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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

یاسوجسمنانکاشانقم مشهد تهران 
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والدت ام��ام موس��ی كاظ��م )ع( )128ق(  وق��وع جن��گ چالدران بي��ن ايران و عثمانی )893 ش(  تأس��يس دانش��گاه تربيت معلم )1342 ش(  پي��ام امام خمين��ي)ره( در پی جنايت عوامل رژيم پهلوی در فاجعه آتش  س��وزی س��ينما ركس امروز در تاریخ
آبادان )1357ش(  رحلت عارف الهي و عالم رباني آيت  اهلل  س��يدعبدالکريم كش��ميري  در قم)1419 ق(  تولد دني پاپن  فيزيکدان فرانس��وي و مخترع ديگ بخار )1647م(   مرگ روژه مارتين دوگار نويس��نده ش��هير فرانس��وي )1958م(

جانش��ين معاون هماهنگ كننده ناجا از ابالغ دستور العمل جامع 
اربعين حسينی )ع( در آينده ای نزديك خبر داد.

س��ردار محسن فتحی زاده در جلسه قرارگاه اربعين حسينی 
)ع( ناج��ا به ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در اين 
رابطه اش��اره و اظهار كرد: حدود 40 روز تا ش��روع كنگره 
عظيم اربعين حس��ينی )ع( باقی مانده است؛ مراسم امسال 
چند ويژگی ممتاز نسبت به ديگر سال های قبل دارد كه بر 

ماموريت های ناجا تاثير گذار است.
وی ادامه داد: لغ��و قطعی رواديد )از اول ماه محرم تا پايان ماه 

صفر(، بازگش��ايی مرز خسروی و تقارن اربعين حسينی )ع( با هفته 
ناجا از جمله ويژگی های ممتاز اربعين حسينی )ع( در سال جاری است.

جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا با بيان اينکه اميدواريم با انجام كارهای 
عملياتی، مرز خس��روی برای عبور زائران بازگش��ايی ش��ود، گفت: با توجه به 
تق��ارن اربعين حس��ينی)ع( با هفته ناجا )8 مهرماه ش��روع عمليات اربعين و 
11 مهر آغاز هفته ناجا(، ظرفيت های بس��يار زيادی اعم از امکانات و نيرو در 

مرزها مستقر می شود.
وی به پيش بينی افزايش جمعيت زائران اربعين در س��الجاری اش��اره و بيان 
كرد: درصدد هس��تيم تمامی مشکالت سال گذشته را پيگيری و رفع كنيم و 
اين موضوع همچنان با قوت در قرارگاه ادامه دارد.اين مقام ارش��د انتظامی به 
هماهنگی های الزم با س��تادكل نيروهای مسلح به منظور استفاده از ظرفيت 
های موجود برای تس��هيل تردد و خدمات رس��انی مطل��وب به زائران اربعين 
اش��اره و بيان كرد: دس��تورالعمل جامع اربعين حسينی )ع( ناجا در آينده ای 
نزديك به تمام رده ها ابالغ می شود.سردار فتحی زاده در پايان گفت: از سوی 
فرماندهان استان های مربوطه اقدامات مطلوبی برای رفع مشکالت موجود به 
منظور برگزاری هرچه بهتر مراس��م اربعين انجام شده و همچنين مکاتباتی با 

استانداران در اين راستا صورت گرفته است.
در همي��ن حال س��خنگوی ناجا گفت: معاونت اجتماعی موظف ش��د با تهيه 
اپليکيشن های موبايلی نسبت به اطالع رسانی همه جانبه به زوار مانند همراه 

داشتن گذرنامه معتبر و مديريت زمان سفر اقدام كند.
س��ردار احمد نوريان س��خنگوی ناجا در تش��ريح اين خبر اظهار كرد: صبح 
امروز يازدهمين جلس��ه قرارگاه اربعين حس��ينی )ع( ناجا با حضور رؤس��ای 

پليس ه��ای تخصصی، فرمانده��ان انتظامی اس��تان های ايالم، 
خوزس��تان و كرمانشاه با موضوع برآورد وضعيت و بهبود روش 
ها و آمادگی های الزم جه��ت تامين نظم و امنيت عمومی 
مراس��م و تس��هيل تردد زائران حضرت اباعبدالحسين )ع( 

تشکيل شد.
وی ادامه داد: در اين جلسه سردار حسين اشتری  فرمانده 
ناجا ضمن تقدير و تشکر از دست اندركاران نيروی انتظامی 
در برگزاری باشکوه مراسم اربعين سال 1397 عنوان كرد كه 
پيش بينی می شود استقبال زائران حسينی )ع( در سال جاری 
با توجه به حذف رواديد و مناسب بودن شرايط جوی در آن تاريخ 

)مهر ماه( افزايش چشمگيری داشته باشد.
س��خنگوی نيروی انتظامی عنوان كرد: در اين جلس��ه همچنين مصوب شد، 
فرمانده��ان و مديران تمهيدات الزم برای اس��تقبال از زائران را از اول محرم 
تا اربعين به عمل آورند بدين منظور هماهنگی با دس��تگاه ها و سازمان های 
مرتبط در فراهم سازی زيرساخت ها مانند سازمان راهداری، پايانه های كشور 
و اس��تانداری ها ضروری است. س��ردار نوريان گفت: ضمنا معاونت اجتماعی 
موظف شد با تهيه اپليکيشن های موبايلی نسبت به اطالع رسانی همه جانبه 
به زوار مانند همراه داشتن گذرنامه معتبر و مديريت زمان سفر در سه مقطع 
قبل، حين و بعد از آن با رويکرد آموزش��ی اقدام كند. سرلش��کر ياسين طاهر 
الياس��ری در اين ديدار با ابالغ س��الم گرم نخست وزير و فرماندهی نيروهای 
مسلح عراق به فرمانده نيروی انتظامی، گفت: از نزديك شاهد بودم كه پليس 
جمهوری اس��المی ايران از تجهيزات فنی، پيشرفته و بسيار نوين برای تأمين 
امنيت شهروندان خود استفاده می كند، مايليم كه از دانش و تجربيات بسيار 

گران سنگ اين پليس بهره ببريم.
وزير كش��ور عراق با اشاره به تمهيدات دولت عراق برای تأمين امنيت مراسم 
اربعين، گفت: نيروهای مس��لح و دفاعی كش��ور عراق برای تأمين امنيت اين 
مراسم بزرگ فعاالنه حضور خواهند داشت.وی تأكيد كرد: در سالهای گذشته 
مردم كشور عراق سعی در ميهمان نوازی شايسته از زوار داشتند و امسال نيز 
همين طور خواهد بود و در تالش هس��تيم كه خدم��ات مطلوبی به زوار ارائه 
دهيم. طاهر الياس��ری در اين ديدار همچنين خواس��تار تقويت همکاری های 

ايرنا  پليسی  ميان كشور جمهوری اسالمی ايران و عراق شد.

جانشینمعاونهماهنگكنندهناجاخبرداد
ابالغدستورالعملجامعاربعینحسینی)ع(درآيندهاینزديک


امامكاظم)علیهالسالم(:

سه چيز تباهی می آورد : پيمان شکنی ، رها كردن سّنت و جدا 
شدن از جماعت. 

–

دهیارى سربندان درنظر دارد مطابق قانون برگزارى مناقصات و به استناد ماده 7و8 آئین نامه مالى دهیارى ها و نیز مصوبه شماره: 21/ش/س شوراى اسالمى روستاى سربندان نسبت به 
واگذارى پروژه عمرانى به شرح ذیل اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر دعوت به همکارى مى گردد:

کلیه متقاضیان باید داراى مجوز رسمى و صالحیت دار و رتبه 5 راه و باند و عضو ساجات باشند.

1-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه معادل: مبلغ 173/000/000 ریال، مطابق اسناد مناقصه مى باشد، که بوسیله مناقصه گر به صورت نقدى به حساب شماره: 0112033519007 نزد بانک 
ملى شعبه سربندان بنام دهیارى سربندان، واریز گردیده و فیش واریزى ضمیمه اسناد تحویل گردد.

2-مهلت دریافت اسناد مناقصه: بمدت 14 روز از تاریخ درج نوبت اول این آگهى و حداکثر هفت روز کارى از تاریخ درج نوبت دوم این آگهى تا پایان وقت ادارى، روز شنبه مورخ 
98/06/09 مى باشد.

3-شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف دهیارى موضوع ماده 12 آئین نامه مالى دهیارى ها از سوى مناقصه گر مى باشد.
4-چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-دهیارى سربندان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6-هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

7-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قیدگردیده است.
8-کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات الزم به دهیارى سربندان به آدرس: دماوند، کیلومتر 25 جاده تهران فیروزکوه، روستاى سربندان، دهیارى سربندان 

مراجعه نموده و در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 76392010 تماس حاصل نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/24- نوبت دوم: 1398/05/31

مبلغ برآورد(ریال)عنوان پروژهردیف

3/464/665/646احداث دیوارحائل سنگى و زیرسازى و آسفالت ضلع غربى بلوار شمالى مسجدجامع1

س��خنگوی س��تاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگوی تفصيلی 
گفت: اين روزها خبرها حاكی از اين اس��ت كه يك ماده مخدر 

جديد با مضرات بيش تر و قيمت ارزان تر در راه است.
بر اس��اس اعالم س��ازمان ملل UNODC س��وءمصرف مواد 
مخ��در در دني��ا افزايش يافت��ه و بالغ ب��ر 280 ميليون نفر در 
سراسر جهان مبتال به سوء مصرف مواد مخدر در انواع مختلف 
هس��تند و س��االنه حدود 450 هزار نفر نيز جان خود را در اثر 

سوء مصرف مواد از دست می دهند.
مبارزه با مواد مخدر در س��ال های اخير در كشور افزايش يافته 
اس��ت و در كنار اقدامات مقابله ای و پليس��ی و اطالعاتی برای 
كش��ف و انهدام مواد مخدر، طرح های پيشگيری و صيانتی نيز 
در كش��ور توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرايی شده است. 
سردار سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی سابق نيروی انتظامی كه 
دارای دكترای طب و همچنين دكترای تخصصی روانشناس��ی 
س��المت و علوم اعصاب از دانش��گاه علوم پزشکی ايران و عضو 
هيأت علمی و مدرس دانش��گاه است اخيرا به عنوان سخنگو و 
معاون پيش��گيری، فرهنگی و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 

رياست جمهوری منصوب شده است.
س��ردار منتظرالمهدی در گفت وگويی درب��اره آخرين اقدامات 

ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور پرداخت.
چ�هبرنامههاي�یب�رایكاه�شمصرفم�وادمخدر

داريد؟
167 هزار ميليارد تومان س��االنه هزينه مبارزه با موادمخدر در 
كش��ور می ش��ود كه اين مبلغ حدود 47 درصد بودجه عمومی 
كش��ور اس��ت. 125 درصد اين مبلغ هزين��ه جامعه و كاهش 
بهره وری است، 24 درصد هزينه مصرف و 18 درصد نيز هزينه 

دولت در مبارزه و ديگر اقدامات است.
يکی از اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشگيری است و ما 
در دوره های كنونی با چند پديده مواجه هستيم كه بنده بارها 
به آن اش��اره كرده ام ولی جدی گرفته نشد. يکی از اين چالش 
ها پدران غايب است و بعضی از پدران زحمتکش برای به دست 
آوردن نان حالل چند ش��يفت كار می كنند و حضورش��ان در 
خانه ها كمتر می شود و همين موضوع اشکاالتی را در خانواده 

به وجود می آورد.
پدي��ده پدران غايب را بايد در خانواده مديريت كنيم و مادران 
عزتمند و توانمند بايد خأل پدران را در خانواده جبران كنند كه 
البته خأل پدر به راحتی جبران نمی ش��ود. بر اساس نظرسنجی 
انجام ش��ده از برخی زنان معتاد كه دچار آسيب های اجتماعی 
متع��دد نيز بودند اين افراد اع��الم كردند كه در دوران كودكی 
بين "7 تا 12" س��ال ارتباط عاطفی بين دختر و پدر كم بوده 
اس��ت. بغل درمانی و بغل كردن بچه ها مخصوصا دختربچه ها 
توس��ط پدر اثرات ش��گفتی در آينده اين بچه و پيش��گيری از 

آسيب های اجتماعی دارد.
فرام��وش كرده اي��م كه بايد پدران،دخت��ران را بغل كنند و به 
ح��رف های آنها گوش دهند.بايد در چش��م بچ��ه نگاه كنند و 
صبور باشند تا آن بچه حرف های خودش را بزند ولی متاسفانه 
اين موارد رعايت نمی شود. ما خيلی از كارهای ساده ولی مهم 

را رعايت نمی كنيم و با مشکل در آينده مواجه می شويم.
پديده دوم، زنانه ش��دن آس��يب های اجتماعی و اعتياد در بين 
زن��ان در تمام��ی جوامع اس��ت و اين پدي��ده دارد خودنمايی 
می كند؛ البته نمی خواهيم بگوييم كه آمار زنان معتاد در داخل 

كشور افزايش يافته است ولی بايد در اين خصوص فکری شود. 
امروز در بين دانش��جويان س��يگار به وفور ديده می شود؛ قبح 
س��يگار كشيدن دارد برای جوانان به خصوص دختران شکسته 
و از حالت آنومی به يك موضوع عادی تبديل می ش��ود كه اين 

موضوع خطرناك است.
 سنمصرفموادمخدردركشورچقدراست؟

سن مصرف س��يگار و قليان 17 سال، ترياك 23 سال، شيشه 
27 س��ال، هروئين 25 سال و حش��يش نيز 22 سال در كشور 
اس��ت. بيشترين ميزان مصرف مواد مخدر و رتبه اول در كشور 
ب��ا 57 درص��د مربوط به ماده مخدر ترياك اس��ت و بعد از آن 
حش��يش با 12 درصد، شيشه با  8 درصد و پس از آن هروئين 
با 7 درصد اس��ت. در گذش��ته بيش از 70 درصد مصرف مواد 
مخدر در خصوص ترياك بوده است ولی در حال حاضر مصرف 

ترياك در كشور رو به كاهش است.
بدترين نوع مواد مخدر شيش��ه و آمفتامين ها هستند كه از آن 

مواد مخدر و توهم زای گوناگونی توليد و استخراج می شود.
پليس 10 س��ال مب��ارزه بی امان در حوزه مواد مخدر شيش��ه 
داشته است و حاصل آن كشف 30 تن مواد مخدر شيشه بوده 
است. در گذش��ته شيشه بعد از ترياك رتبه دوم مواد مخدر را 
داشت كه در حال حاضر شيشه در رده سوم با 8 درصد مصرف 

مواد مخدر قرار گرفته است.
اين روزها خبر از اين حکايت دارد كه افغانستان در حال توليد 
ي��ك ماده مخدر جديد از شيش��ه اس��ت كه قيمت آن بس��يار 
پايين اس��ت. البته ذائقه ها به دليل مواد ناخالص شيش��ه كمتر 
ش��ده اس��ت چرا كه مردم از مشکالت و آس��يب های اين ماده 
مخدر آگاهی پيدا كردند. اين ماده جديد همان شيش��ه اس��ت 
كه ناخالصی آن بيش��تر اس��ت و قيمت آن نيز پايين تر است و 

هنوز معلوم نيست از چه گياهی توليد می شود و شايد از گياه 
افدرين باش��د. وقتی كه اين نوع م��واد مخدر توليد انبوه 

می ش��ود و قيمت آن نيز پايين است بنابراين مشکالت 
ديگ��ری نيز به وجود می آورد و اين نوع شيش��ه چون 
ناخالص��ی زي��ادی دارد بنابراين مضرات بيش��تری نيز 

خواهد داشت.
آياگلجایشیشهراگرفتهاست؟

مصرف شيش��ه كاهش پيدا كرده است ولی متاسفانه گل 
رونق داشته و علت اصلی كه 
در نظرسنجی ها مطرح شده 
اي��ن اس��ت ك��ه 40 درصد 
اع��الم  كنن��دگان  مص��رف 
می كنن��د ك��ه گل عارضه و 

ضرر ندارد.
 چهاقدامات�یدرحوزه
موادمخدر از پیش�گیری
چ�ه و دادهاي�د انج�ام
برنامهایبرایخانوادههاو

مدارسداريد؟
س��اليان سال اس��ت كه ستاد 
و  مخ��در  م��واد  ب��ا  مب��ارزه 
با  مرتبط  اجرايی  دستگاه های 
اين حوزه اقدامات اثرگذاری را 
انجام داده اند و مبارزه بی امان 

از س��رحد مرزها تا كوچه پس كوچه ها آغاز شده و ادامه دارد. 
در راه مب��ارزه ب��ا مواد مخدر حدود 4 هزار ش��هيد و 12 هزار 
مجروح داشته ايم و در سال گذشته 875 تن انواع مواد مخدر 
در پايه ترياك كشف شده است كه 850 تن آن را پليس كشف 
كرد و پليس 17 ش��هيد سال گذشته در اين حوزه داده است. 
ما در پيشگيری و فرهنگسازی و آموزش مقداری عقب ماندگی 
داريم كه اولويت س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر با ورود س��ردار 
مومنی دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر ضمن ادامه كارهای 
قبل تأكيد بر حوزه پيش��گيری و فرهنگی بوده اس��ت. بنابراين 
بيش��تر س��از و كارهای انس��انی و زير س��اخت های كلی برای 

اقدامات پيشگيری و فرهنگی در ستاد ايجاد شده است.
رويکرد اول ما در حوزه پيشگيری مدارس و خانواده ها هستند 
و ان ش��اءهلل از اول مه��ر ماه طرح ياريگران زندگی در س��طوح 
مختل��ف اجرايی می ش��ود. اولين تفاهم نام��ه آن نيز چند روز 
قب��ل با حضور وزير آموزش و پرورش و دبيركل س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر امضا ش��د و اول مهرماه و با ش��روع مدارس آغاز 
به كار می كند. امس��ال س��تاد مبارزه م��واد مخدر حدود 500 
ميلي��ارد ريال برای حوزه پيش��گيری در قال��ب طرح ياريگران 
زندگی تخصيص داده اس��ت كه بخش اعظمی از اين مبلغ در 
مدارس هزينه می ش��ود و بخش ديگر نيز در ديگر وزارتخانه ها 
كه مرتبط هس��تند هزينه خواهد ش��د ما هر كج��ا ببينيم در 
كاهش مصرف مواد مخدر اثرگذار خواهيم بود در آن حوزه وارد 

خواهيم شد مانند مساجد، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و....
در م��ورد ياريگ��ران زندگی بحث آموزش، اولوي��ت قرار گرفته 
اس��ت و آموزش ه��ای نوين بايد در س��رلوحه كار ق��رار بگيرد 
طبيعتا بايد روش های ما نيز تغيير پيدا كند و ديگر نمی ش��ود 
صرف��ا ب��ا روش های س��نتی 20 س��ال پيش 
مشکالت امروزی را حل كنيم. با توجه به 
هزاره سوم و عصر ارتباطات و استفاده 
از فض��ای مجازی باي��د روش های ما 
ني��ز تغيير كند كه آموزش را توأم با 
هيجان و احس��اس انجام دهيم و در 
واقع فرآيندهای عالی مغز و سيستم 

ليمبيك را درگير كنيم.
 طرحياريگ�رانبهچهنحودر

مدارساجرايیمیشود؟
تمام فعاليت های فرهنگی 
در  ما  پيشگيری  و 
ق��ال��ب ط��رح 
ي��اري��گ��ران، 
ان���ج���ام 

می شود كه  شعارهای مختلفی نيز دارد از جمله ياريگران هم 
باشيم و تمركز در حوزه های ورزشی نشاط اجتماعی و غيره 
وجود دارد. يکی از مواردی كه در جامعه ما مغفول بوده عدم 
اجرای نشاط اجتماعی است. جوان ها بايد بتوانند در محيطی 

انرژی های خود را تخليه كنند.
آموزش و پرورش اعالم كرده اس��ت كه امس��ال در 10 درصد 
م��دارس طرح ياريگ��ران را اجرايی می كن��د و يعنی 10 هزار 
مدرس��ه تحت پوش��ش اين طرح قرار می گيرد. آموزش های ما 

از سن مهدكودك تا دانشگاه ها نيز ادامه دارد.
س��ن آموزش در دنيا از 5 س��ال نيز شروع می شود و مهارتهای 
10 گان��ه و مهارت نه گفتن را به فرزندان ما آموزش می دهند 
يکی از مواردی كه در پيش��گيری از آس��يب های اجتماعی و 
اعتياد وجود دارد توانايی به تاخير انداختن لذت اس��ت كه اين 

نيز با آموزش و تمرين امکان پذير است.
 چ�هبرنامهایبرایجلوگیریازفروشموادمخدردر

فضایمجازیداريد؟
در اي��ن حوزه نيز آموزش می تواند كمك كند البته نظارت در 
فضای مجازی مربوط به پليس اس��ت و واقعيت هم اين اس��ت 
ك��ه آمار و اطالعات ما مبنی بر اينکه مواد را از طريق اينترنت 
و فضای مجازی به دست می آورند خيلی پايين است. بر اساس 
نظر سنجی های صورت گرفته كه از مصرف كنندگان حرفه ای 
انجام شده است، اعالم كردند كه بيشترين نحوه تأمين مصرف 
مواد مخدر حضوری بوده اس��ت و درص��د دريافت مواد مخدر 
به صورت فضای مجازی خيلی پايين بوده اس��ت. ما در فضای 
مجازی  بيشتر آموزش و اطالع رسانی را مد نظر قرار داده ايم. بر 
همين اساس دسترسی به مواد مخدر در نيم ساعت اعالم شده 

است البته اينها آمار دقيقی نيست ولی بعضاً مطرح می شود.
9 هزار تن مواد مخدر س��ال 2017 در كشور افغانستان كشت 
شده اس��ت و امسال نيز كشت مواد مخدر در كشور افغانستان 
افزايش يافته اس��ت كه بخش��ی از آن نيز از كشور ما ترانزيت 
و بخشی رس��وب می كند و ما چاره ای نداريم جز پيشگيری از 

سوء مصرف مواد مخدر.
  برایحذفبازارسیاهمتادونچهبرنامهایداريد؟

ب��ر اس��اس آخرين تصميمی ك��ه با حضور رئي��س جمهور در 
جلس��ه س��تاد مبارزه با مواد مخدر گرفته شد؛ تصويب شد كه 
مت��ادون ديگر در مراكز درمانی توزيع نش��ود و درمان از توزيع 

جدا گردد.
بنابراين قرار ش��د كه پزشکان در صورت نياز متادون را تجويز 
كنند و برخی از داروخانه ها بايد نسبت به تحويل متادون اقدام 
كنند و البته داروخانه ها نياز به زيرس��اخت های الزم برای اين 
كار دارند و مدت زمانی اجرای اين طرح طول می كشد بنابراين 
با اي��ن اقدام می توان از فروش غير قانون��ی متادون جلوگيری 

كرد.
تحريمهاچهنقش�یدرجلوگی�ریازمبارزهبامواد  

مخدرداشتند؟
مب��ارزه ب��ا مواد مخدر قطع��اً هزينه دارد و هزين��ه آن نيز كم 
نيس��ت و اين تحريم ها به اين روند مبارزه آس��يب می زند و ما 
نيز به ادوات و تجهي��زات برای مبارزه با مواد مخدر نياز داريم 
كه راحت تر بتوانيم مواد مخدر را كشف كنيم و ديگر نمی شود 
با استفاده از لوازم قديمی و سنتی نسبت به كشف مواد مخدر 
اقدام كنيم. ولی با هم��ه اين تحريم ها، ايران در مبارزه با مواد 

مخدر خللی وارد نکرده است و اميدواريم كه اين مشکالت نيز 
هرچه زودتر برطرف شود.

 درب�ارهمراكزترکاعتیادوروشهایغیراصولیدر
ترکاعتیادچهبرنامهایداريد؟

درمان اعتياد قوانين و پروتکل های خاص خود را دارد و در غير 
اين صورت مراكز به ص��ورت غيرمجاز و غيرقانونی اقداماتی را 

انجام می دهند.
مراك��زی كه معتبر هس��تند كه مجوزهای الزم را از س��ازمان 
بهزيستی و كميته مشتركی كه با وزارت بهداشت و ستاد است 
دريافت كنند، مراكز ماده 16 هس��تند و معتادين كه خودشان 
ب��رای ترك اقدام نکنند و جمع آوری ش��وند به اين اردوگاه ها 

آورده می شوند و نسبت به ترك اعتياد آنها اقدام می شود.
روش ه��ای درمان��ی ترك اعتياد كامال مش��خص اس��ت و اين 
كه معتاد را مورد ضرب و ش��تم قرار دهند، غيرمجاز اس��ت و 
پيگيری قانونی خواهد شد اگر در مراكز ماده 15 و 16 اقداماتی 
از اين ش��کل ص��ورت بگيرد قطعاً با آنها برخورد می ش��ود در 
روش ه��ای تهاجمی هيچ جايگاهی در قام��وس مبارزه با مواد 
مخدر و كاهش س��وء مصرف آن ندارد و بازرس��ين و ناظرين از 

سازمان های ذيربط در مراكز ترك اعتياد نظارت دارند.
75 درصد موارد ترك اعتياد ما مربوط به متادون است و ديگر 
روش ها نيز برای ترك اعتياد بر اساس پروتکل ها و آيين نامه ها 

وجود دارد.
ردپای اعتياد به س��ن 15 س��الگی رسيده اس��ت ولی اينکه ما 
بگوييم س��ن مصرف مواد مخدر كاهش يافته است، اين درست 
نيس��ت. اينکه يك بچه س��يگار ميکشد بعد بگوييم سن اعتياد 
كاهش يافته درست نيس��ت.فارس: آيا سن مصرف مواد مخدر 

كاهش يافته است؟
ما نبايد كتمان كنيم البته حق نداريم ميزان استرس جامعه را 
افزاي��ش دهيم در حال حاض��ر بالغ بر 97 درصد دانش آموزان 
س��مت اعتياد نرفتند و 2.1 دهم درصد دانش آموزان متاسفانه 
ارتباط��ی با مواد مخدر دارند نه اينک��ه معتاد و مصرف كننده 
حرف��ه ای مواد مخدر به صورت مداوم باش��د ولی يك نفر هم 

برای مدارس و اعتياد زياد است.
روندقیمتهایموادمخدربهچهشکلاست؟

متاس��فانه قيمت مواد افزايش نيافته اس��ت و اين هم به خاطر 
افزايش س��طح توليدات مواد مخدر اس��ت البته بخشی از اين 

كاهش قيمت ها نيز به دليل ناخالصی های مواد مخدر است.
پليس بيش از 23 هزار آش��پزخانه مواد اوليه توليد شيشه را را 
طی س��اليان گذشته شناس��ايی و منهدم كرد و در حال حاضر 
نيز اين آزمايش��گاه ها بس��يار كاهش پيدا كرده اس��ت ولی آن 
س��وی مرزها ميزان آزمايشگاه ها افزايش يافته و در حال حاضر 

نيز وارد كشور می شود.
پ��دران و مادران به هوش و به گوش باش��ند به بچه های خود 
كام��اًل رس��يدگی كنند البته كار پليس��ی برای پ��در و مادرها 
نسبت به فرزندان ممنوع است و بايد نظارت هوشمندانه داشته 

باشيد.
امروز بر اساس نظرس��نجی ها 20 درصد معتادين آن زمان كه 
در خانواده ه��ا بودند بدون اطالع پدر و مادر از منزل خارج می 
شدند و اين يعنی نظارت كم بوده است و البته برخی مواقع زور 

پدر و مادر هم به اين فرزندان نمی رسيده است.
فارس

رشد »گل« بر روی »شیشه«
ماده مخدری جدید با مضرات بیش تر در راه است


