند، خاطرنشان کرد: روز جهانی عدالت اجتماعی با هدف 
ریشه کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی، دسترسی به رفاه 
اجتماعی و عدالت برای همه نام گذاری شده است. تساوی جنسیتی به تساوی زن و 
مرد در فرصت های شغلی و نیز دسترسی های پیش از شغل مثل دسترسی به آموزش، 
مشارکت اجتماعی و تساوی پساشغلی مثل دستمزد برابر در شغل های یکسان اشاره دارد.

وی ادامه داد: در آتنا هر روز در تماس با اقشاری از جامعه هستیم که تجربه ای از 
عدالت اجتماعی ندارند. چرا که در فرایندی ناعادالنه و پر از تبعیض قرار دارند. آنها نه تنها 
دسترسی به شبکه روابط، قدرت و ثروت ندارند، بلکه زن بودنشان نیز به این نابرابری ها 
دامن زده و تبعیض مضاعف ایجاد کرده است. زن بودن در واقع شرایط تبعیض و نابرابری 
را در جامعه ما بیشتر می کند. قوانین، ساختارهای اجتماعی و فرهنگ به تبعیض مضاعف 

علیه زنان دامن می زند و فرصت ها و دسترسی های آنها را کمتر می کند.
افتخارزاده گفت: در آتنا تالش می کنیم تا در نمونه و اشل کوچک بتوانیم برای خانواده 
های تحت پوشش فرصت های برابر در بخش های مهارت آموزی )کالس هاس رایگان(، 
اشتغال )کار شایسته و منصفانه و محیط امن(، پزشکی و درمانی، آموزش و سالمت روان 
برقرار کنیم. همچنین تالش می کنیم تا آسیب هایی را که اکثرا ناشی از تجربه های 
نابرابری اقتصادی و جنسیتی است، برطرف کنیم اما این تالش ها کوچک است و در واقع 

نیاز است که در بخش کالن به این مسائل بیشتر توجه شود.


