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 سپید:  روز گذشته چهارمین جلسه آسیب های 
اجتماعی با موضوع مواد مخدر و روان گردان برگزار 
شد. این جلسه با حضور قالیباف، شهردار تهران، 
تعدادی از معاونان دادستان تهران، سردار زاهدیان 
فرمانده پلیس مواد مخدر، تعدادی از فرماندهان 
پلیس تهران و نمایندگان دستگاه های اجرایی به 

ریاست دادستان تهران برگزار شد.
 جعفری دولت آبادی، دادستان تهران معضل 
مواد مخدر و مشکالتی ناشی از آن را یک معضل 
جهانی عنوان کرد؛ اما شیوه های اتخاذی در برخورد 
با این پدیده را در ایران متفاوت دانست و از افزایش 

تالش ها در مبارزه با این پدیده شوم خبر داد.
دادستان تهران با ذکر آسیب های ناشی از اعتیاد 
به مواد مخدر و روان گردان و قاچاق این مواد و 
تبعات سوء آن بر تحکیم خانواده، به آسیب های 
ناشی از آن بر جوانان، زنان و کودکان و آمار 
باالی زندانیان ناشی از مواد مخدر )حدود ۴0 تا 
50 درصد زندانیان( اشاره کرد و گفت: »آثار و 
پیامدهای مواد مخدر، در بسیاری از آسیب های 

اجتماعی و جرائم مشاهده می شود.«
جعفری دولت آبادی مبارزه جدی با این پدیده 
و اثربخشی آن را مستلزم ورود همه جانبه تمام 
دستگاه ها و نهادهای ذی ربط دانست و ادامه داد: 
»برخورد مؤثر با این پدیده، مستلزم عزم جدی و 
اقدامات طوالنی مدت و اتخاذ برنامه های مدون و 
منسجم از طرف همه دستگاه های مرتبط با موضوع 

مواد مخدر است.«
متجاهر  معتادان  جمع آوری  صرف  از  او 
و بازگشت مجدد آنان به جامعه انتقاد کرد و 
برنامه ریزی جامع و هدفمند دراین باره را امری 

ضروری دانست.
دادستان تهران با تأکید بر عدم تغییر سیاست قوه 
قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر، 
ضرورت تداوم برخورد قاطع با این موضوع را از 
سوی دادستانی تهران و پلیس مورد تأکید قرارداد.

جعفری دولت آبادی درعین حال اذعان کرد 
سیاست فعلی قوه قضاییه مساعدت به محکومان 
بابت ارتکاب جرائم خرد مواد مخدر و کسانی 
است که فاقد پیشینه کیفری بوده و در قاچاق 
مقادیر اندک مواد مخدر و روان گردان مرتکب 

جرم شده اند.
جعفری دولت آبادی مشکالت مواد مخدر را 
اجتماعی شدن اعتیاد، افزایش جمعیت کیفری 
زندان ها، شیوع اعتیاد در برخی مدارس و درگیر 
شدن زنان به این موضوع برشمرد و به لزوم 

برنامه ریزی مناسب در این زمینه  تأکید کرد.
کریمی،  غالمعلی  جلسه  این  در  همچنین 
جانشین پلیس فاتب مبارزه با مواد مخدر را یکی از 
مشکالت اجتماعی تهران دانست و گفت: »یکی از 
مطالبات مردم، جمع آوری معتادان متجاهر است.«

کریمی اعالم کرد که در سال جدید برخی 
درباره  خود  تعهدات  به  ذی ربط  سازمان های 
نگهداری معتادان متجاهر عمل نکردند و همین 
امر موجب بازگشت ۸0 درصد معتادان متجاهر 
به خیابان ها شد. جانشین فرمانده پلیس تهران از 
جمع آوری تعداد 5 هزار نفر معتاد متجاهر در 2 
ماه گذشته خبر داد و اعالم کرد: »این نگرانی 
همچنان وجود دارد که این افراد بدون اقدامات 
درمانی و حمایتی و توانمندسازی الزم، مجددا 

به خیابان ها برگردند.«
او با اعالم این که در تهران حدود 15 هزار نفر 
معتاد متجاهر و 2 هزار نفر کارتن خواب به ویژه 
در مناطق 1، 2 و 12 شهرداری تهران حضور 
دارند، جمع آوری آنان را مستلزم همکاری تمام 

نهادهای ذی ربط دانست.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران هم در این 
جلسه از پروسه معیوب مقابله با مواد مخدر و 
روان گردان، انتقاد کرد و گفت: »ما در تمام این 
سال ها کارنامه قابل قبولی ارائه نداده ایم زیرا با 
روند رو به افزایش تعداد معتادان، به ویژه از نوع 
متجاهر مواجه هستیم و بنابراین باید بررسی شود که 
کدام یک از کمپ ها یا مراکز تأسیس شده، از حیث 
کیفی فعالیت مثبت و قابل قبولی ارائه کرده اند.«

بازبینی  و  بررسی  ضرورت  بر  قالیباف 
استانداردها تأکید و اعالم کرد که در دوره قبل 
هم تالش شد نحوه فعالیت کمپ ها بررسی شود 
که این امر وجود مشکالت متعدد در کمپ ها را 
به اثبات رساند و این امر بیانگر فرایند معیوب 

در درمان معتادان است چراکه اجرای این شیوه 
با وجود بار مالی فراوان با خروجی اندکی همراه 
بوده و احتمال بازگشت مجدد معتادان متجاهر به 

جامعه زیاد است.
قالیباف هدف از ایجاد مراکز بهاران را فراهم 
کردن کانونی برای کارآفرینی و بازگشت معتادان 
به زندگی دانست و گفت: »تا شش ماه آینده در 
شهرداری تهران، ۶ هزار نفر معتاد در کمپ ها یا 

مراکز بهاران نگه داری خواهند شد.«
شهردار تهران از دستگیری تعداد 11 هزار 
نفر معتاد در هفت ماه گذشته در تهران خبر داد 
و با اشاره به تشکیل 2۴ هزار پرونده کیفری با 
موضوع مواد مخدر در سال جاری، ادامه داد: »در 
این میان 5۷0 نفر تبعه کشورهای خارجی دستگیر 

و از کشور طرد شدند.«
نماینده  قدیمی  قالیباف،  سخنان  ادامه  در 
شهرداری تهران هم اعالم کرد: »تالش شده است 
برخی نقایص طرح های کنونی مرتفع گردد. ازجمله 
درصدد هستیم در مدت سه ماهی که معتادان در 
مراکز مرتبط با شهرداری تهران نگه داری می شوند، 
ازنظر جسمی پاک شوند اما نکته اساسی مشکالت 
روحی و روانی معتادان است که تا پایان عمر با 

این افراد باقی می ماند.«
قدیمی هم چنین از راه اندازی مرکز نگه داری 
برای افراد خود معرف و فاقد توانایی مالی با 
ظرفیت 200 نفر با عنوان کانون راه یافتگان در 
بزرگراه آزادگان خبر داد و درباره برنامه ریزی 
شهرداری تهران برای راه اندازی تعداد ۴۴ مرکز 

بهاران با ۴۴00 نفر ظرفیت، گفت: »در حال حاضر 
19 مرکز بهاران راه اندازی شده است.«

آذرنیا، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران در ادامه این جلسه بابیان اینکه وضعیت 
و شیوه فعلی پاسخگوی مشکالت کنونی نبوده 
و  ظرفیت ها  افزایش  جهت  در  »باید  گفت: 
بهره گیری از روش های علمی حرکت کرد.« در 
پایان جعفری با اعالم این که جمع آوری معتادان 
متجاهر به معنای حذف مشکل اعتیاد نیست، با 
تأکید بر ضرورت جمع آوری معتادان متجاهر 
ادامه داد: »امروزه شهرهای ما چهره خوبی ندارد 
و مردم در خیابان ها با متکدیان، دست فروشان و 
معتادان مواجه می شوند این در حالی است که 
نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر مردم ساالری دینی 
است که برای اداره امور اجتماعی دارای برنامه 
است.« او از پلیس خواست طرح جمع آوری را 
در خصوص اماکن ویژه و موارد حاد ادامه دهد 
و با ذکر مثال به مرکزی در محله هرندی تهران 
اشاره کرد که افراد زیادی را که باهم نامحرم اند 

در خود جای داده است.
دادستان تهران گفت: »دادستانی تهران با درمان 
معتادان مخالف نیست و جمع آوری معتادان به منزله 
نفی اقدامات درمانی، حمایتی و توانمندسازی 
نیست.« او همچنین از خزایی سرپرست دادسرای 
مواد مخدر خواست با تشکیل تیمی هایی متشکل 
از نمایندگان دیگر دستگاه ها،  به طور سرزده از 
مراکز نگه داری معتادان متجاهر بازدید کرده و 

کارایی این شیوه را ارزیابی کند.

بازدید سرزده از مراکز نگهداری معتادان به دستور دادستان تهران

 دکتر رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون دستگیری ۱۱ هزار معتاد پایتخت در سال جاری
تهران درباره چرایی عدم  سالمت شورای شهر 
اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو در پایتخت 
گفت: »در تهران مقدمات اجرای این کمپین فراهم 
شد اما ایجاد و بروز مشکالت حاشیه ای باعث 
مسکوت ماندن این طرح شد. ازآنجایی که بر روی 
حساسیت هایی  بانوان  دوچرخه سواری  موضوع 
ایجاد شد، اصل کار متوقف ماند که شاید بتوان با 
رایزنی و تعامل با برخی دستگاه ها و سازمان ها 
بتوانیم مجدداً طرح سه شنبه های بدون خودرو را 
در برخی خیابان های پایتخت اجرایی کنیم. اجرای 
درست این طرح می تواند ماندگار و موجب ترویج 
فرهنگ عدم استفاده از خودرو شود؛ اما باید بررسی 
و برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد تا موجب اختالل 

در زندگی مردم نشود.«
 قربانعلی افشانی، مدیرکل آموزش متوسطه دوم 
مجموع  »از  گفت:  آموزش وپرورش  وزارت 
دانش آموزانی که به شاخه نظری آمده اند، 1۷/۸ 
درصد در رشته ریاضی فیزیک، ۴۶/1 درصد در 
رشته علوم تجربی، 35/5 درصد در رشته علوم 
انسانی و 0/۷5 درصد در رشته علوم و معارف 
اسالمی ثبت نام کرده اند. سال گذشته آمار دانش 
آموزان در رشته علوم تجربی ۴۶/3۷ درصد بود و 
امسال با کاهش 0/2۷ درصدی دانش آموزان در 

این رشته مواجه هستیم.«
 سردار کریمی جانشین رئیس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا در خصوص تعیین تکلیف مشموالن 
غایب گفت: »حدود 2/5 میلیون نفر غایب از خدمت 
سربازی داریم که در سال 95 برای مشموالن غایب 
اخطاریه  کتبی فرستاده شده است تا هرچه سریع تر 
با مراجعه به پلیس، وضعیت خدمت سربازی خود 
را مشخص کنند. اگر سربازان به این اخطاریه های 
کتبی و پیامک های پلیس توجه نکنند بر اساس ماده 
5۸ قانون تعقیب و شناسایی می شوند اما پیش ازاین 
تعقیب و شناسایی تالش می شود تا از طریق ایجاد 
محرومیت و محدودیت های  اجتماعی آن ها را 
مجاب به تعیین تکلیف در خصوص وضعیت 
خدمت سربازی  شان کنیم. اولین اقدام این است که 
با هماهنگی انجام شده با بانک ها از ارائه خدمات 
و تسهیالت بانکی به این افراد خودداری خواهد 
شد و در مرحله بعد موضوع بیمه و خدمات این چنینی 

حذف خواهد شد.«
استان  امداد  کمیته  مدیرکل  ولیئی  محسن   
تهران گفت: »از بین کل دانش آموزان تحت پوشش 
کمیته امداد استان تهران 213 نفر به دالیل مختلف 
ترک تحصیل کرده بودند که با تالش این نهاد ۷۷ 
دانش آموز به تحصیل بازگشته و نیز ۴0 نفر به حوزه 
اشتغال ارجاع داده شدند. در حال حاضر ۶ هزار   
و  592 نفر در مقطع ابتدایی، چهار هزار و 350 نفر 
در مقطع متوسطه اول، ۴ هزار و 225 دانش آموز 
در مقطع متوسطه دوم و پیش دانشگاهی، 3 هزار و 
۷00 دانشجو که ۷9۶ نفر در مقطع کاردانی، یک 
هزار و 9۸۴ در مقطع کارشناسی، ۷95 نفر در مقطع 
کارشناسی ارشد و 112 نفر در مقطع دکترا مشغول 

به تحصیل هستند.«

خبرخوان حوادث

 
اخبــار 

طرح ۱3 مرحله ای برای تخریب پاساژ عالءالدین
ناصر امانی، معاون شهردار تهران در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اجرای تخریب طبقه هفتم 
پاساژ عالءالدین را منوط به موافقت شورای تأمین اعالم کرده و گفته بود جلسه ای به منظور تأمین 
نظر این شورا در همان روز تشکیل می شود. وی در تشریح نتیجه جلسه شورای تأمین گفت: »جلسه 
با حضور نمایندگان وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر دستگاه های عضو و 

درگیر در پرونده عالءالدین برگزار شد و در آن همه اعضا بر تخریب یک طبقه اضافی پاساژ عالءالدین و اجرای قانون متفق القول بوده و تنها موضوع 
موردبحث نحوه تخریب و رعایت موارد ایمنی بوده است و بر این مبنا تصمیم نهایی جلسه شورای تأمین بر این شد که شهرداری تهران طرح خود 
را در مورد نحوه تخریب و اجرا تهیه و به این شورا ارسال کند.«معاون شهردار تهران در ادامه افزود: »موضوع تخریب توسط مالک با توجه به عدم 
اجرا در مهلت سه ماهه ای که به وی داده شده مدنظر شورای تأمین نیست لذا همکاران ما در شهرداری تهران طرحی 13 مرحله ای با رعایت تمامی 
جوانب ایمنی خصوصاً ایمنی شهروندان که در این محل تردد می کنند را آماده کرده که در جلسه فردای شورای تأمین بررسی می شود.« بر اساس 
گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، امانی تأکید کرد: »برای انجام عملیات تخریب در حال مذاکره با یک شرکت 

معتبر و متخصص در امر تخریب ساختمان های در حال بهره برداری هستیم تا کار تخریب درنهایت ایمنی که قطعاً در شب خواهد بود انجام شود.«

افزایش 400 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی
سید نواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران گفت: »در مهرماه مراجعات به مراکز معاینه فنی افزایش 
۴00 درصدی داشته است«. او با اشاره به این که یک میلیون و ۸00 هزار خودروی پالک تهران در کشور وجود دارد، اظهار کرد:  « قبال 
میانگین مردودی های ما در مراکز مراجعه فنی حدود 25 د رصد بود که از آغاز مهر به 33 درصد رسیده است و این یعنی خودروهای 
معیوب که مشکل داشتند تابه حال به مراکز معاینه فنی مراجعه نکرده بودند. از این تعداد یک میلیون و ۴۶0 هزار خودرو که عمر باالی 

5 سال دارند، گواهی معاینه فنی اخذ کردند که بر اساس آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴00 درصد رشد داشته است.« وی در ادامه افزود: »با اجرای طرح کاهش 
)LEZ( و افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی، حجم زیادی از وسایل نقلیه که فاقد معاینه فنی بوده  به این مراکز مراجعه کرده اند که طبق  آمار در این مدت ۷0 درصد خودروها 
برای نخستین بار گواهی معاینه فنی اخذ کرده اند.« مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران بیان کرد: »با تجهیز مراکز معاینه فنی به سامانه سیمفای یا همان سامانه یکپارچه 
معاینه فنی کشور کلیه اطالعات خودرو از طریق سرور وزارت کشور به اشتراک گذاشته می شود و خودروهای فاقد معاینه فنی شناسایی و با اجرای این طرح خودروهای فاقد 
معاینه فنی حق تردد در محدوده زوج و فرد را ندارند.« حسینی منش توضیح داد: »طبق آمارها از هر سه خودرو یک خودرو در مراجعات اخیر به مراکز معاینه فنی رد شده و در 
حقیقت یک سوم خودروها برگه معاینه فنی دریافت نمی کنند ۴0 درصد از خودروهای مردود شده در تست های معاینه فنی به دلیل خروجی های آالینده از خودرو،  رد شده و 

۶0 درصد نیز به خاطر انحراف محور خودرو و فقدان ایمنی بوده است.«

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

چاپبیستویکمتلفن سفارشات:  22887356 

مرگ دختر هفت ساله
حین عمل آپاندیس

برای  که  هفت ساله  سپید:دختربچه ای 
بیمارستان های  از  یکی  به  آپاندیس  عمل 
کرج مراجعه کرده بود حین عمل جان خود 
را از دست داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان البرز مرگ یک دختربچه هفت ساله در 
این استان حین عمل آپاندیس را تائید کرد.
حمید درفشی گفت: »این دختربچه عصر 
روز پنجشنبه به دلیل درد در شکم به بیمارستان 
مراجعه می کند و پزشک عمومی و پزشک 
جراح تأیید می کنند که او باید تحت عمل 

آپاندیس قرار گیرد.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
داروی  تزریق  از  بعد  »متأسفانه  داد:  ادامه 
بیهوشی حال عمومی این بیمار رو به وخامت 

می رود و دقایقی بعد فوت می کند.«
و  مأموران  بالفاصله  درفشی  گفته  به 
پزشکی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بازرسان 
قانونی به بیمارستان مراجعه و تمام آزمایش ها، 
انجام شده  اقدامات  و  پذیرش  مراحل 

موردبررسی قرار می دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
در ادامه گفت: »اقدامات الزم برای پذیرش 
و عمل جراحی توسط تیم پزشکی بیمارستان 
انجام شده و حتی دو پزشک متخصص بیهوشی 

هم در بیمارستان حضورداشته اند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
تأکید کرد که بااین وجود کمیته مرگ ومیر در 
استان البرز تشکیل شده و تمام اقدامات الزم 
برای بررسی مراحل درمانی و عمل جراحی 

با دقت موردبررسی قرار می گیرد.
درفشی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا صحت دارد والدین کودک فوت شده برای 
گفت:  هستند،  تحت فشار  رضایت  اعالم 
نداشته  صحت  شایعات  این  »به هیچ عنوان 
داشتن  صورت  در  کودک  این  والدین  و 
اقدام  قانونی  مراجع  از  می توانند  شکایت، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به طورقطع  و  کرده 
هم حامی آن ها است و خودمان هم پرونده 
را موردبررسی قرار می دهیم و در صورت 

قصور با مقصران برخورد خواهیم کرد.«
او به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته 
می شود پیش از عمل جراحی برگ رضایت 
از والدین کودک اخذشده است و آیا این 
هر  از  »پیش  داد:  پاسخ  است،  قانونی  کار 
عمل جراحی از فرد یا خانواده اش تأییدیه 
و رضایت نامه عمل جراحی اخذ می شود و 
این کار روال قانونی در همه بیمارستان های 

کشور است.«
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
البرز این رضایت نامه تنها برای انجام عمل 
است و نافی قصورهای بعدی نمی شود و 
اگر قصوری صورت گرفته باشد،  به طورقطع 

برخورد خواهد شد. 


