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حق با شماست
برق گرفتگي درخت كهنسال

ــت برقي كه بتازگي  در  ــروش محمودي از تهران:  پس س
ــك شدن   ــته اند، باعث خش خيابان بهار تهرانپارس كار گذاش
ــت.  از مسئوالن  ــده اس يكي از درختان قديمي اين خيابان ش

تقاضاي پيگيري داريم.
ــران: چرا برخي مراكز و كارخانه هاي دولتي  صباغي از ته
ــاط با مراجعه كنندگان اعالم  ــماره تلفني را براي ارتب وقتي ش

مي كنند،  كسي پاسخگوي آن تلفن ها نيست؟
يك شهروند از تهران: قرار بود راهنمايي و رانندگي تهران 
ــهر تردد  ــطح ش ــرعت غيرمجاز در س خودروهايي را كه با س
ــفانه كاري در اين  مي كنند، به پاركينگ منتقل كند، ولي متاس

خصوص صورت نگرفته است. 
ــي دارو و درمان  ــهروندان: چرا در مورد گران ــي از ش جمع

مسئوالن ذي ربط اقدامي انجام نمي دهند؟
ــه پله برقي متروي  ــت ك ــران: چند ماه اس ــزي از ته عزي
ــرا اين كار زودتر  ــت. چ ــت تعمير اس تجريش خراب و در دس

انجام نمي شود؟
ــئوالن ذي ربط بر  ــت مس ــاري از ورامين: خوب اس حص
ــوي  ــت جمهوري از س ــه هنگام تبليغات رياس ــي ك پول هاي

نامزدها خرج مي شود، نظارت بيشتري داشته باشند.
مينايي از تهران: دوربرگردان هاي زياد اتوبان شهيد باقري 
به عامل ترافيك اين بزرگراه تبديل شده است، چرا مسئوالن 

شهرداري و راهنمايي و رانندگي رسيدگي نمي كنند. 
22262142info@jamejamonline.ir

امين جاللوند / گروه جامعه

ــرد بيكاري وجود  ــود كه در آن ف ــر خانواده اي پيدا مي ش كمت
ــاس آخرين اطالعات مركز آمار ايران، نرخ  ــد. براس ــته باش نداش
ــال 91 بوده  ــكاري بين نيروي كار در ايران، 2 / 12 درصد در س بي

است.
ــان اقتصادي به اين آمارها با ديده  ــياري از كارشناس البته بس
شك و ترديد نگاه مي كنند و معتقدند كه آمارهاي واقعي بيكاري 

در ايران، بسيار باالتر از اين حرف هاست.
ــاي قبلي،  ــادي در دولت ه ــه طرح هاي اقتص ــس از آن ك پ
ــه ميليون شغل نتوانست  همچون بنگاه هاي زودبازده و ايجاد س
در مقام عمل گرهي از مشكل بيكاري بگشايد، حاال با نيم نگاهي 
ــتانه يازدهمين دوره انتخابات  به دغدغه هاي واقعي مردم در آس
رياست جمهوري، مي توان با قاطعيت بيشتري گفت كه هم اكنون 
مهم ترين مطالبه مردم از رئيس جمهور آينده ايران، ايجاد اشتغال 
و رفع معضل بيكاري است.  با توجه به اين كه طي سال هاي اخير، 
تالش براي مقابله با بيكاري به يكي از شعارهاي زيباي نامزدهاي 
ــت جمهوري تبديل شده است، پرسشي كه اينجا  انتخابات رياس
مطرح مي شود اين است كه حاال نامزدهاي فعلي چه برنامه هاي 
عملي براي رفع معضل بيكاري دارند و مهم تر اين كه اين نامزدها 
تا چه ميزان به بيكاري و تاثيرات مخرب اقتصادي و اجتماعي آن 

آگاهي و باور دارند؟
 يارانه دادن، راه مبارزه با بيكاري نيست

عماد افروغ، جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت 
ــاله  ــاله بيكاري، فقط يك مس ــدرس به  جام جم مي گويد: مس م
ــا از بعد اقتصادي نگاه  ــت و نبايد به بيكاري، صرف اقتصادي نيس
ــي، فرهنگي و اجتماعي مقوله  كرد؛ بلكه بايد به پيامدهاي سياس

بيكاري هم توجه كنيم.
ــت و افراد  ــتغال فقط براي درآمدزايي نيس وي مي افزايد: اش
ــغل، مي توانند توانايي هاي خود را كشف كنند  ــتن ش با وجود داش
ــش دهند. در عين حال  ــكالت اقتصادي جامعه را نيز كاه و مش
معتقدم جامعه اي كه فكري براي اشتغال مولد ندارد و بيكاري در 

آن موج بزند، جامعه اي ناسالم به حساب مي آيد.
ــالمي با بيان اين كه  ــوراي اس ــابق مجلس ش اين نماينده س
يارانه دادن راه مقابله با بيكاري نيست، اضافه مي كند: هيچ دولتي 
ــگ بيكاري برود و  ــعار گفتن و يارانه دادن، به جن ــد با ش نمي توان
همين االن هم مي بينيد شعارهاي مقابله با بيكاري بدون داشتن 

برنامه طي سال هاي اخير جواب نداده است.
  عدالت در توليد، درمان درد بيكاري

يكي از عمده مباحث اقتصادي كه در بحث مقابله با بحران ها 
ــود، بحث عدالت در توزيع  ــاي اقتصادي مطرح مي ش و ناآرامي ه
ــرز عادالنه اي ميان  ــور به ط ــت؛ يعني منابع توليدي يك كش اس
ــود، اما افروغ بر اين باور است كه  طبقات مختلف جامعه توزيع ش
ــت و اگر مي خواهيم با بيكاري مقابله  عدالت در توزيع كافي نيس

كنيم، بايد بحث عدالت در توليد را هم عملي كنيم.
وي توضيح مي دهد: كشور ما بايد به سمتي پيش برود كه توليد 
ــد و هر كسي بتواند با سرمايه گذاري  ــرمايه دار نباش در انحصار س
ــيد اگر عدالت در  ــب و كاري راه بيندازد. مطمئن باش محدود، كس
ــكالت بيكاري در كشور حل  ــياري از مش توليد به وجود بيايد، بس

خواهد شد.
اين جامعه شناس با اشاره به اين كه بايد براي مقابله با بيكاري 
به سمت «تكنولوژي كاربر» پيش برويم، تصريح مي كند: استفاده 
ــتغال،  ــت كه براي ايجاد اش ــوژي كاربر به اين معني اس از تكنول
ــتر از اين كه روي سرمايه حساب كنيم، به نيروهاي انساني و  بيش
كاربردي خود تكيه كنيم كه افزايش كارگاه هاي كوچك توليدي 
با وجود نيروي انساني جواني كه داريم، براي رفع مشكل بيكاري 

مشكل گشاست.
ــور بايد در اين مقطع  ــت كه نخبگان كش افروغ بر اين باور اس
حساس، وارد ميدان كار شوند و به مردم توضيح بدهند كه آيا برنامه 
ــكل بيكاري كشور،  اقتصادي فالن نامزد انتخابات براي رفع مش

عملياتي هست يا خير؛ در واقع، نخبگان بايد با روشنگري هايشان 
در اين مقطع زماني، راه را براي سوءاستفاده هاي احتمالي ببندند.

 بي توجهي به آمايش سرزميني مشاغل 
براساس سند چشم انداز توسعه ايران به عنوان سند راهبردي 
كشور، هرساله بايد 750 هزار شغل واقعي در كشور ايجاد شود. با 
وجود اين كه روي كاغذ، تاكنون توانسته ايم به اين ميزان اشتغال 
دست پيدا كنيم، اما واقعيت هاي عيني مي گويند كه دولت، اعطاي 
ــغل حساب كرده است؛  ــتغال را به منزله ايجاد ش هرگونه وام اش
ــغل  ــياري از اين وام ها به هرز رفته و به ايجاد ش ــي كه بس در حال

منجر نشده است.
ــناس اقتصادي و عضو مجمع  ــم مداحي، كارش محمدابراهي
ــا جام جم تاكيد مي كند:  ــخيص مصلحت نظام در گفت وگو ب تش
ــود و لزوما اعطاي وام، به معني ايجاد  ــغل عوض ش بايد تعريف ش

اشتغال نيست. 
ــكل بيكاري در كشور ما به دو موضوع  وي با بيان اين كه مش
ــرزميني  ــي و توجه نكردن به آمايش س ــود فرهنگ كارآفرين نب

ــانه ها بايد قبل از ايجاد  ــردد، توضيح مي دهد: دولت و رس برمي گ
شغل، ابتدا فرهنگ كارآفريني را ترويج كنند تا تعريف شغل فقط 
ــيني ختم نشود؛ همچنين  ــت ميز نش به كاركردن در اداره ها و پش
ــرزميني براي مقابله با بيكاري توجه  دولت آينده بايد به آمايش س
ــتان هاي شمالي،  ــود در برخي اس كند، يعني مثال گاه ديده مي ش
ــود، در حالي كه شغل متناسب با  ــيمي افتتاح مي ش صنايع پتروش
ــتغال جوانان اين منطقه، قاعدتا  ــتان ها براي اش امكانات اين اس

صنعت شيالت است.
ــود و  ــاره به اين كه بايد از كارفرماها حمايت ش ــي با اش مداح
نبايد به آنها به ديد ظالم نگاه شود، خاطرنشان مي كند: در اقتصاد 
ــد كننده ها عوارض مختلفي مي گيريم، اما  ــي ايران، ما از تولي فعل
ــوض، دالل ها هيچ عوارضي پرداخت نمي كنند، حال معلوم  در ع
ــرايطي بايد با ضعف بخش توليد، گسترش  ــت كه در چنين ش اس

واسطه گري، رشد واردات و افزايش بيكاري مواجه باشيم.
ــت جمهوري  ــود: نامزدهاي انتخابات رياس وي يادآور مي ش
ــاب كرديم  ــردم وعده هاي واقعي بدهند و مثال ما حس ــد به م باي
ــرمايه نياز داشته  ــغلي حداقل به 30 ميليون تومان س كه اگر هر ش
ــال، از كل بودجه دولت  ــه ميليون شغل در هر س ــد، ايجاد س باش

بيشتر مي شود.
 بيكاري، حلقه مهم آسيب هاي اجتماعي

تاريخ جوامع مختلف نشان داده است كه آسيب هاي اجتماعي 
با سطح اقتصادي مردم، رابطه مستقيم دارد و در جامعه اي كه آمار 
بيكاري افزايش مي يابد، معموال بزهكاري هم با بيكاري در جامعه 

تركيب مي شود.  
هادي معتمدي، روانپزشك و كارشناس آسيب هاي اجتماعي 
ــا جام جم مي گويد: بيكاري يكي از حلقه هاي مهم  در گفت وگو ب
ــيب هاي  ــت كه مي تواند آس ــيب هاي اجتماعي اس زنجيره آس

اجتماعي ديگري را با خود به دنبال بياورد.
ــيب هاي اجتماعي به اين نتيجه  وي مي افزايد: ما در تعريف آس
ــيده ايم كه خيلي نمي توان بين آسيب هاي مختلف اجتماعي  رس
ــايد به نظر بيايد كه اغراق مي كنيم ولي  ــد و مثال ش تفاوت قائل ش
ــان داده كه بيكاري با طالق، اعتياد،  ــاهدات و تجربيات ما نش مش
ــا، بيماري هاي رواني، عصبانيت،  افزايش مفاسد اجتماعي، فحش
پرخاشگري و اختالف هاي خانوادگي، رابطه مستقيم دارد و  همه اين 

آسيب هاي اجتماعي، حلقه اي از يك زنجيره به حساب مي آيند.
ــعه تاكيد مي كنند  ــان علم توس با وجود آن كه اغلب كارشناس
كه خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي نيز مي تواند 
ــور تقويت  ــتغال مولد را در كش از افزايش آمار بيكاري بكاهد و اش
ــال هاي متوالي، معموال اين اصل مهم يا با كندي  كند، اما  طي س
ــازي» و  ــمت «خودماني س ــده و يا اين كه به س در اجرا مواجه ش
ــت؛ به همين دليل  ــه بازي در واگذاري صنايع پيش رفته اس رابط
ــردم از دولت آينده را  ــايد بتوان يكي ديگر از مطالبات جدي م ش
خصوصي سازي واقعي صنايع توليدي و توزيعي كشور براي مقابله 

با مشكل بيكاري دانست.

اشتغال؛ خواسته  مردم از رئيس جمهور آينده
بيكاري با طالق، اعتياد، افزايش آسيب هاي اجتماعي، بيماري هاي رواني و اختالف هاي خانوادگي رابطه مستقيم دارد

ــيراني از نصب برچسب نرخ هاي  ــازمان تاكس مديرعامل س
كرايه هاي تاكسي سال 92 از امروز خبر داد.

ــهر تهران  ــوراي ش ــاره به ابالغ مصوبه ش ميثم مظفر با اش
درخصوص نرخ كرايه هاي تاكسي در سال 92، در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: بر همين اساس برچسب نرخ هاي جديد از بيست ويكم 
ــت بر تاكسي ها نصب و نرخ هاي جديد اجرايي مي شود. ارديبهش

به گفته مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران، افزايش بهاي 

ــتهالك خودرو و  تامين قطعات خودرو، افزايش قيمت خودرو، اس
ــت، هزينه هايي به رانندگان  ــرات و خدمات عالوه بر معيش تعمي
ــاره به موافقت شوراي  ــت.مظفر با اش ــي تحميل كرده اس تاكس
ــي در سال 92  ــهر با افزايش 31/5 درصدي كرايه هاي تاكس ش
ــان كرد: اين درحالي است كه دولت هم مابه ازايي براي  خاطرنش
افزايش هزينه ها پرداخت نكرده است و رانندگان بايد از درآمدشان 

هزينه هاي مازاد سال جديد را پرداخت كنند.

نصب برچسب كرايه هاي جديد تاكسي از امروز

 تخلفات مدارس  را 
هنگام ثبت نام گزارش دهيد

ــكايات وزارت  ــخگويى به ش مديركل ارزيابى عملكرد و پاس
ــر  آموزش و پرورش با بيان اين كه ثبت نام دانش آموزان در سراس
كشور از پانزدهم خرداد آغاز مى شود، به مديران مدارس تاكيد كرد 

از اخذ هرگونه وجه در زمان ثبت نام پرهيز كنند.
ــاره به اين كه ثبت نام  ــم مستقيم با اش ــنا، قاس به گزارش ايس
ــا مى توانند در  ــت، گفت: اولي ــر ادامه خواهد داش ــا پانزدهم تي ت
ــان ثبت نام، مراتب اعتراض  ــورت بروز هرگونه تخلفى در زم ص
 ،82282229 ،82287072 ــماره تلفن هاى 3ـ  خود را از طريق ش
ــالع آموزش و  ــه اط 82282226، 82282214 و 82282223 ب
پرورش برسانند و مطمئن باشند در اولين فرصت به اعتراض آنها 
ــيدگى خواهد شد.وى با بيان اين كه مدارس غير از وجهى كه  رس
مدارس ابتدايى به منظور تهيه كتب درسى از اوليا دريافت مى كنند 
و نيز وجه حق بيمه، حق دريافت هيج وجه ديگرى را ندارند، تاكيد 
ــا در زمان ثبت نام  ــي در هر قالبى از اولي ــرد: اخذ هرگونه وجه ك
ــت.به گفته وى، عالوه بر نظارت از سوى بازرسان  غيرقانونى اس
ــال تحصيلى جديد، ناظران نامحسوس  در زمان ثبت نام براى س
نيز بر روند ثبت نام نظارت خواهند داشت.وى ادامه داد: با توجه به 
اين كه در ثبت نام دانش آموزان، رعايت محدوده جغرافيايى محل 
سكونت اعالم شده، در صورتى كه مدارس ظرفيت داشته باشند، 
با اولويت فرزندان فرهنگيان، مى توانند از دانش آموزانى كه در آن 

محدوده جغرافيايى زندگى نمى كنند نيز ثبت نام كنند.

 زيرميزي، بيشترين
 شكايت مردم از جراحان

ــاور وزير و مديركل دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت  مش
بهداشت، به تشريح تماس هاي مردمي با سامانه 1490 پرداخت 
ــدت دو هفته  ــكان ظرف م ــكايت از زيرميزي پزش و گفت: ش

رسيدگي و پاسخ داده مي شود.
به گزارش مهر، حسين رياضي با اعالم اين كه 80 شكايت از 
موارد دريافت زيرميزي در سامانه 1490 ثبت شده است، اظهار 
كرد: 60 درصد اين شكايت ها رسيدگي شده و مبلغ پرداختي به 

بيمار عودت داده شده است.
ــامانه 1490 در خصوص  ــت در س نماينده ويژه وزير بهداش
ــدام يك از  ــوط به ك ــوارد زيرميزي مرب ــترين م ــه بيش اين ك
بخش هاي دولتي و خصوصي بوده است، يادآور شد: شكايت ها 
ــي و خصوصي  ــتان هاي دولت ــوط به هر دو بخش بيمارس مرب
ــكايت هاي زيرميزي را مربوط به  ــت.رياضي، عمده ش بوده اس
ــتر اين  ــته هاي مرتبط با جراحي عنوان كرد و ادامه داد: بيش رش

شكايت ها مربوط به تهران است.
ــت با تاكيد بر اين كه سامانه 1490  نماينده ويژه وزير بهداش
ــت، تصريح كرد: تنوع  ــي ندارد و هفت روز هفته فعال اس تعطيل
درخواست ها و تماس هاي مردم با اين سامانه زياد است، اما بيشتر 
ــرف داروها، كمبودهاي  ــا مربوط به راهنمايي هاي ص تماس ه
ــت.رياضي افزود:  ــي و نبود امكانات در مراكز درماني اس داروي
ــكايت از اورژانس 115 و اورژانس هاي بيمارستاني، از جمله  ش
ــود.وي بيان كرد:  ــت كه به فوريت رسيدگي مي ش مواردي اس
ــامانه داريم كه  ــه در حدود 3000 تا 3500 تماس با اين س روزان
ــاير تماس ها در ارتباط  ــي مربوط به داروهاي كمياب و س بخش
ــكايت از  ــت محيط، ش ــكالت و كمبودهاي حوزه بهداش با مش
ــنل بيمارستاني، نبود امكانات  رستوران ها، رفتار نامناسب پرس

بيمارستاني و  مواردي از دريافت زيرميزي است.

 راه اندازي بخش ويژه درمان
براي نوزادان معتاد

ــدر اعالم كرد:  ــتاد مبارزه با مواد مخ ــام دبيركل س قائم مق
نوزاداني كه از مادران معتاد به دنيا مي آيند،  در بخش ويژه اي در 

بيمارستان امام خميني(ره) درمان مي شوند.
طاها طاهري در گفت وگو با مهر افزود: براي نوزاداني كه از 
ــوند، بخش  مادران معتاد و مصرف كننده مواد مخدر متولد مي ش
ــتان امام خميني(ره) در نظر گرفته شده است  ويژه اي در بيمارس
تا اين كودكان تحت درمان قرار گيرند. مادران معتادي كه قصد 
به دنيا آوردن فرزندشان را دارند، مي توانند به اين مركز مراجعه 
ــوزاد تحت درمان قرار گيرد؛ البته ديگر كودكان معتاد  كرده تا ن
ــازي پاتوق ها و  ــهر وجود دارند به هنگام پاكس ــطح ش كه در س
دستگيري والدين معتادشان، اين كودكان براي درمان به مراكز 

بهزيستي منتقل مي شوند.
 بيش از 90 درصد معتادان در ايران مردان هستند

ــتاد مبارزه با مواد مخدر  مديركل دفتر تحقيقات و آموزش س
به ايرنا گفت: براساس نتايج آخرين بررسي هاي انجام شده، 9/3 
درصد جمعيت معتادان كشور زنان و 90/7 درصد مردان هستند.

حميد صرامي، افزود: در اين بررسي كه نقش موثري در درمان، 
ــگيري و كاهش عرضه مواد مخدر داشته، جمعيت پانزده تا  پيش

شصت وچهار ساله كشور مورد مطالعه قرار گرفته اند.
ــورت گرفته  ــي هاي ص ــاس بررس ــوان كرد: براس وي عن
هم اكنون 99 درصد مردم درگيري ذهني در رابطه با مواد مخدر 
ــد و آن را تهديدي جدي براي جامعه  ــواع روانگردان ها دارن و ان
ــزود: با توجه به جمعيت يك ميليون و 325  مي دانند.صرامي اف
ــور، بايد پذيرفت سيستم هوشمند و خالق  هزار نفري معتاد كش
ــيل  ــان ها، س ــوددهي و از بين بردن انس مواد مخدر در جهت س

عظيم و ويرانگري را راه انداخته است.
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