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اجتماعی

تبکریمهکنگوبهآملرسید

رئیسشبکهبهداشتآملازشناسایییکفردمبتالبهتبکریمهکنگودرشهرستانخبرداد.
حمزهقاسمیدرگفتگوبامهرازبستریشدنفردی ۴۰سالهمبتالبهبیماریتبکریمهکنگودر
بیمارستان امام رضا (ع) آمل خبرداد .مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه این فرد
آملی است ,افزود :دام این فرد در روستای ایوا بخش بلده شهرستان نور هستند .تاکنون ۹فرد
مشکوکبهتبکریمهکنگودرمازندرانشناساییشدکهابتالیسهنفرتاییدشدهاست.
آفتاب یزد  -گروه اجتماعی :اینجا بورس پارچه
و پرده است .خیابان مولوی ،مورد پسندخانمهایی
اســت که میخواهند خوشتیپ باشند و به قول
خودشــان در مهمانیها بدرخشــند .آن ســوتر
لوازم خانگی (بیشتر آشــپزخانه) و لوازم شوینده
میفروشند .مردی حدود 30-29ساله که موهای
کثیفش در چهره زیبا اما ســیاه و کثیف ریخته،
چهرهای که اعتیاد آن را در دستان خود گرفته ،با
کولهباری از زبالههای بازیافتی بدون آن که به کسی
توجه کند از پیاده رو رد میشود .صدای همه آنهایی
که از کنارشان میگذرند در میآید و هر کدامشان
تک ه یا ناســزایی نثارش میکنند .اما او خمار به راه
خود ادامه میدهد .کافی اســت یک ساعت اینجا
بمانی و چهرههای زیادی از معتادان را ببینی .حاال
معتادان ،بزرگراهها را هم جزو قلمرو خود کردهاند و
آنها در فضای سبز کنار بزرگراهها سکنی گزیدهاند و
باعث تصادفهای بسیاری میشوند.
اعتمادی که از بین رفت

ســال  91شیوعشناســی در مورد اعتیاد توسط
دولت دهم صورت گرفت اما کسی از آمارهایی که
جمعآوری شده بود مطلع نشد زيرا مهر محرمانه
روی این آمارها خورده بود تا در قفســههای ستاد
مبارزه با موادمخدر خاک بخورد .اما با آمدن دولت
یازدهــم دو معضل اجتماعی (اعتیــاد و طالق) از
محرمانه بودن درآمدند و باالخره آمارها اعالم شد.
آمار معتادان سراســر کشــور طبق شیوعشناسی
دولت دهــم یک میلیون و  325بــود .آماری که
اعتماد مردم را از بین برد .از آن پس آمارهای طالق
هر چند وقت یکبار اعالم میشــد ،این در حالی
است که در طول 4سال اخیر هیچ آماری از اعتیاد
داده نشد .اما با فضایی که در دولت یازدهم فراهم
شد ،رســانهها و مردم توانستند بسیاری از جوانب
حوزه اعتیاد را به چالش بکشند و مسئوالن مربوطه
در مقام پاسخگویی برآمدند.
دکتر پرویز افشــار ،ســخنگوی ســتاد مبارزه با
موادمخدر میگوید« :با توجه به سیاستهای ستاد
و نگاه حداقلی ،رقم یــک میلیون و ۳۲۵هزار نفر
مقبول افتاده بود که با توجه به قدیمی شدن آمارها،
احتیاج به بهروز رسانی داشت .امسال این آمارگیری
با حجم نمونه ۶۰هزار نفر در شــهر و روستا دنبال
شــد و میزان شــیوع مصرف  5.3محاســبه شد.
ایــن آمارگیری بین افراد  ۱۵تا  ۶۴ســال صورت
گرفته و نشــان میدهد که دو میلیون و ۸۰۲هزار

نفر معتاد در کشــور ما وجود دارند که همین رقم
نشان میدهد ،رشد چندانی در مصرف موادمخدر
نداشتهایم و با توجه به رشد جمعیت با کاهش هم
روبهرو بودهایم».
5میلیون معتاد در کشور داریم

اردشير گراوند ،جامعه شناس
در مــورد آمـــــــارهاي
رســمي حــوزه اجتماعي
بهويژه اعتياد به آفتاب يزد
ميگويد« :آمارهاي رسمي
نشــان ميدهد حدود 750
هزار معتاد خودشــان براي
ترك اعتياد اقدام و مراجعه
كردهاند .اين حجمي كه خودشــان اقدام به ترك
اعتياد ميكنند چه حجمي از آمار معتادان واقعي
موجود در جامعــه را به خود اختصاص ميدهند؟
عدهاي معتقدند كه اين حداكثر 10درصد جمعيت
معتادان را به خــود اختصاص دادهاند .اگر بگوييم
10درصــد در حقيقــت  7ميليون معتــاد و اگر
بگوييم 15درصد جامعه معتادان براي ترك اقدام
ميكنند ،بيش از  5ميليون معتاد در ايران داريم.
بعضي از دادههاي شيوع شناسي براساس تعريف ما
از آن مفهوم و موضوع شــيوع شناسي است .مثال
ميگوييم فقط معتادانی که به هروئين اعتياد دارند،
یا اعتیاد به ترياك هم در اين آمار گنجانده ميشود
و بعضي مواقع مصرف تفنني از آن حذف ميشود.
بايد پرسيد شيوعشناسي بر چه پايهاي است؟»
اين جامعه شــناس با تأكيد بر اين نكته كه اساسا
شيوعشناســي دســتگاههاي متولي قابل اعتماد
نيست ،ميافزايد« :شيوع شناسي بايد توسط يك
مرجع بيطرف خصوصي انجام شود ،آن موقع اين
مرجع بيطرف عدد درست ميگويد ،چون دستگاه
دولتي اگر تعداد را زياد بگويد ،ميگويند پس شما
چه كاره بوديد كــه هر روز تعداد معتادان افزايش
پيدا كرده اســت؟ اگر كم بگوينــد هم در جامعه
مشخص ميشود .نكته بعدي همان  750هزار نفر
است .اگر اين تعداد به ترك اقدام ميكنند به طور
طبيعي حداكثر  15درصد جامعه معتادان هستند.
پس بايد حداقل  5ميليون معتاد داشته باشيم».
گراونــد با بيان اينكه از روي مصرف مواد مخدر به
تعداد معتادان پي برد ،ميگويد« :حجم كشفيات
و مصرف تقريبي كام ً
ال معلوم است كه ميتواند به
دستيابي به آمار اعتيادان كمك كند .نكته ديگر اين

دادستان دیوان محاســبات کل کشور گفت :پیش
از انتخابات ریاست جمهوری شــهردار تهران برای
حسابرسی دیوان محاسبات موانعی ایجاد کرده بود
که در همین راســتا پروندهای در دادســرای دیوان
تشکیل شــد و رای اولیهای هم صادر شد اما ایشان
پیش از قطعیت رای برای ورود حسابرســان به شهرداری تهران
اعالم آمادگی کرد .لذا از قطعی شدن حکم ایشان جلوگیری شد.
فیاض شجاعی با بیان اینکه «دیوان محاسبات تا امروز گزارشی
است كه وقتي حدود  50درصد زندانيان كل كشور
مربوط به مواد مخدر و عمده بازار آنها داخلي است،
چطور ميتوان آمار اشتباه داد؟»
این جامعهشــناس با اشاره به اين كه آمار درستي
ارائه نشــده تأكيد ميكند« :يكي از مشكالتي كه
نميتــوان حوزه اعتياد را ســاماندهي كرد عدد و
رقم اشتباهي اســت كه مسئوالن ميدهند .نكته
بعد اين اســت كه اول كار دكتر رحماني فضلي به
عنوان دبير كل ســتاد مبارزه با مواد مخدر اعالم
كردند كه يك ميليون و سيصد و بيست و پنج هزار
معتاد داريم االن اين آمار افزايش داشته ،اين سؤال
پيش ميآيد كه ســتاد مبارزه با مواد مخدر چه
كاري كرده است؟»
وي با اشــاره به اينكه اعالم شــده نسبت به رشد
جمعيت ،كاهش اعتياد داشــته ايــم ،میافزاید:
«اعتياد مگر اشتغال است كه با جمعيت افزايش يا
كاهش يابد؟ مگر ضروري است كه با رشد جمعيت
اعتياد هم رشــد پيدا كند؟ چــه چيزي را اصالح
كرديم؟ يعني مواردي كه  50درصد رشــد داشته
كدام بوده كه اعتيادمان هم رشد داشته باشد؟»
این جامعهشناس با اشــاره به اينكه آمارهاي ارائه
شــده براي وزير كشــور خطرناك است ،تصریح
میکند« :شيوع شناسي سال  91هم مقبول نبود.
چون آن زمان اين تعداد معتاد نداشتيم .اتفاقا االن
نسبت به آن موقع كمتر شده است .چون جامعه به
اين مورد حســاس شده است .من مطمئنم همان
موقــع هم آمار اعتيار  5ميليــون بوده و مطمئنم
در حال حاضر نيز  5ميليون مانده است .چون در
طول اين  4ســال جامعه و خانوادهها به شدت به
اين موضوع حساس شــدهاند .ولي اين طور نبوده
كه در آغاز اين دولــت و دبير كلي دكتر رحماني
فضلي يك ميليون و  320هزار معتاد داشته باشيم
و االن شده  2ميليون و  802هزار نفر .در آن موقع
آمارها بيش از اين بوده و االن كنترل و كاهش يافته
است .ولي كارشناسان دولتي بلد نيستند چطور اين
آمارها را توجيه و ارائه كنند .شــواهد عدد و رقمي
نشــان ميدهد كه معتادان كشــور در سالهاي
گذشته بيش از اين بوده و در سالهاي اخير رشد
آن متوقف شده است .زيرا مقاومت جامعه در مقابل
اين پديده افزايش يافته است».
اردشــیر گراوند بــا بیان این که بــه اعتقاد من و
كارشناســان حوزه اعتياد در زمان شيوع شناسي
گذشته حداقل  5ميليون معتاد داشتيم ،میگوید:
«چطور ميشــود كه اين آمار در  10سال گذشته

رای اولیه برای قالیباف پیش از انتخابات صادر شده بود

در خصوص تخلف مالی شــهرداری تهران دریافت
نکرده است» در گفتگو با ایسنا افزود :حسابرسان
دیوان محاسبات باید پس از استقرار در شهرداری
تهران بررســی کنند که اگر تخلفی وجود داشت
آن را اعــام کننــد .ایــن دیوان رســیدگیهای
حرفهای  -تخصصی خود را به دور از شائبههای سیاسی پیگیری
میکند .در هر مرحله از فعالیت حسابرســان دیوان اگر مانعی
ایجاد شــود ،دیوان ورود خواهد کرد و نهاد مربوطه و مســئول

آن را تحت تعقیب قرار خواهد داد .شــجاعی در پاســخ به این
سوال که آیا پرونده تخلفات افراد از جمله شهردار پس از دوران
مسئولیتشــان مفتوح خواهد بود یا خیر؟ گفت :منفک شدن
یک مســئول از مســئولیت قبلی موجب رفع تکلیف از آن فرد
یا مختومه شدن پرونده نمیشود بلکه رسیدگی به پرونده تا نتیجه
قطعی ادامه خواهد یافت و نهایتا یا منع تعقیب از سوی دادستان
صادر میشــود یا هیئتهای مستشــاری و محکمه رای برائت
یا محکومیت صادر خواهند کرد.

آمار جدید در مورد تعداد معتادان چقدر قابل استناد است

كم شماري
معتادان؟!

رشــد نكرد اما در دوره اين دولت و دكتر رحماني
فضلي رشــد پيدا كرد؟ به نظر میرسد اعتیاد در
همــان تعداد باقی مانده و دليل كنترل اعتياد هم
این بود که  )1مردم كشور و بزرگان نظام حساس
شــدند )2 ،خانوادههــا كوچك شــدند و نظارت
بيشــتری بر یکدیگر دارند )3 ،خــود معتادان از
وضعيتي كه دارند خســته شدهاند )4 ،زيرساخت
عظيمي در قالب مراكز ترك اعتياد به وجود آمد كه
به اين مقوله پرداختند  )5بستر فعاليت تشكلهاي
غيردولتي به وجود آمد  )6تســهيالت براي ترك
اعتياد هم در كاهش اعتيادتأثير بســزایی داشت.
با اين تفاسير ميتوان گفت كه در زمان دبیرکلی
دکتر رحمانی فضلی حوزه اعتياد آرام آرام كنترل
ميشود و كساني كه ميگويند سال  91و  92فقط
يك ميليون و  325هزار معتاد داشــتيم حرفشان
مبناي علمي ندارد .اگر اينطور باشد با رفتن 750
هزار نفر براي ترك اعتياد نصف اين جامعه به سوي
ترك اعتياد قدم برداشته است؟ در حال حاضر كف
آمار معتادان كشور  5ميليون نفر است كه متعلق
به دولت يازدهم نيستند ،بلكه از سال  92-91به
جا ماندهاند».

با آمارهاي اجتماعي دشمني نكنيم

سيدحسن موسوي چلك،
رئيس انجمــن مددكاران
اجتماعــي ايــران هم در
گفتگــو بــا آفتــاب يزد
ميگويد« :كم شماري در
موضوعات مرتبط با حوزه
اجتماعــي و آســيبهاي
اجتماعي چند دليل دارد.
يكي از داليل آن اين اســت كه در حوزه اعتياد،
زنان خياباني ،فرار ،خودكشــي و ...سيستم ثبت
دقيقي نداريم .البته اين خاص كشور ما نيست و
كشــورهاي ديگر هم تقريباً اين شرايط را دارند.
باالخره گســترش آســيبهاي اجتماعي يا باال
بودن آســيبهاي اجتماعي نشــانه ناكارآمدي
دولت در حوزه اجتماعي است ،پس طبيعي است
كه بعضي از كشورها عالقهمند نباشند كه رصد
دقيق در حوزه اجتماعی داشته باشند».
وي با اشــاره بــه رويكــرد موجــود در حوزه
آســيبهاي اجتماعي ،ميافزايد« :ما هميشــه
با آمارهــاي آســيبهاي اجتماعي دشــمني

كرديــم .اين يك واقعيت اســت و دليل آن هم
نگاه امنيتي -سياســي اســت كه به آسيبهاي
اجتماعي داريــم .لذا خيلي عالقهمند نيســتم
که آمار آسيبهاي اجتماعي آنگونه كه هستند
بيان شــود .به همين دليل ما يــك نظام رصد
از آســيبهاي اجتماعي نداریم .در گذشــته ما
اقدامــي در وزارت رفاه انجــام داديم ،در وزارت
كشور هم رصد مســائل اجتماعي تأسيس شد
ولي به ثمر نرســيد .در برنامه ششم پيشبيني
شــده ولی نمیدانم در این راســتا چه اقدامي
صورت و نتیجه این برنامه چه میشود».
رئيــس انجمن مددكاران اجتماعــي ايران با بیان
این که هرچه آمارهاي اجتماعي بيشــتر باشــد
تب آسيبها هم بيشــتر ميشود ،تاکید میکند:
« به هميــن دليل اگر كم شــماري ميكنيم به
نوعي ســرپوش گذاشــتن روي واقعيت است که
هزینه خودش را هم دارد .هزينه آن هم از دســت
رفتن اعتماد مردم ،نيروي انســاني و از بين رفتن
مطالبهگــري اجتماعي مردم در حوزه آســيبها
نسبت به مديريت كالن كشور است .فقط ميگويم
با آمار آسيبهاي اجتماعي دشمني نكنيم».

سالمت

ممنوعیتکاهشیاافزایشتعرفههایپزشکی

مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی
گفت تعیین تعرفههای پزشــکی باید
مبتنی بر یک کتاب مرجع بینالمللی
باشد و از کاهش یا افزایشهای مقطعی
پرهیز شــود .به گزارش میزان،ســید
تقی نوربخش در جلســهای با حضور
وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی و
نمایندگان بیمارســتانهای خصوصی
کشــور ،موضوع افزایــش تعرفههای
پزشــکی این بخش از درمان کشــور
را بررســی کردند .مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی گفت :این جلســه به
درخواست بخش خصوصی و موافقت
ربیعی انجام شد.
وی افزود :در تعیین افزایش تعرفههای
پزشــکی خدمات در بیمارستانهای
خصوصی ،ســقف افزایــش تعرفهها
مصــوب هیئت دولــت و اینکه بخش
خصوصــی صورتهای مالــی را برای
بیمــاران نهایی کــرده و بیماران این
هزینههــا را از ابتدای ســال پرداخت
کردهانــد و عقد قرارداد بــا بیمههای
تکمیلی مورد توجه است.

نوربخش اظهار داشــت :پیشنهاد ما در
این زمینه  ۶تا  ۷درصد اســت .بخش
خصوصی درمان مانند یک بنگاه وظیفه
تولید سالمت را برعهده دارد .این بخش
نهادههــای تولیدی ماننــد هزینههای
آب ،برق ،پرســنل ،تجهیزات پزشکی،
موادغذایــی ،اســتهالک و ...دارد کــه
متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا میکند
که طبیعتا باید برای خدمات درمانی نیز
افزایش تعرفهها منطقی باشد.
وی افزود :در تعیین تعرفههای پزشکی
الزم اســت به مقوالتی مانند افزایش
مالیات و دیه پزشــکان توجه شــود.
همچنین بايد موضوعاتی مانند افزایش
حقوق و دستمزد نیروی انسانی ،هزینه
آب و برق و ...مورد نظر باشند.
نوربخش بــا بیان اینکه با اجرای طرح
تحول نظام ســامت امکانات درمانی
بخــش دولتــی تقویت شــد ،گفت:
بیمــاران در این شــرایط بــا انتخاب
خود بخــش خصوصی را برای دریافت
خدمات انتخاب میکنند که این بخش
نیاز به افزایش منطقی تعرفهها دارد.

نگاه مخاطب

بازنشستگانوجوانان تحصيلكرده
 بيكار هر دو مشكل دارند

علی اکبر فرقانی

اقشار حقوقبگير و جماعت كارگر و كارمند
 30سال صادقانه كار ميكنند تا بتوانند پس
از بازنشســتگي و دريافت سنوات از محل
كارشان به اســتراحت بپردازند .اما گراني،
مشكالت اقتصادي و گرفتاريها موجب شده
است آنان پس از بازنشستگي هم يا در همان
محل كارشان در صورت دعوت شدن باقي
بمانند و كار كنند و اگر پذيراي آنان نبودند،
بكوشــند در جاي ديگري كار پيدا و حقوق
ديگري دريافت كنند .آيا در ســاير كشورها
هم شــاغالن پس از ســالها كار و تالش،
وقتي به ســن بازنشستگي ميرسند ،براي
ادامه حيــات دغدغه دارند و مانند ايرانيها،
دوباره كار ميكنند يا اينكه بازنشســتگان،
خانهنشــين ميشــوند و در كنار همسر و
فرزندان و نوههايشــان دوران اســتراحت را
ق بيمه از
ميگذرانند؟ حال كه  30سال ح 
كاركنان سازمانهاي دولتي و خصوصي كسر
و در فيشهاي حقوقي آنان هم بهطور شفاف
درجميشود،بازنشستگانانتظاردارندبتوانند
زندگي راحت و بدون دغدغهاي داشته باشند.
اما وقتي براي تأمين معيشتشان مشكل

دارند ،ترجيح ميدهند به جاي استراحت در
منزل و تفريح و مسافرت باز هم كار كنند،
اما كار آنان دو اشــكال دارد؛ يكي اينكه به
سالمتشان صدمه ميرسانند و دوم اينكه
جاي جوانان تحصيلكرده و بيكار را ميگيرند
و اين در حالي اســت كه بيشتر جوانان به
دنبال كار ميگردند ،اما با درهاي بسته مواجه
ميشوند و اگر هم شانس اشتغال پيدا كنند،
در مصاحبه و گزينش رد صالحيت ميشوند
و اين فرصت را از دســت ميدهند .جوانان
سالها درس ميخوانند ،به اميد اينكه پس
از فارغالتحصيلي بتوانند در جاي مناسب كار
كنند ،پول در آورند ،ازدواج كنند و خانواده
تشكيل دهند ،اما زهي خيال باطل!به هرحال
اغلب كارمندان و كارگران پس از بازنشستگي
هم با مشكالت فراواني مواجهاند و در كنار آنان
تاموقعيكهمشكالتمعيشتيبازنشستگان
رفع نشود ،مشكل اشتغال جوانان همچنان
باقي خواند ماند براي رفع اينگونه مســائل
و مشــكالت بايد آستين همت باال بزنند و
پيشــنهاد ،راهكار و طرحهاي ضربتي ارائه
دهند و مجريان قانون هم با بررســيهاي
همهجانبه ،هم هواي بازنشســتگان و هم
جوانان تحصيلكرده و بيكار را داشته باشند.

توهین به رئیس جمهور
و جرم سیاسی

ادامه از صفحه اول:
الف -توهین یا افترا به روسای سه قوه ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیسجمهور ،وزرا،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان مجلس
خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت
آنان.
آنگونهکهازاینقانوناستنباطمیشودحرکتتوهینآمیز
عده ای افراطی به رئیس جمهوری ،معاون اول ایشان و
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نوعی جرم سیاسی
محسوب می گردد و بر اساس قانون باید تحت پیگرد
قرارگیرند.
رهبر انقالب در بخشــی از فرمایــش های خود در
 ۲۸بهمن ماه سال  ۱۳۹۱این گونه بیان داشته اند:
«این را هم عرض بکنیم؛ این که من از بعضى مسئوالن
و سران کشور گلهگزارى کردم ،موجب نشود که حاال
یک عدهاى راه بیفتند ،بنا کنند علیه این و آن شــعار
دادن؛ نه ،بنده با این کار مخالفم .اینکه شما یک نفر را
به عنوان ضد والیت ،ضد بصیرت ،ضد چه ،مشخص
کنید ،بعد یک عدهاى راه بیفتند علیه او شعار بدهند،
بنده با این کارهــا مخالفم؛ این را من صریح بگویم.
بارها به کسانى که میتوانند جلو این چیزها را بگیرند،
تذکر دادهام .آن کسانى که این کارها را می کنند ،اگر
واقعــ ًا حزبال ّلهى و مومنند ،خب نکنند .مىبینید که
تشخیص ما این اســت که این کارها به ضرر کشور
است .با احساساتشان راه بیفتند اینجا ،آنجا ،علیه این
شعار بدهند ،علیه آن شعار بدهند».
همچنین ایشان در ديدار با بسيجيان مي فرمايند « :مراقب
باشيد ،مواظب باشيد ،نمي شود هر كسي را به مجرد يك
خطایي يا اشتباهي گفت منافق؛ نمي شود هر كسي را به
مجرد اينكه يك كلمه حرفي برخالف آنچه كه من و شما
فكر مي كنيم ،زد ،بگوییم آقا اين ضد واليت فقيه است.
در تشــخيص ها خيلي بايد مراقبت كنيد .من تاکیدم به
شما جوانان عزيز ،فرزندان عزيز خود من ،جوانان پرشور
اين كشور در سرتاسر ميهن عزيز ،همين است .انگيزهها با
شدت ،با قوت ،با ايمان كامل ،با اميد كامل به آينده حفظ
بشود؛ اما در تشخيص ها و در مصداقهای مختلف دقت
بشــود .بيدقتي در مصداق ها ،گاهي اوقات ضررها و
لطمات بزرگي خواهد زد (».بيانات در ديدار جمع كثيري
از بسيجيان كشور -1388/۰۹/04پايگاه اطالع رساني دفتر
مقام معظم رهبري )
به اســتناد موارد فوق که دقیقا نقل قول از مقام معظم
رهبری است کسانی که در روز قدس این حرکت های
غیر قانونی و ضد امنیتی را انجام دادند و به مسئوالن
نظام توهین کردند کسانی هستند که سخنان معظم له را
نادیده گرفته و دقیقا در جهت خالف نظر ایشان حرکت
میکنند و اینها خود  ،مخالفان والیت فقیه هستند.
به هر حال برخورد با این افراد می تواند درس عبرتی
باشــد برای اینکه دیگر شاهد این گونه حرکت های
غیر قانونی علیه منتخبان ملت نباشیم.

