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راه اندازی اتاق اولیاء در ۱۰ درصد مدارس کشور

مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش از ایجاد اتاق 
اولیاء در ۱۰ درصد مدارس کشور در سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه 

به تدریج در سایر مدارس کشور نیز اجرا می شود.
نورعلی عباسپور در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات راه اندازی اتاق اولیاء در 
مدارس اظهار کرد: در آموزش و پرورش بر نقش اولیاء در فرآیند تعلیم و تربیت 

تاکید بسیاری می شود.
وی افزود: اولیاء وارد محیط مدرسه می شوند و باید کرامت آنها حفظ شود و محلی 

وجود داشته باشد تا آنها در آن جلسات خود را برگزار کنند.
مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اولیاء 
بعضا در مدارس جای مشخصی ندارند گفت: قصد داریم اتاق اولیاء را راه اندازی کنیم 

تا آنها بتوانند امور مدیریتی خود را سامان دهند.
عباسپور ادامه داد: امسال خواستیم تا ۱۰ درصد مدارس اتاق های اولیاء را راه اندازی 
کنند که کارکردهای مختلفی هم دارد. فراهم شدن امکان گفتگوی والدین و فرزندان 

با معلمان و مدیر مدرسه از جمله کارکردهای آن است.
وی افزود: معموال اولیاء قصد دارند جلساتی برگزار کنند و ماموریت های خویش 
را انجام دهند و همچنین مهمانانی از بیرون دعوت و از مشارکت سازمان های دیگر 
استفاده کنند و به همین علت باید فضای فیزیکی الزم و در شان را در اختیار داشته 

باشند.
مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جای 
اتاق اولیاء در مدارس خالی است اظهار کرد: مکاتباتی با سازمان نوسازی مدارس 
نیز انجام داده ایم تا در طراحی مدارس جدید مکانی را در سازمان مدرسه برای اتاق 

اولیاء پیش بینی کنند.
عباسپور افزود: اجرای این برنامه مبتنی بر پیشنهادات خود انجمن های اولیاء و 

مربیان بود و اینکه جای مناسبی در مدرسه برای انجام فعالیت های خود ندارند.
وی ادامه داد: این مهم ترین هدف ما بود که خانواده ها در کنار فرزندان خود در 
مدرسه مورد توجه واقع شوند، این اقدام در استانها شروع شده و در استان هایی مانند 

ارومیه و تبریز به تدریج این اتاقها در حال راه اندازی هستند.

هنوز خبری از موج آنفلوآنزا نیست
بهداشت ضمن تشریح  وزارت  واگیر  بیماری های  رییس مرکز مدیریت 
وضعیت بروز و شیوع آنفلوآنزا در کشور، گفت: خوشبختانه هنوز موج 
نخست آنفلوآنزا شروع نشده، اما با سردتر شدن هوا باید منتظر همه گیری 
آنفلوآنزا باشیم و بر همین اساس رعایت نکات بهداشتی بسیار اهمیت دارد.
دکتر محمد مهدی گویا در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا در 
کشور با توجه به فصل سرما،  گفت: خوشبختانه هنوز موج اول آنفلوآنزا در کشور آغاز 

نشده است و موارد کمی از این بیماری را در کشور شاهد هستیم.
وی افزود: البته در برخی از استان ها افزایش موارد آنفلوآنزا را داشته ایم، اما در 
حدی نیست که هنوز بخواهیم بگوییم که طغیان بیماری آغاز شده است. شدت 
بیماری هم در مواردی که تاکنون رخ داده، متوسط بوده است. هرچند که هنوز 

برای قضاوت زود است.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه فکر می کنیم 
با سردتر شدن هوا باید منتظر شروع همه گیری آنفلوآنزا باشیم، درباره زمان تزریق 
واکسن این بیماری، گفت: به هر حال هرچه زودتر واکسن آنفلوآنزا تزریق شود، بهتر 
است. همانطور که قبال اعالم شده بود، اواخر شهریور ماه و اوایل مهر زمان خوب 
تزریق واکسن آنفلوآنزا بوده است. البته به کسانیکه در گروه های پرخطر قرار دارند و 

هنوز واکسن دریافت نکرده اند، در صورت دسترسی اگر واکسینه شوند، بهتر است.
گویا همچنین به مردم توصیه کرد: مردم در فصل سرما آداب تنفسی را رعایت 
کنند. شست وشوی دست ها نیز در پیشگیری از آنفلوآنزا حرف اول را می زند. در عین 
حال باید از پخش ترشحات تنفسی در زمان ابتال به بیماری جلوگیری کرده و در 
زمان سرفه،  عطسه و... با دستمال جلوی دهان و بینی خود را بگیرند. در عین حال 
در زمان ابتال به آنفلوآنزا تا حد امکان در منزل استراحت کنند. وی ادامه داد: در 
عین حال به مردم توصیه می کنم که خودسرانه از دارو استفاده نکنند؛ به خصوص 
آنتی بیوتیک ها. آنفلوآنزا یک عفونت ویروسی است و به درمان آنتی بیوتیکی نیاز ندارد. 
به جای درمان آنتی بیوتیکی بهتر است با پزشک مشورت کرده و به توصیه پزشک 
عمل کنند. بنابراین مردم به محض اینکه عالئمی از سرماخوردگی دیدند سریع به 

صورت خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف نکنند و به پزشک مراجعه کنند.

ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه اتوبان بابایی
ساخت وسازهای  از   4 منطقه  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 

غیرمجاز در حاشیه اتوبان بابایی بدون اخذ هیچ گونه پروانه ای خبر داد.
آراسته در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه 
ساخت وسازهای  گفت:  است،  شده  افزوده  آنها  تعداد  بر  اخیرا  که  بابایی  اتوبان 
ارتش در محدوده اتوبان بابایی از سنوات قبل شکل گرفته و به واسطه این که این 
ساخت وسازها توسط نیروهای مسلح انجام شده است در سنوات گذشته شهرداری 

تهران با این موضوع با مماشات برخورد کرده است.
وی افزود: در دوره مدیریت جدید شهری از طریق دادسرای نظامی علیه این 
ساخت وسازهای غیرمجاز اقدام کردیم که نهایتا در یکی از پرونده ها موضوع منتج به 
صدور دستور موقت شد که با حضور دادستان به تخلفات این پروژه رسیدگی خواهد 

شد و در پروژه ای دیگر پرونده در مرحله ی رسیدگی است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 4، ادامه داد: این امالک از زمان 
پهلوی اول به مساحت ۱۱ هزار و 2۰۰ هکتار در اختیار ارتش قرار گرفته و پس از 
انقالب نیز این اراضی به ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی واگذار می شود که 
در حال حاضر بخشی از این اراضی توسط دانشگاه امام حسین )ع(، بخشی توسط 
بسیج و بخشی دیگر توسط ارتش به کار گرفته شده است، اما بخش عمده این اراضی 

در اختیار ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار دارد.
آراسته تاکید کرد: این ساخت وسازها از سال ۱373 آغاز شد که با احداث اتوبان 
بابایی این اراضی دو تکه شد. برهمین اساس در همان سال ها با شهرداری تهران 
توافقاتی صورت گرفت و مقرر شده بود ساخت وسازهای جزیی در این اراضی توسط 
ارتش انجام شود، اما بعدها این ساخت وسازها با حجم بسیار بیشتری انجام شده بود.
وی با اشاره به این که حدود 2۰ هکتار از این مسیرها در مسیر اتوبان بابایی 
قرار گرفته، افزود: به ازای تملک این زمین ها برای ساخت این اتوبان مقرر بود که 
ساخت وسازهای جزیی انجام شود، اما بعدها ساخت وسازها با حجم زیادی و بدون 
دریافت هیچ گونه پروانه ای انجام گرفت. خوشبختانه در این زمین ها درختی وجود 
نداشته و تصاویر هوایی گویای این است که به جنگل لویزان تعدی انجام نشده است.

اخبار
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 آلودگی هوا پکن را فرا گرفت
 آلودگی هوا بار دیگر شهر پکن پایتخت 23 میلیون نفری چین را فرا گرفت و موجب نگرانی خانواده ها شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تازه ترین جبهه آلودگی هوا از روز گذشته )یکشنبه( وارد شهرهای مختلف چین شد و تا به امروز )دوشنبه( میزان ذرات 

آالینده در بسیاری از مناطق این کشور از جمله پکن از مرز 4۰۰ میکروگرم در هر متر مکعب فراتر رفته است. وزارت حفاظت از محیط زیست چین با انتشار بیانیه ای از سالمندان، کودکان و زنان باردار خواسته است در صورت امکان از منازل خود خارج نشوند. 
مرکز نظارت بر آلودگی هوا در شهر پکن نیزز روزهای اخیر به منظور هوشیار کردن مردم نسبت به وضعیت موجود، با ارسال پیام هایی بر روی تلفن های همراه شهروندان، از آنان خواست تدابیر ایمنی را رعایت کرده کرده و با ماسک در خیابان ها تردد کنند.

گزارشی از آسایشگاه معلوالن ذهنی در روز جهانی معلوالن

با من حرف بزن
دستمو محکم گرفت و برد سمت تخت یکی از دخترها، 
که  قهوه ای  کمد  کشوهای  جلوی  زمین،  روی  نشاندتم 
نمی توانست درش را باز کند. چشمم به ناخن های الک زده 
قرمزش افتاد. نمی توانست حرف بزند اما بغلم کرده بود و 
اصرار داشت الک دوستش  گلی را بردارم و به ناخن هایم 

بزنم.
به گزارش ایسنا، پرتو، شیده، باران، گلی، شیما، بهزاد و جواد 
و .... بچه های آسمان هستند. متر و خط کش زندگی شان با متر  
و خط کش ما فرق دارد؛ شادمانه می خندند و دو سه نفرشان 
که می توانند به مدرسه بروند خوشحال اند که صبح ها سرویس 
به دنبالشان می آید و انگار دنیا را به آنها می دهند وقتی مربی و 

معلمشان را می بینند.
اینجا در آسایشگاه معلولین ذهنی بچه های آسمان کامران که 
اغلب شان بی سرپرست هستند ۱۰۰ کودک چند معلولیتی را نگه 
داری می کنند؛ از سه و چهار تا ۱4 سالگی. البته وقتی سنشان باال 
می رود دلشان نمی خواهد از این آسایشگاه به آسایشگاه بزرگساالن 
بروند، چون همینجا بزرگ شده اند و به آن احساس تعلق دارند. 
شیده یکی از همین هاست و در حالی که قیافه اش ۱3ـ  ۱4 سال 
را نشان می دهد، 2۵ سال دارد؛ این را بعدا از زبان مادریارها شنیدم.
وارد محوطه آسایشگاه که  و  دارد  به تن  قرمز  بلوز و شلوار 
می شوم با صدای بلند سالم می کند و می خواهد که به سمت 
تختش بروم. چند کتاب رنگ آمیزی کودکانه و یک دفتر نقاشی 
دارد. با ذوق کودکانه نقاشی هایش را نشانم می دهد، در یکی از 
از او  صفحات دفترش یک قلب قرمز بزرگ کشیده که وقتی 

می پرسم این قلب برای کیست، سکوت می کند.
اینجا فقط سه چهار نفر از بچه ها مانند گلی می توانند صحبت 
کنند. چند روز پیش تولدش بوده و تا مرا می بیند بادکنک هایی 
که هنوز به سقف چسبیده اند را نشانم می دهد. به زحمت دفتر 
نقاشی اش را از  ساک پالستیکی  کنار بالشت اش در میاورد و نشانم 
می دهد. به سختی می گوید که خانم قهرمانی کمکم می کنه و دلم 

می خواد مثل خانم قهرمانی، معلم بشم.
به طبقه سوم می روم. می گویند بهزاد به کالس اول و جواد به 
پیش دبستانی می رود. بهزاد را صدا می کنند. پسربچه ای زیبا با 
موهای طالیی جلو می آید و دست می دهد. خیره شده به ضبط 
صوت ام. می پرسم اسمت چیه؟ که انگشت اشاره اش را باال می برد 
و می گوید بهزاد قلی زاده حاضر!. موقع رفتن از کنارش می پرسم 
اینجا کدوم خاله  رو بیشتر دوست داری؟. لبخند می زند و می گوید:  

تو رو دوست دارم.
از پشت  اتاق یک دختر بچه تمام مدت  گوشه سمت چپ 
میله های بلند و سفید تختش به من  زل زده و از دور نگاهم 
می کند. به سمتش می روم. یکی  از مادریارها  می گوید که اسمش 
باران است.   سالم باران، حالت خوبه؟ چه الک نارنجی قشنگی 
به دستات زدی. دستانم را می گیرد، به گونه هایش می چسباند 

و می گوید با من حرف بزن!.  چند دقیقه ای کنارش می مانم ...
پرستاری  مسئول  می شوم.  خارج  بچه ها  مراقبت  محل  از  
آسایشگاه می گوید: بچه ها از طیف های مختلف معلولیت ذهنی 
و چند معلولیتی هستند؛ برخی فلج مغزی و برخی سندروم داون 
دارند. هر کدام به فراخور وضعیت روانی و جسمی شان داروهایی را 

دریافت می کنند که داروی تشنج و کنترل رفتار از این جمله اند.
مسئول بخش نگهداری از این کودکان نیز با اشاره به اینکه 
مادریاران مراقبت های اولیه مانند تعویض پوشک، ملحفه و مراقبت 
از بچه ها و  رسیدگی های الزم را انجام می دهند می گوید: کار اینجا 
سخت است. ۱۸ سال است در این کار هستم و بچه ها را دوست 

دارم. به بچه ها وابسته ام و آنها هم همینطورند و بزرگ که می شوند 
دوست ندارند از اینجا بروند.  

این  در  است  ماه  و دو  مادریارها هم  که یک سال  از  یکی 
آسایشگاه کار می کند از اینکه عاشق بچه ها شده می گوید: حدود 
چهار سال است در این مجموعه ام. ابتدا کار برایم بسیار سخت و 
فضا سنگین بود. ولی کم کم عاشقشان شدم و نتوانستم این کار 
را کنار بگذارم. گاهی که شیفت کاری ام کمتر می شود طاقت نمی 
آورم و دلم تنگ می شود. فرزندانم می گویند اینقدر که بچه های 

آسمان را دوست داری ما را دوست نداری.
کمالی، قائم مقام مدیرعامل مجموعه بچه های آسمان کامران 
هم با اشاره به محبت خالص و عشق ناب این بچه ها می گوید: اگر 
ماهی یکی دو مرتبه به بچه ها سر بزنید شما را کامال می شناسند و 
در خاطرشان می ماند. محبت این بچه ها خالص است. این موسسه 
از سال ۱37۸ به طور رسمی آغاز بکار کرده و اکنون 4۰۰ مددجو 
در آسایشگاه های خود داریم. بهزیستی بواسطه هر فرد ۶۰۰ هزار 

تومان یارانه می پردازد که آنهم مرتب نیست. 

وی با اشاره به مشکالت اداره یک اسایشگاه چند معلولیتی 
می گوید: آسایشگاه کرج و تهران استیجاری هستند. بتازگی زمین 
دو هزارمتری از وزارت راه در چیتگر خریداری کردیم تا هر دو 
آسایشگاه را به آنجا منتقل کنیم و امیدواریم خیرین نیکوکار کمک 
کنند تا آن را بسازیم. تامین ماهانه ۶۰ میلیون تومان اجاره فارغ 
از مخارج نگه داری کودکان در این مرکز بسیار مشکل است اما 
چطور می توانیم بچه ها را رها کنیم؟ ما یک موسسه مراقبتی 
هستیم و چهار صد چشم، صبح ها همزمان با ما باز می شود و آنها 

خوراک و پوشک نیاز دارند و این امر شوخی ندارد.
کمالی اضافه کرد: ما پشت نوبتی هم داریم اما بیش از این 
ظرفیت نداریم. معلوالن نیازمند توجه اند. جزیره قشم 2۵۵۰  
معلول دارد و هیچ مرکزی در آنجا وجود ندارد و  از ما تقاضای 
حمایت داشتند.  آسایشگاه های بچه های آسمان با هزینه شخصی 

ساخته شده اند اما حاال که توسعه یافته اند نیازمند حمایت است.
 از آسایشگاه که بیرون می آیم دلم پیش بچه های آسمان جا 

می ماند...

تعطیلی مراکز »ترک الکل« و بالتکلیفی درمان الکلی ها

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
افزایش حدود 2 تا 3 درصدی تماس ها با خط ملی اعتیاد درباره موضوعات 
مرتبط با مصرف »الکل« گفت: درمان مصرف الکل یک مقوله تخصصی است 
و افراد باید در این مورد دوره تخصصی ببینند و مراکز خاصی هم باید برای 

این منظور وجود داشته باشد.
فرید براتی سده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در دو سه ماه اخیر بر تعداد 
سواالت در مورد مصرف الکل و مراکز درمان آن در تماس با »خط ملی اعتیاد« افزوده 
شده است، گفت: در حال حاضر مرکز درمان مصرف الکلی زیر نظر سازمان بهزیستی 
وجود ندارد که آن را معرفی کنیم و تماس های برقرار شده در موارد حاد را بیشتر به 

بیمارستان ها ارجاع می دهیم.
افزایش 3 درصدی تماس های مرتبط با الکل با خط ملی اعتیاد

بیمارستان ها هم برنامه خاصی برای درمان ندارند
وی با اشاره به افزایش حدود 2 تا 3 درصدی تماس ها با خط ملی اعتیاد درباره 
موضوعات مرتبط با مصرف الکل طی دو ماه اخیر، اظهار کرد: پیش از این حتی این 
تعداد تماس نیز با خط ملی اعتیاد در مورد  الکل برقرار نمی شد. قبال در یک ماه حتی 
یک مورد تماس هم نداشتیم اما االن این تعداد افزوده شده است. مشکل این است 
که برای درمان الکل مرکز ویژه ای نداریم و چون مرکز خاصی برای ارجاع وجود ندارد، 

نمی توانیم تماس گیرندگان را به طور دقیق راهنمایی کنیم.
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه 
فرض بر این است، مراکزی که کار درمان اعتیاد را انجام می دهند، باید در این مورد 
هم اطالعات داشته باشند، توضیح داد: این درحالیست که می دانیم این طور نیست، 
چراکه درمان مصرف الکل یک مقوله تخصصی است و افراد باید دوره تخصصی ببینند 

و مراکز خاصی هم باید برای این منظور وجود داشته باشد. در نهایت نیز اگر موضوع 
بحرانی باشد ما آنها را به بیمارستان ها ارجاع می دهیم اما می دانیم بیمارستان ها هم 

برنامه خاصی ندارند و ما در حد امکانات موجود آنها راهنمایی می کنیم.
براتی سده با بیان اینکه گزارش تماس های برقرار شده با خط ملّی اعتیاد نشان 
می دهد که تماس ها در مورد الکل افزایش یافته و خانواده ها در این مورد سواالتی 
دارند، اظهار کرد: سازمان بهزیستی چند سال پیش مرکز ترک الکلی را افتتاح کرد، 
اما از طرف وزارت بهداشت گفتند براساس مصوبه و سند کمیته ملی مقابله با الکل در 
وزارت کشور، درمان الکل بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی است. 
کسانی هم که آن زمان در سازمان بهزیستی مسئولیت داشتند این رویه را پذیرفتند و 

مراکز سازمان بهزیستی تعطیل شد.
۱۵۰ مرکز درمان الکل وزارت بهداشت کجا هستند؟

وی افزود: انتظار این بود که این مراکز یا مراکز ترک اعتیاد، خودشان درمان الکل را 
هم انجام دهند یا اینکه مراکزی برای درمان الکل به طور مجزا فعال شود که متاسفانه 
هیچکدام محقق نشد. اخیرا در جلسه ای در کمیته ملی مقابله با الکل مصوب شد 
که درمان الکل در مراکز درمان اعتیاد انجام شود. نامه ای هم برای ما فرستادند و از 
بهزیستی خواستند به مراکز درمان سرپایی بگوییم که درمان الکل را هم انجام دهند.

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ما برای 
این کار به موافقت دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیاز داشتیم، تصریح کرد: به 
همین دلیل نامه ای به ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشتم و این قضیه در کمیته درمان 
در حضور مسئولین وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی مطرح شد. 
در این جلسه دوستان وزارت بهداشت عنوان کردند که ما ۱۵۰ درمانگر مواد مخدر را 
در مراکز درمان اعتیاد آموزش دادیم که این افراد بتوانند درمان الکل را هم انجام دهند، 
اما درباره اینکه این ۱۵۰ مرکز درمان الکل در کجا هستند؟ و چه کار می کنند؟ چیزی 
نگفتند. براتی سده افزود: قرار شد طی یک دوره ۶ ماهه که االن یکی دو ماهی از آن 
گذشته گزارشی به کمیته درمان ارائه شود که نتیجه فعالیتشان چه بوده و بر اساس 
آن تصمیمی بگیرند که آیا درمان الکل به مراکز ترک اعتیاد منتقل شود یا در جای 
جداگانه ای فعال شود؟. هنوز هیچ نتیجه مشخصی اعالم نشده و این کار در حال انجام 
است.وی ادامه داد: به هر حال این مشکل در مورد درمان مصرف الکل وجود دارد و 
مردم هم در این باره سوال دارند و هم نیاز دارند تا خدمات بگیرند، اما هنوز منتظریم 
وزارت بهداشت و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور تعیین تکلیف 
کنند.  اگر مسئولیت بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفت که انجام می دهیم وگرنه 

خود وزارت بهداشت مسوول است و باید اقدامات الزم را انجام دهد.
مراکز درمان اعتیاد کفایت الزم برای درمان الکل را ندارند

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه معتقدم 
مراکز درمان اعتیاد برای درمان الکل کفایت الزم را ندارند، توضیح داد: به نظر می رسد 
که حداقل بخشی از افراد، نیازمند خدمات خاصی هستند که مراکز سرپایی ترک 

اعتیاد نمی توانند این خدمات خاص را ارائه بدهند و باید برای این افراد کاری کرد. 
چرا که آنها وابسته به الکل هستند. در حال حاضر این مسئله ما هم هست که در 
خط ملی اعتیاد مشکل پاسخ دهی به مردم را داریم و روز به روز هم این افراد در حال 

افزایش هستند.
یک کارشناس اعتیاد:

ویژگی های شخصیتی و بیماری مصرف کنندگان الکل متفاوت از 
مصرف کنندگان مواد مخدر است

دکتر محمدرضا قدیرزاده، کارشناس درمان اعتیاد نیز در گفت وگو با ایسنا، در اینباره 
که آیا فردی که دوره آموزش ترک مواد مخدر را دیده، می تواند خدمات ترک الکل 
را هم ارائه دهد؟ گفت: مشکلی نیست به نظر می رسد پزشکان عمومی هم می توانند 
این درمان را انجام دهند و الزم نیست حتما در کلینیک ترک الکل باشند، اما کسی 
که دوره آموزشی ترک اعتیاد را دیده است این کار را بهتر می تواند انجام دهد. چراکه 

گاهی این افراد در کنار اعتیاد به الکل، مصرف کننده مواد دیگر هم هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از روان پزشکان در مورد وابستگی به الکل 
مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه درمانگر اعتیاد هستم می دانم که 
برای درمان الکل ویژگی های شخصیتی و بیماری این افراد متنفاوت از افراد معتاد به 
مواد مخدر است و همین باعث می شود این افراد از کسانیکه برای درمان اعتیاد با مواد 

مخدر مراجعه می کنند، متمایز باشند.
این کارشناس اعتیاد با بیان اینکه معموال معتادان الکل از لحاظ سطح اجتماعی، 
اقتصادی از سطح باالتری بخوردارند و ممکن است برایشان مقداری  فرهنگی و 
ناخوشایند باشد که وقتی برای درمان مراجعه می کنند، افرادی آنجا هستند که به 
مواد دیگر اعتیاد دارند، اظهار کرد: در مجموع می توان گفت که هنوز بحث درمان الکل 
در کلینک های ترک الکل در کشور جا نیفتاده است. وزارت بهداشت ادعا می کند که 
۱۵۰ کلینیک را آموزش داده است و این کار در حال انجام است، اما فکر نمی کنم از 

این طرح خیلی استقبالی شده باشد.
جدایی کلینیک های درمان اعتیاد و الکل صرفه اقتصادی نخواهد داشت

قدیرزاده با بیان اینکه آمار متناقضی از تعداد افراد وابسته به الکل مطرح می شود، 
افزود: آمارها در این مورد متفاوت است و بین 3۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر متغیر است، اما 
اگر از وزارت بهداشت بپرسید که با ۱۵۰ کلینیک چند بیمار داشتند؟ فکر نمی کنم 

به رقم باالیی اشاره کنند.
وی در ادامه توضیح داد: با این وجود نباید فراموش کرد که جدایی کلینیک های 
درمان اعتیاد و الکل صرفه اقتصادی نخواهد داشت. آمار مصرف کنندگان الکل خیلی 
باال نرفته است بلکه این آمار وجود داشت اما نادیده گرفته شده است.  در مورد بحث 
اعتیاد به الکل باید بسترهای قانونی و درمانی آن فراهم شود که افراد برای درمان از آن 
استقبال کرده و بدون نگرانی درمان کنند. همانطور که افراد به طور شفاف برای درمان 

اعتیاد مراجعه می کنند و مشکل قانونی هم ندارند.

در  که  افرادی  گفت:  بهزیستی  رئیس سازمان  جانشین 
مرحله اول، سبد کاال دریافت نکرده و معترض هستند 
می توانند اعتراض خود را از 2۰ آذرماه به سازمان بهزیستی 

اعالم کنند.
سایت  مورد  در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  پورشبانان  پهبد 
سازمان بهزیستی برای افرادی که سبد کاال به آنها تعلق نگرفته 
است، گفت: افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و 
اسامی آنها در سامانه موجود است حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر هستند که سبد کاال به آنها اختصاص پیدا کرد. وی گفت: 
همچنین به تازگی نیز 2۰۰ هزار نفر از پشت نوبتی های سازمان 
بهزیستی در سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد کمتر از ۵۰ 
هزار نفر آنان فاقد شماره حساب سرپرست خانوار بودند که به آنها 
اعالم شد و درنهایت کمتر از 2۰ هزار نفرشان نتوانستند سبد کاال 

را در این مرحله بگیرند. جانشین رئیس سازمان بهزیستی در مورد 
اعتراض سایر افرادی که سبد کاال دریافت نکرده اند، تاکید کرد: 
سایر افراد جامعه که سبد کاال دریافت نکرده اند و حقوق کمتر از 
3 میلیون تومان می گیرند در صورتیکه به این موضوع اعتراض 
دارند می توانند با کد پیامکی که بزودی اعالم می کنیم اعتراض 
خود را اعالم کنند. پورشبانان با اشاره به اینکه از 2۰ آذرماه به بعد 
این افراد می توانند اعتراض خود را اعالم کنند گفت: با ورود به 
سامانه اجازه تحقیقات محیطی و بانکی راجب خود اظهاری مبنی 
بر اینکه حقوق کمتر از 3 میلیون تومان می گیرند به آنها داده می 

شود و در مدت زمان کمی به اعتراض آنها رسیدگی می شود.
وی گفت: به طور حتم افرادی که صحت درخواستشان تایید 
شود در دو مرحله باقی مانده از دریافت سبد کاال تا پایان سال، این 

سبد به آنها اختصاص پیدا می کند.

جاماندگان سبدکاالاز 2۰آذر فرصت اعتراض دارند

رسیدگی در کمترین زمان


