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سردار هادیانفر توضیح داد:
چرایی ارسال پیامک های جریمه 

برای خودروهای بی تخلف
طــی چنــد روز 
خــی  بر شــته  گذ
شهروندان از دریافت 
پیامک های غیرواقعی 
تخلفــات رانندگــی 

گالیه کردند و خواستار اطالع رسانی و پیگیری 
خبری و نیز اصالح این فرآیند شده اند. به گزارش 
ایرنا، سردار ســیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهور ناجا در این باره گفت: تردد همه خودروها در 
هر نقطه و ساعتی از شبانه روز در چک اپراتورهای 
قابل رویت اســت اما بعضا برخی ترددها در شب 
انجام شده و دوربین در ثبت شماره پیامک دچار 
خطا می شــود. وی ادامه داد: اما در کل جریمه 
پیامک های ارسال شده دو مرحله ای است. ما در 
چند مرحله اعمال جریمه را کنترل می کنیم. به 
طور مثال وقتــی خودرویی تخلف می کند، یک 
پیامک برای راننده ارسال می شود که شما با مثال 
این شماره خودرو مرتکب تخلف شده اید اما در 
حال بررسی است. بعد از آن نرم افزاری به صورت 
سیستمی پالک و خودرو را بررسی می کند. سپس 
عامل انسانی به صورت اپراتوری کنترل را انجام 
می دهد و در صورت انطباق مشــخصات موجود 
با ارکان وســیله نقلیه، پیامک جریمه برای فرد 

ارسال می شود.
    

انتقاد شدید کالنتری از تصمیمات 
ضد محیط زیستی

رییــس ســازمان 
محیــط  ظــت  حفا
زیســت ضمن انتقاد 
از تصمیمــات ضــد 
محیط زیستی برخی 

سیاســتگذاران و تصمیم گیران گفــت: بدون 
حفظ محیط زیست کشــور قادر به ادامه حیات 
نیست. به گزارش ایســنا عیسی کالنتری گفت: 
متاسفانه در کشــور اهداف کوتاه مدت بر منافع 
بلند مدت غالب شده است و ما حاضر هستیم که 
برای تولید چهار کیلو مواد غذایی محیط زیست 
را قربانی کنیم. ما جزو ۱۰ کشور اول تولید کننده 
گازهای گلخانه ای هستیم، اما اجالس پاریس را 

نپذیرفته ایم.
    

طرح جدید مجلس برای سربازی
یک عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و 
شــوراها از جلسه ای 
رکننــده بــا  میدوا ا
نماینــده ســتاد کل 

نیروهای مسلح پیرامون سربازی حرفه ای خبر 
داد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل ابوترابی نماینده 
مــردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی 
در صفحه شــخصی خــود در توئیتر، نوشــت: 
»چهارشنبه هفته گذشته در کارگروه  سربازی 
کمسیون امنیت ملی مجلس جلسه ای با نماینده 
ســتاد کل پیرامون موضوع  ســربازی حرفه ای 
داشــتیم که روند کلی این جلســه مثبت بود و 
خوشبختانه آغازی امیدوار کننده برای جلسات 

آتی رقم خورد«.
    

 رئیس سازمان غذا و دارو:
محموله جدید چند میلیونی 

واکسن در راه است 
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
درباره ایجاد وقفه در واکسیناســیون سالمندان 
گفت: محموله جدید چند میلیونی واکسن در راه 
است. اما همانطور که از ابتدا اعالم کرده بودیم، 
بحث مان اســتفاده از ظرفیت های تولید داخل 
است. ان شاءهلل در طول این هفته اولین  محموله 
میلیونی تولید داخل را خواهیم داشــت. این در 
حالی اســت که بنابر اعالم روابط عمومی وزارت 
بهداشت در طول ۲۴ ســاعت گذشته در کشور 
۸هزار و ۱۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ شناســایی 
شــدند و ۱۸۷ تن دیگر نیز به دلیل این بیماری 

جان خود را از دست دادند.
    

سفر به مشهد ممنوع است
معاون بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: باتوجه به 
نزدیک شدن میالد امام 
رضا )ع( سفر به مشهد 

ممنوع است. به گزارش مهر وی افزود: خودرو های 
شخصی در صورت ورود به شهر جریمه می شوند، 
ســفر با هواپیما و قطار تنها با تست منفی کرونا 

مجاز است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

سال گذشــته اعالم شد که نرخ 
رشــد اعتیاد در کشور ساالنه حدود 
هشت درصد اســت. این رقم برای 
کشــور ۸۲ میلیون نفری ایران که 
مدتی است نرخ رشــد جمعیت آن 
به کمتــر از ۲ درصد رســیده، زنگ 
خطری است که احتماال صدای آن 
مدتهاست بلند شــده. با این حال نه 
تنها مجلس نشــینان چندان به این 
مقوله اهمیــت نمی دهند، که حتی 
کاندیداهای انتخابات آتی ریاســت 
جمهوری، پرداختــن به این معضل 
را در حد شعارهای بی ثمر انتخاباتی 

هم جدی نگرفته اند.
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و 
روان گردان هــا به عنــوان یکی از 
اصلی ترین بحران های امروز جهان 

و ایران محسوب می شود. 
بنا به آمارهای رســمی، در ایران 
حدود ۲میلیون ۸۰۰ هزار نفر معتاد 
هســتند و به صورت مســتمر مواد 
مخــدر مصرف می کننــد. عالوه بر 
آن یک میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر نیز 
به صورت غیرمستمر و تفننی مواد 
مخدر مصرف می کنند. به این عدد 
اگر اعضای خانــواده این افراد را هم 
اضافه کنیم، خواهیم دید که بخش 
قابل توجهی از جمعیت کشور درگیر 

مقوله اعتیاد و مواد مخدر هستند.
این در حالی اســت که بسیاری 
نرخ اعتیاد را در کشور بسیار بیش از 

این رقم رسمی می دانند و معتقدند، 
با وجود اینکه ایران کشــوری است 
که همواره در معرض تراتزیت مواد 
مخدر و در نتیجــه مصرف این مواد 
قرار داشــته، اما مــورد بی توجهی 
عجیبی از سوی سیاستگذاران بوده 
و ســازمان و نهاد قدرتمندی برای 
مواجهه ریشه ای با آن شکل نگرفته 

است.
هر چند از ســال ۱۳۶۷ ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر که ریاســت آن 
برعهده رئیس جمهور است وظیفه 
برنامه ریــزی، نظــارت، هماهنگی 
و پیگیری مســائل مرتبط با مقابله 
با عرضه مواد مخدر، پیشــگیری از 
اعتیاد بــه مواد مخــدر و درمان آن 
را عهده دار اســت. امــا کمتر زمانی 
رئیس جمهور به عنــوان رئیس آن 
حاضر شده و حتی به گفته دبیرکل 
اسبقش؛ این ستاد دیگر نمی تواند از 

پس معضل اعتیاد برآید.
 مرگ روزانه ۱۳ نفر 

بر اثر مصرف مواد مخدر
از تریــاک گرفته تــا هروئین. از 
حشیش تا گل. شــمار مواد مخدر 
مورد اســتفاده در کشــور با وجود 
مخدرهای قوی و جدید بسیار زیاد 
اســت. مصرف برخی از آنها حتی بر 
آمار مرگ و میر ناشــی از اعتیاد هم 
افزوده به طوری که بر اساس آمارهای 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، ساالنه 
حدود چهار تا پنج هزار نفر در کشور 
به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود 
را از دســت می دهند. یعنی حدود 
۱۲ تا ۱۳ نفر در هر شــبانه  روز بر اثر 

مصرف مواد مخدر می میرند.

خیــر رضــا  در روزهــای ا
تویســرکان منش، مدیرکل درمان 
و حمایت هــای اجتماعــی ســتاد 
مبــارزه با مــواد مخدر با اشــاره به 
اینکه عمومیــت اســتفاده از مواد 
افیونی در کشــور ۴.۵ است گفت: 
»مصرف مواد مخدر و روانگردان، در 
جمعیت کارگری بیش از ۲۲ درصد، 
در جمعیت دانش آموزی حدود دو 
درصد، جمعیت دانشــجویی کم تر 
از پنج درصد و در میــان زنان ۶ /۰ 

درصد است«.
در این میان آمارهــای پراکنده 
خبــر از افزایــش اعتیــاد در میان 
دانش آمــوزان و دختــران دارد به 
طوری کــه برخی از کاهش ســن 
معتادان متجاهر زن به زیر ۱۵ سال 

خبر می دهند.
این در حالی اســت که در کشور 
هفت هزار و ۴۶۲ مرکز سرپایی برای 
درمان اعتیاد وجود دارد که ســال 
گذشته به حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر خدمت  ارائــه کردند. یک 
هزار و ۱۴۶ مرکز اقامتی میان مدت 
نیز برای درمان معتادان در کشــور 
وجود دارد که سال گذشته بیش از 
۲۱۴ هزار نفر در این مراکز پذیرش 
شدند. مواردی که برخی آن را راهکار 
برای مقابله با پیشــروی گســترده 

اعتیاد نمی دانند.
 ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر 

پاسخگو نیست 
اما علی هاشمی، دبیرکل اسبق 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر معتقد 
است: »اولین اقدامی که باید در دولت 
آینده انجام شود، ایجاد یک سازمان 

و ساختار ملی پاسخگو است. چراکه 
این ســتاد دیگر پاســخگو نیست و 
دستگاه ها با عملکرد جزیره ای ستاد 

را جدی نمی گیرند«.
وی بــه خبرگــزاری ایلنا گفت: 
»نرخ رشد اعتیاد بر مبنای سال ۹۴، 
۵.۵ درصد بوده اســت، من در این 
مدت ۶ سال گذشــته آمار جدیدی 
ندیده ام و این آمار که در ســال ۹۴ 
اعالم شده، از بین افراد ۱۵ سال تا ۶۵ 
سالی بوده که خوداظهاری کرده اند، 
اما باید توجه داشته باشیم بر مبنای 
نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته 
کف نرخ رشد اعتیاد ۳برابر نرخ رشد 

جمعیت بوده است«.
تبعات اقتصادی سنگین اعتیاد

دبیرکل اســبق ســتاد مبارزه 
با مواد مخدر کشــوربا بیــان اینکه 
اولویــت اول رئیس جمهــور آینده 
باید پیشــگیری و کاهش آسیب در 
همه زمینه های اجتماعی و به ویژه 
موادمخدر باشــد، گفت: »براساس 
برآوردهای حداقلی، هــر معتاد در 
کشور به صورت سرانه ساالنه حداقل 
۵۰ میلیون تومان فقــط به اقتصاد 
کشــور ضربه و خســارت می زند. 
در این چهــار دهه نزدیــک به ۱۸ 

میلیون نفر با احتساب افراد تکراری 
دســتگیر شــده اند. نزدیک به ۶۸ 
درصد این دســتگیری ها مربوط به 
جرایم مستقیم و غیرمستقیم مواد 

مخدر است«.
هاشــمی با بیان اینکه بر مبنای 
پژوهشی که در ســال ۱۳۸۳ انجام 
شد، خسارت اقتصادی مواد مخدر 
۱۲ میلیارد دالر بود، گفت: »اگر یک 
تومان در مدیریت و مهار اعتیاد خرج 
کنیم، ۱۰ تومــان در جاهای دیگر 

صرفه جویی می شود«.
درآمدی که صرف 

آسیب دیدگان نمی شود
کم تر از یک هفته دیگر سکان دار 
دولت آینده انتخاب می شود و در این 
مدت از بین هفت کاندیدای ریاست 
جمهوری، هیچ یک نه تنها برنامه ای 
مقابله بــا اعتیاد ارائــه نداده اند که 

کمتر هم به آن اشاره کرده اند.
این در حالی که براساس آمارهای 
رسمی، حدود ۱۰ میلیون نفر یعنی 
حداقل یک هشــتم جمعیت ایران 

درگیر مساله اعتیاد هستند.
در این باره عبــاس دیلمی زاده، 
فعال جامعــه مدنــی و مدیرعامل 
جمعیت »تولــد دوبــاره« درباره 
نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری به مســائل اجتماعی به 
ویژه معضل اعتیاد و ارائه برنامه های 
آنها در ایــن زمینه، بــه ایرنا گفته 
اســت: »معضل اعتیــاد در ایران 
قدمتی بیــش از صد ســاله دارد؛ 
بنابراین حل آن نیز در یک ســال و 
دو سال مقدور نیست. بنابراین این 
مســاله نیازمند راهکارهای عملی 
و علمی درست اســت. اگر راهکار 
تنهــا علمی یــا فقط عملی باشــد 
فایده ندارد. باید بــا یکدیگر عجین 
شــده باشــند. باید بدانیم چگونه 
 ممکن است یک مساله را در کشور 

حل کنیم«.
به گفتــه او روی زمیــن ماندن 
بند ۷ سیاســت های کلــی نظام در 
حوزه مواد مخدر موضوعی اســت 
که باید از سوی رئیس جمهور آینده 
دنبال شــود. در بند ۷ سیاست های 
کلی نظــام در حوزه مــواد مخدر، 
ابالغی رهبر معظم انقالب در ســال 
۱۳۸۵ آمده اســت؛ »اتخاذ تدابیر 
الزم برای زمینه سازی حمایت های 
اجتماعی پس از درمــان مبتالیان 
به مواد مخــدر و انــواع روانگردان 
در زمینه اشــتغال، اوقات فراغت، 
ارائه خدمات مشــاوره و پزشکی و 
حمایت های حقوقی و اجتماعی برای 
افراد بازتوانی شــده و خانواده های 

آنها و نیــز فراهم نمــودن امکانات 
 خدمات درمانی و نیازهای حمایتی 

افراد مذکور«.
دیلمی زاده با اشــاره به این بند 
ادامه می دهــد: » از ســال ۱۳۸۵ 
چه کســی این بند سیاســت های 
کلی نظــام را اجرایی کرده اســت؟ 
خانواده معتادان کجا هستند؟ مگر 
در این بند گفته نشده که از خانواده 
معتادان باید حمایت شــود؟ پول و 
امکاناتش را نداشــتید؟ من به این 
پرسش این اســت که این همه پولی 
که از راه هــای مختلف، مافیای مواد 
مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر کسب 
کــرده  و اینها را گرفته و اموالشــان 
ضبط شده، کجا هزینه شده است؟ 
مگر این پول برای خانواده معتادان 
نیســت؟ مگر خانواده معتادان این 
پول ها را ندادنــد؟ ریال به ریال پول 
متعلق به یک معتــاد و خانواده اش، 
هزینه شــده تا این افراد فروشنده 
و مافیای مواد مخدر پولدار شــوند. 
چند درصد از این پول صرف خانواده 
معتادان شده است؟ مگر ما از عدالت 
حرف نمی زنیم. عدالت این است که 
حق را به خودشان برگردانیم. اموالی 
کــه از قاچاقچیان ضبط می شــود 
مگر برای خانواده معتادان نیست؟ 
این اموال برای آنهاســت. برای زن 
و فرزندانشــان که از خرده فروش به 
عمده فروش و بعد به مافیا رســیده 
است. دولت که پولی برای خرید مواد 
به معتادان نداده، خودشــان هزینه 
کرده اند. چند درصــد از امکانات و 
بودجه هایی که از مافیای مواد مخدر 
ضبط شده به سمت خانواده معتادان 

آمده است؟«.
از آنجایی که مشکالت اقتصادی 
و بیکاری افراد درگیر اعتیاد و ترک 
کرده و حتی خانواده های آنها، دلیل 
افتادن چند باره افــراد به دام اعتیاد 
اســت، اجرای بند ۷ سیاست های 
کلی نظام می تواند به عنوان موضوع 
مهمی باشــد که از ســوی رئیس 

جمهور آینده قابل پیگیری است.

ستاد مقابله با مواد مخدر دیگر جدی گرفته نمی شود؛

رشد تصاعدی اعتیاد و عملکرد جزیره ای دستگاه ها 

خبر

ســومین و آخریــن مناظره ســیزدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری در حالی به پایان 
رســید که باز هم شــاهد وعده های کلیشه ای 
پیرامون مطالبات جامعه زنان بودیم؛ حال آنکه 
طرح سطحی مطالبات بدون ارائه راهکار و برنامه 
مشخص نه تنها راهگشا نیست، بلکه تصور نگاه 

ابزاری به زنان را در اذهان تقویت می کند.
به گزارش ایسنا، حضور زنان در ورزشگاه ها، 
اعطــا گواهینامه موتــور برای زنــان، رئیس 
جمهــوری زن، انتصــاب وزای زن و ... از جمله 
مطالباتی که سالهاست به کلیشه ای برای جذب 
آراء زنان هنگام انتخابات تبدیل شــده اســت. 
نامزدها بی توجه به اثــرات منفی وعده های این 
چنینی، هر چهار سال یکبار سعی در جلب نظر 
زنان دارند وعده هایی که به فراموشــی سپرده 

می شوند.
در مناظرات تقریبا تمام نامزدها هنگام پاسخ 
به سواالت پیرامون مطالبات زنان در مناطرات، 
جمله زنان نیمــی از جامعه ایران را تشــکیل 
می دهند را به زبان آوردند امــا هیچگاه به این 
مساله توجه نمی شود که این نیمی از جمعیت 

ایران اگر از وعده های داده شــده دلسرد شوند، 
چه اثرات منفی اجتماعی و سیاســی می تواند 
داشته باشد. دکتر ندا حاجی وثوق، فعال حوزه 
زنان و دانش آموخته دکترای علوم سیاسی در 
اینباره به ایسنا، گفت: در عصر فعلی با رشد جامعه 
اطالعاتی و آگاهی زنان، سطح مطالبه گری آنها 
نیز باال رفته و این بازی نخ نما شــده ای است که 
کاندیداها شعار دهند و پاسخگوی مطالبات زنان 
نباشند. از سوی دیگر زنان به این بلوغ رسیده اند 
که در راســتای مطالبات و عدالت جنســیتی، 
مجاری رسمی را پیدا کنند و جنبشی را در این 

راستا رقم بزنند و اثرگذاری خود را آغاز کنند.
این فعال حوزه زنان، با بیان اینکه در جامعه ای 
مرد ساالر زندگی می کنیم که مردان برای کل 
جامعه و جمعیت همیشه تصمیم گیرنده بودند ، 
اظهار کرد: مردان قانون را نوشتند، قانون را اجرا 
کردند و تصمیم گیر برای تمام گروه های جنسی 
درون جامعه هستند. حاجی وثوق معتقد است که 
زنان در جامعه ما از ناحیه مردساالری ناراحت و 
معترض اند و همین امر باعث شده مطالبه گری 

زنان در دهه اخیر افزایش یابد.

ایجاد موج خشم در بین زنان
این دانش آموخته دکترای علوم سیاســی، 
تصریح کرد: در این دوره انتخابات استفاده ابزاری 
از زن به سر حد ممکن خود رسیده و این منجر به 

ایجاد موج خشم زنان در جامعه شده است.
این فعال حوزه زنان، با بیان اینکه ما از فرهنگی 
سخن می گوییم که رجل سیاسی در آن تنها یک 
جنس و مرد محسوب می شــود، افزود: به دلیل 
اینکه زنان هیچ مجرایی برای بیان نقد خود ندارند 
و نماینده ای از جنس خود نیز ندارند با وعده هایی 
نظیر پنج وزیر زن یا تشــکیل کل کابینه از زنان 
به سخره گرفته می شــوند. مردان هیچ برنامه  و 

راهبردی برای مطالبات زنان مطرح نمی کنند.
وی معتقد است که حضور کمرنگ زنان در 
ساختار قدرت مانع از پیگیری مطالبات مرتبط با 
عدالت جنسیتی می شود. از سوی دیگر نیز زنانی 
هم که در ســاختار قدرت وجود دارند متاسفانه 
چندان هم ســو و همراه با مطالبات هم جنسان 

خود نیستند.
عدالت جنسیتی؛ انتظاری از حاکمیت

وی بــا بیان اینکــه ۸۰ درصــد وعده های 

انتخاباتی نامزدها در حوزه زنان قابلیت عملیاتی 
شدن در ســاختار قانونی فعلی را ندارد، تصریح 
کرد: عرفــا رئیس جمهوری تابعی از ســاختار 
حاکمیت و نهادهای مختلف است و برای رسیدن 
به سر حد مطلوب عدالت جنسیتی نمی توان تنها 
از رئیس جمهوری بلکه از کل ساختار حاکمیت 
باید این انتظار را داشت چراکه رییس جمهوری 
ویترین این ماجرا است. برای عملیاتی کردن این 
وعده ها در درجه اول باید تفسیر از قانون را تغییر 
داد. سالهای سال است بر سر کلمه رجل سیاسی 

بحث است.

حاجی وثوق معتقد است: بجای شعار دادن از 
نامزدها انتظار می رود که حوزه های مختلفی که 
زنان در آنها مطالباتی دارند آسیب شناسی کنند. 
این فعال حــوزه زنان در پایــان گفت: بیان 
روبناها راه بجایی نخواهد برد. اگر مطالبات زنان 
پاسخ داده نمی شــود حداقل باید شفاف سازی 
شود تا گره ماجرا مشخص شــود. در مناظرات 
شاهد مونولوگ هایی )تک گویی( با هدف تهییج 
و ابزار قرار دادن زنان بودیم. امروزه شــاهد عدم 
اتحاد و انســجام زنان در راستای مطالبات خود 

هستیم که امید می رود این مساله حل شود. 

وقتی زنان تنها نزدیک انتخابات »نیمی از جامعه هستند«

شعارهای انتخاباتی و مطالبات بر زمین مانده

بنا به آمارهای رسمی، در 
ایران حدود 2میلیون و 

800 هزار نفر معتاد هستند 
و به صورت مستمر مواد 
مخدر مصرف می کنند. 

عالوه بر آن یک میلیون و 
۶00 هزار نفر نیز به صورت 
غیرمستمر و تفننی مواد 

مخدر مصرف می کنند

براساس برآوردهای 
حداقلی، هر معتاد به 
صورت سرانه ساالنه 

حداقل ۵0 میلیون تومان 
فقط به اقتصاد کشور ضربه 

و خسارت می زند
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