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جامعه

 ضرورت شناسایی
دغدغه های مددکاران اجتماعی

| معــاون امــور اجتماعى ســازمان 
بهزيستى كشور با اشــاره به برگزارى همايش 
ملى مددكارى اجتماعى در 22 و 23 آبان ماه بر 
ايجاد زمينه گفت وگوهاى تخصصى و شناسايى 
دغدغه هاى مــددكاران اجتماعى در شــرايط 
تغييرپذيــر اقتصادى - اجتماعى و سياســى - 

فرهنگى كشور تاكيد كرد.
حبيب اهللا مسعودى فريد با اشاره به اينكه سازمان بهزيستى از متوليان 
اصلى سياست گذارى علمى و اجرايى مددكارى اجتماعى در كشور است، 
اظهار كرد: همايش ملى مددكارى اجتماعى با همكارى اين ســازمان 
و دانشــگاه عالمه طباطبايى برگزار مى شــود تا فرصت انتقال تجارب 

دانشگاهيان و متخصصان فعال در اين حوزه را فراهم كند.
وى با بيان اينكه با توجه به واقعيت هاى اجتماعى و مســائل موجود، 
ارتقاى دانش مددكارى اجتماعى و انتقــال تجربيات حرفه اى مى تواند 
ســهم بســزايى در تقويت كمى و كيفى اين حرفه داشته باشد، گفت: 
همايش ملى مددكارى اجتماعى تالش مى كند تا با همكارى دانشگاه ها، 
انجمن ها، موسسات و سازمان هاى دولتى و غير دولتى، دانش و مهارت 
مددكاران اجتماعى در حوزه هاى مختلف را به روزرسانى كند. اين برنامه 
همچنين بر توانمندســازى گروه هاى ويژه و ارتقاى كيفى برنامه هاى 
آموزشى با بهره گيرى از آخرين دست آوردهاى ملى و جهانى تاكيد دارد.

داروی الغری نداریم
| ســخنگوى ســازمان غذا و دارو درباره 
تبليغــات داروهاى الغــرى، گفت: بســيارى از 
محصوالتى كه با نام دارو معرفى مى شوند در واقع 
دارو نيستند، بلكه مكمل يا فراورده هاى غذايى اند 
كه اگر مجوز نداشته باشند جعلى و تقلبى محسوب 
مى شــوند.دكتر كيانوش جهانپور در يك برنامه 
راديويــى درباره تبليــغ فرآورده هايــى با عنوان 
داروهاى الغرى، گفت: بايد توجه كرد كه بيش از يك تا دو قلم دارويى كه به 
نوعى بتواند در الغرى اثرگذار بوده و شواهد و مدارك علمى و فنى مبنى بر 
موثر بودن را نيز دارا باشد، در دنيا وجود نداشته كه آن هم با ضوابط و شرايط 
خاص و با مدت محدود مصرف مى شود.وى افزود: متاسفانه هر آنچه كه در 
حوزه الغرى به عنوان دارو مورد بحث قرار مى گيرد، داراى عوارض بوده و بر 
همين اساس مورد تاييد محافل علمى قرار نگرفته و مدارك متقنى ندارند. 
البته در مواردى مكمل هايى را مى بينيم كه نه شواهد علمى درباره آنها وجود 
ندارد و نه تاثير خيلى قوى دارند. اين مكمل ها در اشكال دارويى موجودند، 
اما دارو نيستند و ممكن است انواع مختلف آنها در بازار وجود داشته باشد.
جهانپور با بيان اينكه ادعاهايى كه درباره تاثيرگذارى مكمل ها مطرح مى شود  
با واقعيت فاصله دارد، ادامه داد: محصوالت ديگرى شامل برخى فراورده هاى 
غذايى، طبيعى يا سنتى نيز هستند كه متاسفانه در سال هاى اخير در كشور 
ما تبليغات كاذب و اغواگرانه اى را حول خودشان شكل داده اند كه شايد اين 
تبليغات هم با واقعيت فاصله بســيار زيادى داشــته باشند.وى افزود: آنچه 
مهم است، اين است كه اغلب اين محصوالت دارو نيستند و آنهايى كه مجوز 
دارند هم لزوما به ميزان كافى براى الغرى از نظر اثرگذارى و اثربخشى قابل 
اطمينان نيستندو در عين حال در مواردى مى بينيم كه برخى از اين مكمل ها 
اساســا مجوز هم ندارند و از مبادى غير رسمى وارد مى شوند و به هيچ وجه 
تحت نظارت سازمان هاى مسئول از جمله ســازمان غذا و دارو وارد كشور 

نمى شوند كه اين موارد هم عوارض خاص خودشان را دارند. 

تاثیر ایجاد محدودیت برای افزایش دمای 
جهانی بر وضعیت ایران

| رئيس مركز ملى خشكسالى با اشاره به گزارش ويژه  «پيامدهاى افزايش 1.5 
درجه اى دماى كره زمين»، گفت: به طور قطع ايجاد محدوديت براى افزايش دما از 2 
درجه به 1.5 درجه سانتيگراد - كه مستلزم كاهش بيشتر مصرف سوخت هاى فسيلى 
است - در وهله اول ممكن است مشكالتى براى ايران ايجاد كند اما به طور قطع به توسعه 
پايدارمنجر خواهد شد.در شرايط حاضر متوسط افزايش دماى جهانى نسبت به قبل از 
عصر صنعتى، 78 .0 است. گرچه در سال هاى گذشته جوامع بين المللى توافق كردند 
كه اجازه  ندهند دماى كره مسكون تا سال 2100 بيش تر از دو درجه افزايش يابد اما 
طى تحقيقات جديد مشخص شــده كه افزايش دماى زمين تا دو درجه آسيب هاى 
 IPCC:)) جبران ناپذيرى خواهد داشت. در همين راستا هيات بين الدولى تغيير اقليم
Intergovernmental Panel on Climate Change چند سال پيش تصميم گرفت 
كه اثرات ناشى از افزايش دو درجه اى دماى زمين را با افزايش 1.5 درجه اى دماى كره 
زمين تا سال 2100 مقايسه و يك گزارش ويژه در اين باره تهيه كند.اين مطالعه كه 
با همكارى حداقل 1000 متخصص از سراســر جهان انجام شده است در اكتبر سال 
جارى در كره جنوبى رونمايى شد. نكته حائز اهميت آن است كه اين گزارش، موسوم 
به گزارش ويژه افرايش دماى كره زمين حداكثر تا 1.5 درجه سلسيوس مبناى تعهدات 

بين المللى در زمينه كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى قرار خواهد گرفت.

جزییاتی از فوت ۲ معتاد متجاهر در تهران
| معاون توسعه پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور با اشاره به جزييات 
فوت دو معتاد متجاهر در يكى از مناطق تهران گفت: طى 6 ماه نخست امسال 
18 مراكز كاهش آسيب گذرى در اســتان تهران به 3971 نفر خدمات ارائه 

كرده اند.
فاطمه عباسى در مورد فوت دو معتاد متجاهر در ماه جارى در يكى از مناطق 
تهران گفت: براساس بررسى هاى صورت گرفته اتفاقا يكى از اين دو نفر قبال 
به يكى از مراكز DIC سازمان بهزيســتى مراجعه و خدماتى را دريافت كرده 
 DIC بود به طوريكه پس از توانمندســازى به عنوان فرد «همتا» در جلسات

شركت مى كرد.
وى با بيان اينكه اين دو معتاد در نزديكى مددســرايى متعلق به شهردارى 
تهران در منطقه تهرانســر فوت كردند افزود: اين مددسرا پيشتر در اختيار 
موسسات سازمان بهزيســتى قرار گرفته بود اما در زمان فوت اين دو معتاد 
درحالت تعطيل و غيرفعال به سر مى برد.عباســى در ادامه تصريح كرد: در 
اين مركز موسسه اى زير نظر سازمان بهزيستى فعاليت مى كرد كه به دنبال 
تمهيدات مديريتى شهردارى تهران از خرداد ماه سال جارى قرار بود مسئوليت 

آن به موسسه ديگرى واگذار شود، كه حادثه فوت اين دو معتاد رخ داد.

۱۱ درصد افراد باالی ۲۵ ساله  ایرانی مبتال به 
دیابت نوع ۲ هستند

| مدير برنامه كشورى پيشــگيرى و كنترل ديابت وزارت بهداشت گفت: 
تقريبا از ســه دهه قبل موجى از بيمارى ديابت نوع دو در دنيا آغاز شــده و روبه 
افزايش است.دكتر عليرضا مهدوى در آستانه هفته ملى ديابت با تاكيد بر اهميت 
نقش خانواده در كاهش ابتال به بيمارى ديابت بيان كرد: با توجه به اينكه فرد در 
ابتدا در بستر خانواده متولد شده و پرورش مى يابد، عادات غذايى و سبك زندگى 
را در اين بستر فرا گرفته و از آنجايى كه ابتال به بيمارى ديابت به خصوص از نوع 
دو رابطه زيادى با شيوه زندگى فرد دارد، بنابراين بايد به اين بخش توجه بيشترى 
شود.وى با بيان اينكه بيمارى ديابت با روند افزايشى در سراسر جهان روبرو است، 
افزود: تقريبا از ســه دهه قبل موجى از بيمارى ديابت نوع دو در دنيا آغاز شده و 
روبه افزايش است. بيمارى ديابت را مى توان بزرگترين اپيدمى قرن دانست چراكه 
تاكنون هيچ بيمارى در دنيا با اين سرعت رشد نكرده است، اما در ايران طبق هدف 
گذارى ها، روند روبه رشد بيمارى ديابت تا ســال 1404 بايد متوقف شود.مدير 
برنامه كشورى پيشگيرى و كنترل ديابت وزارت بهداشت با اشاره به آمار جهانى 
ابتال به بيمارى ديابت نوع دو، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 420 ميليون فرد 20 
تا 70 ساله در دنيا به بيمارى ديابت نوع دو مبتال هستند و اين آمار تا سال 2045 

بيش از 690 ميليون نفر در جهان خواهد رسيد.

خبرنامه دریچه

نجات ١۹ کوهنورد از ارتفاعات زردکوه

| يك جامعه شــناس با اشــاره به اينكــه با كاهش 
همبســتگى اجتماعى در مواجهه با بحران رو به رو هستيم، 
گفت: آســيب هايى كه در حال حاضر شــاهد آن هستيم، 
نتيجه بى مسئوليتى همه ماست. به گزارش كائنات به نقل 
از ايلنا، سعيد معيدفر (جامعه شــناس و دانشيار بازنشسته 
گروه جامعه شناسى دانشگاه تهران) با اشاره به سير فزاينده 
آسيب هاى اجتماعى اظهار داشت: بيست سال پيش معتقد 
بودم، در شرايطى هستيم كه بايد هر چه زودتر درمان در اين 
زمينه را آغاز و مشكالت پيش رو را پيش بينى كنيم و در اين 
راستا همكارى آسيب شناســان و صاحب نظران هم مطالبه 
كنيم. وى افــزود: اما رئيس جمهورهــاى مختلفى آمدند و 
رفتند و وعده هايى در خصوص حل مسائل اجتماعى به مردم 
دادند، اما اين موضوعات در رديــف اولويت آنها قرار نگرفت 
تا اينكه ســه تا چهار ســال پيش معاون و مشاور اجتماعى 
وزير كشــور آقاى ميرباقرى از من دعوت كردند تا براى حل 

مشكالت راهكار ارائه دهم.
معيدفر خاطرنشــان كرد: من در آن زمان مطرح كردم، 
اگرچه براى حل مشــكالت دير اســت، اما قــدم اول براى 
مسئوالن اين اســت كه به وجود مشكالت اعتراف كنند و با 
مسائل و آسيب هاى جدى جامعه روبرو شوند و سعى نكنند، 
مسائل و مشكالت را نفى كنند و بگويند؛ اين مسائل توطئه، 
بزرگنمايى و سياه نمايى دشمنان است. در واقع مسئوالن بايد 

به مشكالت اعتراف مى كردند.
اين دانشيار بازنشسته گروه جامعه شناسى دانشگاه تهران 
تاكيد كرد: پس از روبرو شدن با مشكل بايد سعى مى كرديم 

با كمك جامعه شناسان و صاحبنظران به سرعت براى حل آن 
اقدام كنيم، در آن زمان از باالترين مقامات در اين جلسات 
شركت كردند و نهادهاى مختلف هم تاييد كردند كه شرايط 
بحرانى است، البته شرايط به گونه اى بود كه نمى شد پنهان 

كرد.
معيدفر با بيان اينكه مقابله با آســيب هاى اجتماعى نياز 
به عزم همگانى دارد، اظهار داشــت: در اين مقطع مســبب 
آسيب ها بايد شناسايى مى شــدند. ضمن اينكه بايد در نظر 
بگيريم، آســيب هاى فعلى جامعه كم نيستند، آسيب هاى 
فعلى از محدوده اســتاندارد خارج شده است به همين دليل 

براى درمان آن به عزمى همگانى نياز است.
وى افزود: آسيب هايى كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، 
نتيجه بى مسئوليتى همه ماست، اما نكته اى كه در اين برهه 
حائز اهميت است، عدم حساسيت مردم نسبت به موضوعات 
است؛ در گذشته مردم نسبت به مسائل حساسيت به خرج 
مى دادند، اما در حال حاضر، مدت زيادى است، دولت ها اين 
حساسيت ها را از مردم گرفته اند و به شكلى لجام گسيخته به 

خود منتقل كرده اند.
معيدفر تاكيد كرد: اگر احســاس مسئوليت داشتيم، كار 
به اين نقطه نمى رسيد. در حال حاضر مسئوالن و نهادها در 
برابر مشكالت آن طور كه بايد اقدام خاصى انجام نمى دهند 

و وظايف را بر دوش يكديگر مى اندازند.
وى تصريــح كرد: همه ما بــه طور ناخواســته در عرصه 
آسيب هاى اجتماعى و تشــديد آنها تاثيرگذار بوده ايم و به 
همين دليل براى درمان آن هم همــه نهادها حتى افرادى 

كه آسيب ديده اند، بايد احساس مسئوليت كنند، در غيراين 
صورت هيــچ قدمى نمى توان در راســتاى رفع آســيب ها 

برداشت.
معيدفر در پايان گفت: مــن در مقاله اى گفتم هر بحرانى 
مى تواند فرصتى براى ايجاد همبســتگى بيشتر باشد، اما در 
جامعه ما كه افراد در خانه هاى خود احتكار مى كنند و شور 
و شعف همبســتگى اجتماعى آن طور كه بايد نيست، اين 

فرصت نيز وجود ندارد.

به گزارش كائنات، معيدفر همچنيــن پيش از اين گفته 
بود: درگيرى بين نهادهاى مختلف جامعه در كشــور اعم از 
سازمانها، دستگاه ها و وزارتخانه ها وجود دارد و مردم شاهد 
اين منازعات يا به نوعى حاكميت چندگانه و تقابل نهادها و 
سازمانها با هم هستند. اين كه دستگاهى كار را مى اندازند 
گردن دستگاهى ديگر و آن دســتگاه گردن دستگاه ديگر و 
به اين طريق مى خواهند خودشــان را مبرى كنند، آثار اين 

تعارض ها باعث نتايج منفى روى زندگى مردم شده است.

با کاهش همبستگی اجتماعی در مواجهه با بحران روبه رو هستیم
معیدفر:

| مديرعامل جمعيت هالل احمر چهارمحال و بختيارى از نجات 19 كوهنورد توسط تيم هاى امدادى هالل احمر چهارمحال و بختيارى خبر داد. به گفته 
سيداحمد مرتضوى فرد ساعت 9:05 دقيقه به مركز عمليات كنترل امداد و نجات اطالع دادند كه 19 كوهنورد طبق وعده اى كه قرار بود ساعت هشت صبح به محل 

بازگردند به دليل گم كردن راه از آنهاى خبرى نيست كه سرانجام با اعزام پنج تن از نجاتگران كوهستان به منطقه، تا عصر موفق به نجات آنها شديم.
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