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با هدف مداخله مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشورفردا انجام می گیرد

رونمایی از «اطلس مسائل اجتماعی ایران»
منبع :مهر

مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی
معاونــت رفــاه اجتماعــی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم اتخاذ
رویکرد سیاستی نوین در قبال آسیبهای
اجتماعــی از رونمایــی اطلــس مســائل
اجتماعی ایران در روز یکشــنبه  22اسفند
ماه خبر داد.
توگــو بــا
دکتــر روزبــه کردونــی در گف 
«ایــران» با بیــان اینکه این پــروژه ملی با
تأکیــد و حمایــت وزیــر تعــاون ،کارو رفاه
اجتماعی تهیه شده است گفت« :اطلس
مســائل اجتماعی ایران» بهعنوان گامی
آغازیــن بــرای انجــام مداخلــه مؤثــر در
زمینه کنترل و کاهش مســائل اجتماعی
در کشــور محســوب میشــود .مادامــی
کــه شــناختی صحیح ،دقیــق و جامــع از
وضعیــت مســائل اجتماعــی ،ویژگیها
ل نشــود ،در
و توزیــع آن در کشــور حاصــ 
اتخاذ سیاســتگذاری کارآمد و مداخلهای
م بــود .وی افزود:
اثرگــذار ناتــوان خواهیــ 
به همیــن منظور بــرای تدوین سیاســت
جهت پیشگیری ،کنترل و کاهش مسائل
اجتماعــی در کشــور نیــاز بــه تصویــری
روشــن و دقیــق از وضعیــت موجــود
خواهیم داشــت .به عبارت دیگر اطلس
مســائل اجتماعی در حکم ابزاری ایفای
نقش میکند که بــا ارائه فرصتی مغتنم
بــرای سیاســتگذاران ،زمینــهای را بــرای
آنهــا فراهم میســازد که اوالً میــزان بروز
مســائل اجتماعی و چگونگــی پراکندگی
آن را در سطح کشور شناسایی کنند و ثانیاً
نرخ رشــد هر یک از مســائل (اعم از رشد
مثبــت یا رشــد منفــی) را طی ســالهای
اخیــر مورد مطالعه قرار دهند .همچنین
بتواننــد مکانهایــی با بیشــترین فراوانی
مســائل اجتماعی یا نقاط آســیب خیز را
رصد کنند و عالوه بر آن امکان شناســایی
افــراد آســیب دیــده و قربانیــان مســائل
اجتماعی و اینکه چه کســانی در معرض
آســیبهای اجتماعی(الگــوی جنســی و
ســنی) هســتند را فراهم میکند .کردونی

با بیــان اینکه فرآیند جمــعآوری دادهها،
شاخصســازی و تحلیــل دادههــای ایــن
اطلــس از نیمــه دوم ســال  1394آغــاز
شده اســت اظهار داشت :در واقع اطلس
مســائل اجتماعــی ایــران که بــا توجه به
ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی کشور
در جهــت تقویــت مدیریــت اجتماعی و
مواجهــه با آســیبهای اجتماعــی تهیه
ن شــد ه اســت ،درصــدد اســت تا
و تدویــ 
پروفایلــی از وضعیت پراکندگی مســائل
اجتماعــی ،جامعــه هــدف و مختصــات
آنها را در اختیار متخصصان ،مسئوالن و
سیاستگذاران قرار دهد.
ëëویژگیهایاطلسمسائلاجتماعی
وی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای ممتــاز و
برجست ه اطلس مســائل اجتماعی ادامه
داد :نخستین ویژگی ساماندهی و ترسیم
تصویــری جامــع از وضعیــت مســائل
اجتماعــی کشــور ،بــه کمــک اطالعــات
و دادههــای آمــاری موجــود در مقطــع
زمانی معیــن و قلمرو مکانی مشــخص
اســت .دومیــن ویژگــی ،اطلــس مســائل
اجتماعی ،بــا تدوین چارچوبــی جامع از
ســیمای جمعیتی(نرخ رشــد جمعیت،
جمعیــت ســالمند و جــوان ،مهاجــران
وارد شــده و ،)...اجتماعی(نرخ باسوادی،
ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی،
کمیتــه امــداد امــام خمینــی و ســازمان
بهزیســتی کشــور و )...و اقتصادی(نــرخ
تــورم ،ضریب جینی ،نــرخ بیــکاری و)...
اســت که امکانــی را ایجاد کرده تــا از نگاه
تقلیل گرایانه به مسائل اجتماعی پرهیز
شــود و هــر منطقه با تأکیــد بر مختصات
جمعیــت ،ظرفیتهــای اجتماعــی و
اقتصــادی آن مــورد ارزیابی قــرار گیرد .او
درباره ســومین ویژگی ایــن اطلس اظهار
داشــت :خالصهســازی ،کاهــش حجــم
اطالعــات و دادههــای غیرمنســجم و
ناهمگــون در حــوزه مســائل اجتماعــی
اســت .این مهم راهبردی مؤثر در جهت
تقویت کیفیت ارائه و افزایش سرعت در

نیم
نگاه

بررســی وضعیت مســائل اجتماعی در بین اســتانهای کشــور
نشــان میدهد استانهایی مانند سیستان و بلوچستان ،سمنان
و خراســان جنوبی سه اســتانی محسوب میشــوند که کمترین
میزان مرگ و میر مشکوک به خودکشی را دارا هستند .همچنین
در مورد شــاخص نســبت طالق به ازدواج ،استانهای سیستان
و بلوچســتان ،ایالم و چهارمحال و بختیــاری نیز کمترین میزان
طالق را نسبت به ازدواج به خود اختصاص دادهاند

انتقال اطالعات کاربردی اســت که کاربر
را قادر میســازد تا دادههای آمــاری را در
کمترین زمان مشــاهده ،مرور ،دریافت و
درک کند .چهارمیــن و مهمترین ویژگی
اطلس مســائل اجتماعی ،قابلیت رصد
مســائل اجتماعــی در ســطوح اســتانی و
شهرســتانی اســت .نمایــش پراکندگــی
مســائل اجتماعی در هر دو سطح استان
و شهرستان ،این فرصت را فراهم میکند
که بــا رویکــردی منطقهمحــور ،تصویری
ش روی هر
جامع از مســائل اجتماعی پی 
اســتان ارائه دهد .بدیهی است مقدمات
متعاقباًاولویتبندی پرداختن به مسائل
بحرانی در هر استان ،شناسایی شهرهای
در معرض خطــر ،نحوه مداخلــه مؤثر و
چگونگی تخصیــص اعتبار جهت کنترل
و کاهــش مســائل اجتماعــی را محقــق
میکند.
مدیــر کل دفتــر آســیبهای اجتماعــی
وزارت تعــاون توضیــح داد :بــرای نمونه،
بررســی وضعیــت مســائل اجتماعــی در
بیــن اســتانهای کشــور نشــان میدهــد

استانهایی مانند سیســتان و بلوچستان،
ســمنان و خراســان جنوبــی ســه اســتانی
محســوب میشــوند کــه کمتریــن میزان
مرگ و میر مشــکوک به خودکشــی را دارا
هستند .همچنین در مورد شاخص نسبت
طالق بــه ازدواج ،اســتانهای سیســتان و
بلوچستان ،ایالم و چهارمحال و بختیاری
نیــز کمتریــن میــزان طــاق را نســبت به
ازدواج به خود اختصاص دادهاند .از سوی
دیگر بررسی میزان نزاع در بین استانهای
کشــور نیــز نشــان میدهــد ،اســتانهای
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و خراسان
جنوبی کمترین میزان نزاع را در بین سایر
استانها تجربه کردهاند.کردونی افزود :در
خصوص طالق هم یکی از شاخصهایی
که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته
اســت «دوام زندگــی» یا به عبــارت دیگر
طــول مــدت ازدواج تا وقوع طالق اســت.
تحلیــل دادههــا نشــان میدهــد در ســال
 1393از کل رویدادهای ثبت شده طالق،
 14درصــد دوام زندگی کمتر از یک ســال،
 11.5درصد یک تا دو ســال 9 ،درصد دو تا

سه ســال و  7.4درصد ســه تا چهارسال را
داشــتهاند .در واقع دوام زندگی مشــترک
در  48.5درصــد از طالقهــای ثبــت
شــده کمتــر از پنــج ســال اســت.او گفت:
براســاس مطالعات تطبیقی انجامشــده
در دفتــر «امــور آســیبهای اجتماعــی»
بیــن مشــکالت اقتصــادی اعــم از فقــر و
نابرابــری بــا نســبت طــاق بــه ازدواج در
میــان اســتانهای کشــور ،همبســتگی
منفــی و معنــیداری وجــود دارد .برطبق
شــواهد آمــاری فقیرتریــن اســتانهای
کشــور که بیشــترین درصــد جمعیت زیر
خــط فقــر شــهری و روســتایی را در خــود
جایدادهاند مانند سیستانوبلوچستان و
ایالم ،با کمترین نســبت طالق به ازدواج
در کشــور مواجههســتند .بهطــور واقعــی
در  40درصــد مــوارد اســتانهای دارای
کمترین نسبت طالق به ازدواج ،بیشترین
درصــد جمعیــت زیر خط فقــر را در خود
جایدادهانــد .همچنیــن اســتانهایی بــا
بیشترین درآمد ســرانه ،بیشترین نسبت
طــاق بــه ازدواج را داراهســتند .بهعنوان
مثال اســتانهای تهران ،البــرز و اصفهان
با وجود اختصاص بیشترین درآمد سرانه
بــ ه خــود بــا باالتریــن نــرخ طــاق مواجه
هســتند .کردونــی بــا بیــان اینکــه وجــود
بیشــترین نســبت طالق در استانهایی با
باالتریــن رتبه «شــاخص رفــاه اجتماعی
ســن» اســت .افــزود :بررســی مطالعــات
آمــاری درخصــوص وقــوع ازدواج نیــز
نشــان میدهــد اســتانهایی بــا کمتریــن
نرخ ازدواج در کشــور مانند اســتان تهران،
البرز و اصفهان ،از بیشــترین درآمد سرانه
در کشــور برخــوردار هســتند .بهعــاوه
اســتانهایی با باالترین رتبه در«شاخص
رفــاه اجتماعــی ســن» ،پایینتریــن نــرخ
ت دیگــر
ازدواج را دارا هســتند .بهعبــار 
براســاس شــواهد آماری ،ایــن فرضیه که
مشکالت اقتصادی ،فقر و نابرابری عامل
اصلــی در وقوع طالق اســت ،در معرض
شبهه و تردید قرار میگیرد.
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ëëتوزیعفقردرکشورنامتوازناست
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه گــزارش دفتــر
مطالعات رفاه اجتماعــی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در زمینه پدیده فقردر
بخشهــای ســامت ،مســکن و آموزش
اظهــار داشــت :ایــن وضعیــت در کشــور
متفاوت اســت و با توزیع بســیار نامتوازن
آن در استانهای مختلف روبهرو هستیم.
زمانــی کــه فقــر چنــد بعــدی بر اســاس
ابعادشبررسیشدنیازاستانهامتفاوت
شــد .بهعنوان مثال در بعد فقر ســامت
اســتانهایی چــون کردســتان و لرســتان
در بعد شــهری بیشــترین آســیبپذیری
را دارنــد و در مناطــق روســتایی به لحاظ
فقر سالمت ،استانهای البرز و هرمزگان
بیشترین آسیبپذیری را دارند.
او توضیــح داد :همچنیــن گزارشهــای
تهیه شــده نشــان میدهد در زمینه «فقر
آموزش» ،اســتان سیســتان و بلوچستان
هــم در بعــد شــهری و هــم روســتایی
بیشــترین آســیبپذیری را نســبت بــه
اســتانهای دیگــر دارد.در اســتانهایی
چون آذربایجان شــرقی و یــزد نیز درصد
فقر چند بعدی شــهری و روستایی پایین
اســت ،اما آسیبپذیری «زنان سرپرست
خانوار» در این مناطق بیشــتر اســت.وی
ادامــه داد :بــا وجود آنکه نرخ خودکشــی
در ایران جزو پایینترین آمارهای منطقه
اســت ،برخی از اســتانهای جنوب غربی
نرخ باالتری نسبت به سایر استانها دارند
و ایــن اطلس کمک میکند تا در مواردی
مثــل ایــن مداخــات مؤثرتــر و کارآمدتر
باشــد.او در پایــان گفــت :آســیبهای
اجتماعی یکــی از مهمتریــن معضالت
جامعــه امروزی مــا به حســاب میآید و
پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف آن یکی از
مهمترین برنامههــا و اقدامات جدی در
دولت تدبیر و امید اســت که در قالب کار
گروهی با تقســیم کار ملی و با مشــارکت
بیش از  15دستگاه اجرایی و دیگر نهادها
این مسأله پیگیری میشود.

انتقاد فعاالن محیط زیست از ابتکار:
جلوی زمین خواری در تاالب انزلی را بگیرید
فعاالن محیط زیست در نامهای به معصومه ابتکار از سکوت محیط زیست گیالن
در برابر دخل و تصرف در تاالب انزلی ابراز ناخشنودی کردند .پویش پاسداری از
میراث فرهنگی و طبیعی استان گیالن در این نامه به «سکوت تأملبرانگیز اداره
کل محیط زیســت گیالن نســبت به تصرف و تغییر کاربری در تاالب بینالمللی
انزلی توســط برادر یکی از نمایندگان مجلس» اشاره شده است.در بخشی از این
نامه آمده است :زمین تصرفی به مساحت  5.3هکتار در بستر تاالب انزلی واقع
ت شده سیاهکشیم قرار
شده است که بخش بزرگی از آن در داخل منطقه حفاظ 
دارد و تاکنــون مســئوالن محیط زیســت کــه متولی حفاظت از مناطــق چهارگانه
هستند ،حتی هیچ واکنشی به نامه اعتراضی آب منطقهای گیالن هم نشان نداده
است.نویســندگان این نامه همچنین خواســتار توجه محیط زیست به مصوبات
دادن
شرکت مدیریت منابع آب ایران برای تعیین حد بستر تاالب انزلی و توجه ِ
ط زیســت گیالن به بیانات رهبر معظم انقالب
مدیریــت اداره کل حفاظت محی 
مورخ  93/۱۲/17جهت پیگیری موضوع اخیر شدهاند.

معاون وزیر بهداشت:
استفاده از چای داغ ،آمار مبتالیان
به سرطان مری را افزایش میدهد

معاون وزیر بهداشت ،بیان کرد :استفاده از چای داغ ،آمار مبتالیان
به سرطان مری را افزایش میدهد.دکتر رضا ملکزاده در همایش
ســرطان مری ،بیان کرد :سرطان مری از جمله بیماریهای شایع
در کشورهای در حال توسعه است.در سال۳۳۵ ،هزار نفر به خاطر
ابتال به ســرطان مری در جهان جان خود را از دســت میدهند که
۹۰درصد از این میزان ســهم کشورهای ضعیف و در حال توسعه
اســت.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،با ابراز نگرانی
از افزایــش آمــار ســرطان مری در شــمال کشــور ،تصریح کــرد :در
دهه ۷۰میالدی در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ،مطالعاتی
انجام و آماری گزارش شد که شیوع سرطان مری در استان گلستان
در بیــن مــردان  165و در زنان ۱۹۵نفر در صدهزار نفر بوده اســت
که این آمار نگران کننده بود.ملکزاده با اشاره به اینکه استفاده از
چای داغ در میان مردم گلستان فراوان است ،بیان کرد :در گذشته
اســتفاده از چای داغ در میان مردم گلســتان مرســوم بوده که این
امر یکی از دالیل ابتال به ســرطان اســت ،همچنین هــر غذای داغ
دیگری نیز این احتمال را افزایش میدهد.معاون وزیر بهداشت،
نداشتن یخچال ،استفاده نکردن از غذای مناسب و آب بهداشتی
را از عوامل مؤثر در ایجاد ســرطان مری دانســت و گفت :استفاده
از مواد مخدر مانند تریاک میتواند خطر ابتال به بیماری سرطان
مری را تا دو برابر افزایش دهد.

