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بيمه هاي  درخصوص  بسيار  اگرهاي  و  اما  وجود  با 
سازمان  کنار  در  حاضر  حال  در  درماني،  خدمات 
بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي 17 صندوق 
فعال  زمينه درمان و سالمت در کشور  در  بيمه اي 
الزامات  و  دولت  برنامه هاي  اساس  بر  هستند. 
قانوني قرار است به زودي سازمان بيمه سالمت زير 
و  تشكيل  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نظر 
جايگزين سازمان بيمه خدمات درماني و مجموعه 

17 گانه صندوق هاي بيمه اي کشور  شود.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده است 

اصالح  به  نسبت  سازمان  اين  تشكيل  با  كه 
ساختار بيمه هاي اجتماعي اقدام نمايد و تمامي 
بيمه  سازمان  در  كشور  بيمه اي  صندوق هاي 
سالمت ادغام مي شوند. روز گذشته سيدعبداهلل 
عمادي؛ معاون امور رفاه اجتماعي وزارت تعاون، 
كريمي؛  مظفر  دكتر  و  اجتماعي  رفاه  و  كار 
كار  تعاون،  وزارت  اجتماعي  بيمه هاي  مديركل 
با  جداگانه  گفت وگوهايي  در  اجتماعي   رفاه  و 
خبرنگاران، جزئياتي از برنامه هاي اين وزارتخانه 
براي تاسيس سازمان بيمه سالمت و همچنين 
آيين نامه بيمه اجتماعي فراگير را تشريح كردند. 
نشست  يك  در  يكشنبه  روز  عمادي  دكتر 
شد،  برگزار  وزارتخانه  اين  محل  در  كه  خبري 
بيمه  سازمان  قريب الوقوع   تشكيل  به  اشاره  با 
سالمت به عنوان جايگزين سازمان بيمه خدمات 
درماني و صندوق هاي بيمه اي در كشور از تدوين 
آيين نامه نظام چنداليه تامين اجتماعي خبر داد 
و گفت:  اليه نخست اين نظام مربوط به مساعدت 
اجتماعي، مرحله بعد بيمه پايه و سطح سوم آن 
نيز به بيمه هاي تكميلي اشاره دارد كه بر اساس 
تكليف قانون برنامه پنجم توسعه، تهيه و به دولت 
ارسال شده است كه اميدواريم به زودي به تصويب 
برسد.در اين رابطه مديركل بيمه هاي اجتماعي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم از تدوين 
پيش نويس آيين نامه بيمه اجتماعي فراگير خبر 
داد و گفت: اصالح ساختار بيمه هاي اجتماعي بر 

اساس قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي شود.
دكتر مظفر كريمي افزود: در حوزه بيمه هاي اجتماعي 
در حال حاضر مقررات دست  و پاگيري وجود دارد كه الزم 
نمي توانند  كه  اصالح شود، چراكه كساني هستند  است 
تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرند و در اين راستا 
قالب  بيمه اجتماعي فراگير تهيه شده و در  پيش نويس 
بيمه  اقدام  آيين نامه در دست  اساس  اليحه درمي آيد.بر 
اجتماعي فراگير، راهكارهايي براي افراد شاغل كه كارفرما 
ندارند و افراد شاغلي كه توان پرداخت حق بيمه ندارند، 
تامين  پوشش  تحت  بتوانند  نيز  آنان  تا  مي شود  فراهم 

اجتماعي قرار گيرند. مديركل بيمه هاي اجتماعي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: در نظام اجتماعي 
چنداليه، ميان خدمات بيمه اي پايه و تكميلي مرزبندي 
ايجاد مي شود، چرا كه در حال حاضر بخش عمده خدمات 
ضروري كه بايد در بخش بيمه هاي پايه ارائه شود در بيمه 
تكميلي گنجانده شده است.كريمي با اشاره به متولد شدن 
18 ميليون نوزاد در دهه 60 اظهار داشت: اين امر سبب 
شده است كه مسائلي در زمينه هاي مسكن، ازدواج، بيمه و 
در آينده سالمندي  اين افراد پيش آيد كه موثرترين راهكار 
در اين زمينه انديشيدن به بيمه هاي اجتماعي است اما 

تامين  اين ميان اهميت دارد، منقطع نشدن و  آنچه در 
بيمه هاي اجتماعي است.  به گفته وي، در سال 1385 
ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي 29 درصد بود اما در حال 
حاضر به حدود 60 درصد رسيده است. مديركل بيمه هاي 
اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه 
شاغالن  ميان  در  اجتماعي  بيمه هاي  پوشش  ضريب 
خواستار بيمه اختياري 30 درصد است، گفت: حال آنكه 
اين رقم در ميان شاغالن اجباري 96 درصد است و در بند 
بيمه براي شاغلين غيراجباري شتاب مناسبي نداشته است. 
كريمي در مورد اصالح ساختار بيمه هاي اجتماعي گفت: 

اين امر در راستاي قانون برنامه پنجم و تحقق بيمه هاي 
اجتماعي انجام مي شود.

از سوي ديگر، دكتر عمادي معاون وزير تعاون و رفاه، 
آيين نامه  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  خود  گفت وگوي  در 
كميسيون  در  آيين نامه  اين  گفت:  اجتماعي  اورژانس 
از  بسياري  مصوبه  اين  با  و  نهايي  شد  دولت  اجتماعي 
مشكالت مربوط به اورژانس اجتماعي در كشور برطرف 
خواهد شد.به گزارش ايرنا، عمادي همچنين درخصوص 
مبارزه با مواد مخدر بيان داشت: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي به تازگي عضو اصلي ستاد مبارزه با مواد مخدر 

شده است. وي با اشاره به افزايش 20 درصدي تعرفه هاي 
درماني در سال جاري گفت: اين رشد بر اساس افزايش 18 
درصدي حقوق كارگران و 15 درصدي حقوق كارمندان 
و ميزان پرداختي آنها و همچنين اعتبار بيمه ها محاسبه 
شده است كه اميدواريم با نظارت وزارت بهداشت و برنامه 
كشور  در  درماني  خدمات  ارائه  كيفيت  صحيح،  ريزي 
مردم  اينكه 10 درصد  بر  تاكيد  با  يابد. عمادي  افزايش 
جامعه فاقد پوشش بيمه اي هستند، تاكيد كرد:  هم اكنون 
80 ميليون دفترچه بيمه در كشور توزيع شده است كه 
اين موضوع نشان دهنده همپوشاني  هاي بيمه اي است. به 

همين دليل بر اساس برنامه ريزي  هاي انجام شده درصدد 
هستيم در ارتباط با موضوع رفع همپوشاني اقدام كرده و 
بيمه ايرانيان را در سطح گسترده براي افراد فاقد پوشش 

بيمه اي اجرايي كنيم.
با  افراد  اينكه  بيان  با  ايرانيان  بيمه  خصوص  در  وي 
پوشش  تحت  مي توانند  تومان  هزار  ساالنه 60  پرداخت 
بيمه ايرانيان قرار بگيرند، افزود: افراد نيازمند با مراجعه 
به كميته امداد از حداقل پرداختي معادل 18 هزار تومان 
مصوبه  اساس  بر  هستيم  درصدد  و  مي شوند  برخوردار 
دولت براي افراد نيازمند اين مقدار را نيز به صفر برسانيم. 
و  كار  تعاون،  وزارت  اجتماعي  رفاه  امور  معاون 
رفاه اجتماعي همچنين در خصوص اجراي طرح 
در  خانواده  پزشك  طرح  گفت:  خانواده  پزشك 
شده است  اجرايي  تهران  جنوب  و  شيراز  شهر 
اجرايي  كشور  سراسر  در  آينده  سال   2 طي  و 
پزشك  يك  سطح  عمادي،  گفته  به  مي شود. 
خانواده رايگان است و در سطح دو نيز فرانشيز 
همچنين  مي يابد.  كاهش  درصد   10 تا  پنج 
پزشكاني كه سالمندان را ويزيت  كنند 20 درصد 
از سرانه موجود به آنها پرداخت خواهد شد. وي 
از كسري يك هزار ميليارد توماني براي اجراي 
اين طرح خبر داد و گفت: بيمه ها از كمبود اعتبار 
برخوردارند  خانواده  پزشك  طرح  اجراي  براي 
اين  جبران  براي  مساعد  قول  رئيس جمهور  كه 
كسري را داده است.وي افزود: سال گذشته 300 
ميليارد تومان از مطالبات بازنشستگان كشوري 
بابت اجراي قانون خدمات كشوري پرداخت شد، 
به طوري كه به هر بازنشسته 250 هزار تومان 
تعلق گرفت و ماه گذشته نيز 170 هزار تومان به 
هر بازنشسته كشوري پرداخت شد. معاون امور 
رفاه اجتماعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
با اشاره به اينكه مجموع مطالبات بازنشستگان 
گفت:   است،  تومان  ميليارد   830 و  هزار  يك 
درخصوص  خصوصي سازي  سازمان  متاسفانه 
واگذاري سود سهام به ما، همكاري الزم را انجام 
و  برطرف  مشكل  اين  اميدواريم  كه  نمي دهد 
عمادي  شود.  پرداخت  بازنشستگان  مطالبات  به زودي 
اينكه درحال  بيان  با  درخصوص مطالبات مراكز درماني 
حاضر مراكز درماني يكهزار و 200 ميليارد تومان از بيمه ها 
و  الزم  برنامه ريزي هاي  با  كرد  اميدواري  ابراز  طلبكارند، 
با توجه به اعتبارات دولت و همچنين محل وصول حق 
بيمه ها بتوانيم آن را پرداخت كنيم. وي در پايان، با اشاره 
به اينكه با توجه به رشد ُكند جمعيت، به زودي به تعداد 
سالمندان جامعه افزوده خواهد شد، گفت: دولت درصدد 
است كه با اتخاذ سياست هاي تشويقي، رشد جمعيت را 

در كشور افزايش دهد.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه نبايد مجازاتها 
گفت:  شود،  ديده  جامعه شناختي  نگاه  با  فقط 
موادمخدر  مجرمان  را  کشور  زندانيان  درصد   50

تشكيل مي دهند.
روز  الريجاني  آملي  صادق  آيت اهلل  مهر،  گزارش  به 
يكشنبه)ديروز( در افتتاحيه همايش ملي”پژوهش در نظام 
عدالت كيفري، فرصت ها و چالش ها"، اظهار داشت: عنوان 
است.  كيفري  عدالت  نظام  در  پژوهش  باب  در  همايش 
اگرچه اين همايش و نظاير اين همايشها ارزش زيادي دارد 
اما اول بايد راجع به خود عدالت كيفري تحقيق مي شد 
زيرا ميزان بحث هايي كه در خصوص عدالت كيفري داريم 
يا  كيفري  عدالت  عنوان  به  اشاره  با  وي  نيست.  بسيار 
نظام عدالت كيفري ادامه داد:  اين اصطالح ترجمه اي از 
زبان انگليسي است ولي به نظرم ترجمه دقيقي نيست. 

وسيعي  ارتباط  هم  با  كيفر  و  عدالت 
دارند و بايد ديد آيا قوانين ما در آيين 
نه.  يا  است  عادالنه  كيفري  دادرسي، 
مجازات  آثار  در  جامعه  شناسان  برخي 
برخي  و  دارند  تاكيداتي  جامعه  در 
معتقدند مجازات كردن باعث انسجام 
مجازاتهاي  برخي  اما  مي شود.  جامعه 
خاص  آثار  نيز  زندان  مانند  سخت 
خود را دارد به عنوان مثال در كشور 
به  زنداني  كثرت  دليل  به  معضلي  ما 
خصوص زنداني هاي مواد مخدر داريم 
و بيش از 50 درصد زندانيان كشور را 

مجرمان مواد مخدر تشكيل مي دهند. رئيس دستگاه قضاء 
تاكيد كرد: صرف نظر از اينكه جرم بايد مصوبات قانوني 

را  مجازاتها  باشد  داشته  را  مقننه  قوه 
بايد در چارچوب فقهي هم ببينيم به 
خاص،  مجازاتهاي  راجع  به  خصوص 
جزئيات  تعيين  از  فلسفي  عقل  چون 
جرم عاجز است. آملي الريجاني ادامه 
داد: مجازاتها را نمي توانيم فقط با ديد 
از  بايد  بلكه  ببينيم  جامعه  شناختي 
كنيم.  نگاه  آن  به  هم  وحياني  منظر 
و  فقهي  جهات  به  بحث  اين  جهت 

جنبه هاي اجتهادي هم برمي گردد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به روش 
تحقيق در عدالت كيفري ادامه داد: با 
توجه به اينكه عدالت كيفري ميان رشته اي است بايد هم 
از روش عقلي و هم از روش تاريخي استفاده كنيم و هم 

بحث فقهي و اجتهادي در نظام و ساختار نظام ايماني و 
وحياني را در نظر بگيريم زيرا به آن نياز داريم.

يك  در  مجازاتها  باب  در  داد:  ادامه  الريجاني  آملي 
عدالت  كه  پژوهش  موضوع  به  راجع  كلي  تقسيم بندي 
كيفري است،  دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. يك ديدگاه 
نتايج  به  و  دارند  آينده  به  نظر  مجازات ها  كه  است  اين 
بازدارنده  مجازات ها  نوعي  به  و  مي پردازيم  مجازات ها 
با ديدن  بازدارنده اند كه  براي ديگران  يعني هم  هستند 
فرد مجرم آ ن كار را انجام ندهند و هم بازدارنده اند براي 
كسي كه جرم را انجام داده است. ديدگاه ديگر اين است 
فقط  و  دارند  دنبال  به  را  ترميم  و  اصالح  مجازات ها  كه 
قضاء  رئيس دستگاه  نمي پردازند.  بازدارندگي  به موضوع 
اين گونه پژوهشها را هم براي دستگاه قضايي و هم براي 

دانشگاه ها بسيار مهم و ضروري دانست. 

امنيت  ارتقاي  انتظامي  نيروي  فرمانده  جانشين 
اجتماعي را يک بحث جدانشدني از مأموريت هاي 
نيروي  کرد:  اظهار  و  عنوان  انتظامي  نيروي 
به  همواره  اخالقي  امنيت  با  رابطه  در  انتظامي 
دنبال روش ها و مدل هاي بهتر بوده و تا زماني که 
امنيت به طور کامل مرتفع نشود اين بحث دنبال 

خواهد شد.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي كه در خراسان جنوبي 
به سر مي برد، با اشاره به بحث امنيت اجتماعي، افزود: در 
اين زمينه اجراي طرح بازآمايش انتظامي در دستور كار 
ناجا قرار دارد و اميدواريم در طول برنامه پنجم اين طرح 

را با تمام مصوباتش به اتمام برسانيم. 
رادان از اجراي طرح پايش كوير در 
خراسان جنوبي،  كويري  استان هاي 
سيستان و بلوچستان، كرمان و يزد 
خبرداد و تصريح كرد: اين طرح در 

ارتقاي امنيت نقش بسزايي دارد.
به گزارش ايسنا، سردار احمدرضا 
نيروي  اولويت هاي  از  افزود:  رادان 
مرزهاي  امنيت  تامين  انتظامي، 

بلوچستان،  و  سيستان  استان هاي  و  شرق  جنوب 
خراسان جنوبي و خراسان رضوي است. به گفته جانشين 

از  يكي  انتظامي،  نيروي  فرمانده 
در  دريا  از  بعد  امنيت  اولويت هاي 
بوشهر،  و  هرمزگان  استان هاي 
كشور  شمال غرب  در  طرح  اجراي 
تا  غربي  آذربايجان  استان هاي  در 

كرمانشاه است. 
رادان ابراز اميدواري كرد: با نگاه 
مستقل نيروي انتظامي به مرزها و 
روند  مناسب  بودجه هاي  اختصاص 
رو به كنترل مرزها را بيش از گذشته دنبال كنيم چراكه 
تمامي اعتباراتي كه در مرزها براي كنترل هزينه مي شود 

درحقيقت يك درآمد و سود براي كشور است. وي با اشاره 
به مبارزه با بدحجابي در كشور افزود: با همراهي مردم و 
حمايت مسئوالن در برابر بدحجابي شاهد بهبود سيماي 

جوامع در استان هاي هدف هستيم. 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: در راستاي 
مبارزه با بدحجابي رويكرد نيروي انتظامي اين است كه 
برخورد قضايي در حداقل ممكن باشد.رادان خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر درصد كساني كه در بخش بدپوششي 
و بدحجابي مورد تذكر و دستگيري پليس قرار مي گيرند، 
افرادي كه عفاف و حجاب را رعايت مي كنند  به  نسبت 

اندک و قابل قياس نيست.

مشارکت  و  رفاه  سازمان  اجتماعي  خدمات  معاون 
اجتماعي شهر تهران گفت: طرح ضربتي جمع آوري 
متكديان در شهر تهران از هفته آينده آغاز مي شود.
به فصل  اشاره  با  فارس  با  رضا جايگري در گفت  وگو 
تهران  در  متكديان  ميزان  گرما  شروع  با  گفت:  تابستان 
ضربتي  طرح  اجراي  به   اشاره  با  مي يابد.وي  افزايش 
جمع آوري متكديان از هفته آينده گفت: با شدت بيشتري 
متكديان را از سطح شهر جمع مي كنيم.معاون خدمات 
تهران  اجتماعي شهر  و مشاركت  رفاه  اجتماعي سازمان 
به شكل دستفرش در سطح  متكديان  بيشتر  داد:  ادامه 
شهر ظاهر مي شوند.معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه 

و مشاركت اجتماعي شهر تهران با اشاره به اينكه جمع 
آوري متكديان مرحله اول كار است، گفت: مشكل بعدي 
ساماندهي اين افراد است.وي ادامه داد: بايد سازمان هاي 
مختلف وارد كار شوند تا بتوانيم اين افراد را ساماندهي كنيم 
و نگذاريم دوباره به سطح شهر برگردنند. به گفته جاگيري، 
در بيشتر موارد زماني كه دستگاه هاي ذي ربط وارد عمل 
نمي شوند اين چرخه ناقص مي مانند و شهرداري فقط اين 
افراد را جمع آوري مي كنند و دوباره گدايان به سطح شهر 
برمي گرددند. وي تأكيد كرد: در صورتي كه دستگاه هاي 
مربوطه در زمينه ساماندهي متكديان وارد كار شوند ظرف 

يك هفته تمام گدايان را از شهر جمع مي كنيم. 

مرکز هماهنگي اطالع رساني آلودگي هوا با صدور 
گروه هاي  براي  را  تهران  هواي  شرايط  اطالعيه اي 

حساس ناسالم اعالم کرده است.
در اين اطالعيه آمده است: بر اساس اطالعات رسيده 
از  تهران  شهر  هواي  آلودگي  سنجش  ايستگاه هاي  از 
ميزان غلظت كليه آالينده ها نسبت به روز گذشته در 
همين ساعت كاسته شده است.به اين ترتيب ميانگين 
غلظت آالينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون فراتر 
در  هم اكنون  هوا  كيفيت  شاخص  و  بوده  مجاز  حد  از 
دليل  به  است.  حساس  گروه هاي  براي  ناسالم  شرايط 
اكسيد  دي  آالينده  براي  هوا  كيفيت  شاخص  اينكه 

در  است  گرفته  نظر  در  را   200 باالي  عدد  نيتروژن 
تحليل و پيش بيني ايستگاه هايي كه مقدار اطالعات آن 
كمتر از 200 است منظور نمي شود. همچنين گزارش 
ابري  قسمتي  تا  كمي  آسماني  از  حاكي  هواشناسي 
رعد  و  رگبار  نقاط  از  پاره اي  در  ابر  افزايش  تدريج  به 
مي رود  انتظار  ترتيب  اين  به  است.  باد  وزش  و  برق  و 
گروه هاي  براي  ناسالم  شرايط  در  هوا  كيفيت  شاخص 
ناسالم  شرايط  در  مي شود  گيرد.توصيه  قرار  حساس 
براي گروه هاي حساس افراد مبتال به بيماري هاي قلبي 
و ريوي، سالمندان و كودكان بايد فعاليت هاي طوالني 

مدت در فضاي باز را كاهش دهند.

آغاز طرح ضربتي جمع آوري متکديان از هفته آيندههواي تهران در شرايط ناسالم قرارگرفت

سازمان بيمه سالمت و طرح بيمه اجتماعي فراگير در راه است؛

جزئيات طرح ادغام 17صندوق بيمه اجتماعي

رئيس قوه قضائيه: 50 درصد زندانيان مجرمان موادمخدر هستند

طرح ارتقاي امنيت  به  کوير رسيد

پرچم ايران بر فراز سومين برج  پرچم بلند دنيا برافراشته مي شود 
پروژه  احداث برج 147 متري پرچم تهران که مهرماه سال گذشته بر زمين خورد، قرار است در پايان شهريور ماه 

امسال و همزمان با هفته دفاع مقدس بهره برداري شود.
به گفته مديرعامل شركت توسعه فضاي فرهنگي شهرداري تهران، برج پرچم سومين برج پرچم بلند در كل دنيا است و به 
زودي پرچم ايران با ابعاد 42 در 24 متري روي آن به اهتزاز درمي آيد. اين پروژه  بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران درحال 
انجام است و فضاي در نظر گرفته شده در اطراف اين پروژه شامل تلفيقي از فضاهاي رسمي با فضاهاي طبيعي است و از معماري 
ايرانيـ  اسالمي نيز در آن كمك گرفته شده است.مديرعامل شركت توسعه فضاي فرهنگي به ايسنا گفت: سطح روي صفحه پرچم 
)محل برپايي( 627 متر مربع و محوطه پيراموني صفحه پرچم هزار و 68 متر مربع و سكوي سان آن نيز 56 متر مربع در نظر 
گرفته شده همچنين محل استقراري براي مدعوين با ظرفيت 500 نفر پيش بيني شده است. بلندترين برجهاي پرچم در كشورهاي 
تاجيكستان و آذربايجان قرار دارد و برج پرچم تهران رتبه سوم پرچم هاي دنيا را كسب خواهد كرد. برج پرچم در اراضي عباس آباد 
و پارک طالقاني در محدوده بين بزرگراه هاي شهيد همت، حقاني و مدرس قرار گرفته است. پارچه  مورد استفاده براي اين پرچم 

42 در 24 متري، بالغ بر300 كيلوگرم وزن خواهد داشت.
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دريچه

اخبار

آنچه که درباره مراکز نگهداري و درمان معتادان 
بايد بدانيم

درمان معتادان يكي از اهداف مبارزه با مواد مخدر در کشور است 
و درمان اعتياد بايد يكي از برنامه هاي اصلي در سياست گذاري هاي 
کالن قرار گيرد زيرا اعتياد يک فرايند پيچيده بوده و درمان آن نيز 

بسيار سخت است.
صورت  گوناگوني  و  متعدد  روش هاي  از  معتادان  براي  اعتياد  درمان 
آن دخيل  در  غيره  و  مواد مصرفي  نوع  مواد مصرفي،  ميزان  كه  مي گيرد 
و اثر گذار است.ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور تاكنون سعي كرده تا با 
بهره گيري از روش هاي پذيرفته شده علمي و با حمايت از مراكز درمان و 
ترک اعتياد خصوصي، گستره و عرصه فعاليت هاي درمان و ترک اعتياد در 
كشور را توسعه و گسترش دهد.با تمام كوشش هاي صورت گرفته، متاسفانه 
ديده مي شود كه تعدادي از معتادان به داليل مختلف روحي و رواني چندان 
تمايل و رغبتي براي درمان و ترک اعتياد از خود نشان نمي دهند.معتادان 
به مواد مخدر، عالوه بر آسيب هايي كه به جسم و روح خود وارد مي سازند، 
اعضاي خانواده و اطرافيان خود را نيز با مشكالت جدي مواجه مي كنند.بر 
اساس گزارش هاي رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم اكنون، حدود 2 
ميليون معتاد در كشور وجود دارد و 800 هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد 
مخدر مصرف مي كنند.هومن رمضان پور، كارشناس آسيب هاي اجتماعي در 
اين زمينه مي گويد: مراكز نگهداري و درمان اعتياد بسيار بهتر از كمپ هاي 
ترک اعتياد است، زيرا در اين مراكز، مسئوالن دست اندركار مبارزه با مواد 
ترک  كمپ هاي  كارشناس  اين  گفته  دارند.به  مستقيمي  نظارت  مخدر، 
اعتياد، معموال توسط سازمان بهزيستي ايجاد مي شود و شيوه هاي درمان 
اين كمپ ها چندان نوين نيست.در مراكز نگهداري و درمان اعتياد، معتاد، 
بايد همه مراحل درماني را بر اساس اصول صحيح بگذراند تا به بهبودي كامل 
برسد. وجود تيم هاي پزشكي، مشاور، مددكار، روانكاوي و گفتار درماني در 
اين مراكز، در درمان اعتياد معتاد، بسيار تاثير گذار است.فرزين رحيم نظري، 
مديركل روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين زمينه مي گويد: 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، مدت ها پيگير موضوع درمان افراد معتاد است و با 
تصويب اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، به طور دقيق مسير قانوني براي 
درمان اين افراد تعيين شد.به گفته اين مقام مسئول موضوع مراكز نگهداري 
و درمان معتادان در واقع مجراي قانوني درمان افرادي است كه به هر دليل از 
درمان اختياري سر باز مي زنند و اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري 
و  نگهداري  مراكز  آماده سازي  در حال  استانداري ها  ويژه  به  نهادها  ساير 
درمان معتادان است.رحيم نظري، اظهار مي دارد: اين نوع درمان براي اولين 
بار در كشور اجرا مي شود و نمي توان آن را با نگهداري معتادان در سنوات 
قبل مقايسه كرد، همكاري همه دستگاهها به ويژه دستگاههاي متولي درمان 
كه همواره از علمي شدن درمان حمايت مي كنند، الزم و ضروري است.وي 
تصريح مي كند: هدف اين طرح ملي كمك به افراد نيازمند و حركت به سوي 
جامعه سالم است و مراكز درمان اعتياد بر اساس يك تكليف و ضرورت ملي 
تاسيس مي شوند.مصطفي محمدنجار، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نيز در اين زمينه مي گويد: مراكز نگهداري و كاهش آسيب معتادان براي 
مراجعه  مراكز مجاز درماني  به  نتوانسته اند  دليلي  به هر  كساني است كه 
كنند و ستاد مبارزه با مواد مخدر با كمك اعتبارات دولتي و هزينه هايي 
كه صرف كرده، مراكزي را تحت عنوان نگهداري، درمان و كاهش آسيب 
معتادان براي اين افراد ايجاد كرده است.اين دسته از معتادن به اين گونه 
مراكز منتقل مي  شوند و تحت درمان رايگان قرار مي گيرند و اين موضوع 
در راستاي سياست هاي كاهش آسيب  ستاد است.تاكنون مراكز نگهداري 
رضوي،  خراسان  اصفهان،  فارس،  تهران،  استان هاي  در  معتادان  درمان  و 
خراسان شمالي، گلستان، قم، كرمان و مركزي راه اندازي شده است. مراكز 
درمان استان هاي مازندران، آذربايجان غربي، هرمزگان، آذربايجان شرقي، 
چهارمحال و بختياري، همدان، قزوين، كرمانشاه، گيالن، خراسان جنوبي، 

خوزستان و يزد نيز تاكنون به بهره برداري رسيده اند.

110 سکه هم براي مهريه زياد است
رئيس ستاد ديه کشور با بيان اينكه 110 سكه هم براي مهريه زياد 
است، گفت: بايد دفترخانه ها را مجبور کرد تا مهريه هاي باالي 14 

سكه را ثبت نكنند.
اسداهلل جواليي در گفت  وگو با مهر با بيان اينكه دستور رئيس قوه قضائيه 
براي آزادي زندانيان مهريه و مبحث اعصار بسيار پسنديده بود، گفت: اين 
طرح خوبي است و اميدوارم بزودي ابالغ شود اما بايد تالش كنيم ضرب 
المثل”مهريه را كي داده و كي گرفته" از زبان خانواده هاي ايراني برچيده 
شود.وي افزود: در دو سال گذشته حدود 20 هزار كانون خانواده به دليل 
شكايت زوجه عليه زوج براي دريافت مهريه از هم پاشيده و اين آمار هر روز 
در حال افزايش است. به نظر من قبل از اين كارها بايد فرهنگ مهريه باال 
را درست كرد. ما 4 سال است كه در تالشيم اين موضوع را فرهنگ سازي 
كنيم و در مجلس هم تالشهايي در اين زمينه انجام داده ايم.جواليي در مورد 
اليحه اي كه در آن مهريه باالي 110 سكه زنداني ندارد، گفت: با اين افزايش 
قيمت سكه 110 سكه هم زياد است و بايد دفاتر اسناد را مجبور كرد كه 
بيشتر از 14 سكه را ثبت نكنند.وي افزود: پيشنهاد كميته حقوقي ستاد ديه 
اين بود كه در عقدنامه ها از كلمه عنداالستطاعه استفاده و ثبت شود تا زوج 

در صورت داشتن استطاعت و توان مالي مهريه زوجه را پرداخت كند. 

ارتقاء نظم درون سازماني مهمترين دستاورد مجمع 
مديران سازمان اوقاف 

يوسف دهقاني - قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه در مجمع 
در  تحول  و  تغيير  از  سازمان  اين  مسئوالن  و  مديران  سراسري 

برگزاري سومين مجمع سراسري سازمان در سال جاري خبر داد. 
وي با اشاره به امانت داري از دو گوهر گرانبار قرآن و عصمت در سازمان 
اوقاف اظهار كرد: اين سازمان مفتخر به امانت داري قرآن و سالله عصمت 
و طهارت)ع( و موقوفات كشور است كه ماموريت ما را سنگين كرده است. 
رضايار با اشاره به جاي خالي مديران موقوفات در اين مجمع خاطرنشان 
كرد: يكي از پرتالش ترين مديران، مديران موقوفات و بقاع متبركه هستند 
كه عدم حضورشان در اين مجمع بسيار احساس مي شود. وي با اشاره به 
برگزاري اين همايش در قالب مجمع تصريح كرد: با همفكري هايي كه در دو 
نشست قبل انجام شد تصميم بر اين شد كه در اين سلسله همايشها مسائل 
اجرايي  مسئوالن  از  برخي  خدمت  در  لذا  شود  مطرح  اخالقي  و  سياسي 
به  رضايار  هستيم.  مجمع  اين  برگزاري  طي  در  اسالمي  جمهوري  نظام 
تشريح رويكردهاي برگزاري سومين مجمع سراسري مديران سازمان اوقاف 
پرداخت و افزود: ارتقا آخرين سياست هاي كالن اين سازمان و انسجام درون 
به  اشاره  با  اين مجمع است. رضايار  اهداف تشكيل  از مهمترين  سازماني 
ديگر بخش هاي اين همايش تصريح كرد: تقدير و تشكر از مديران نمونه و 
تالشهاي شبانه روزي بخش فرهنگي سازمان اوقاف در برگزاري مسابقات و 
فعاليت هاي قرآني بخش ديگري از برنامه هاي اين همايش دو روزه است. 
رضاياردر پايان عنوان كرد: اميد است برگزاري چنين همايشهايي كمك كند 

تا عملكردها و اهداف كالن سازمان و اوقاف را يك قدم به جلو پيش برد.

 ورود مجلس به  ماجراي اخراج معلمان 
پيش دبستاني و مربيان بهداشت 

رئيس کميته آموزش و پرورش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
تغييرات  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  عملكرد  آينده  هفته  گفت: 

آموزشي بر اساس سند تحول بنيادين مورد بررسي قرار مي دهيم.
جبار كوچكي نژاد در گفت وگو با مهر افزود: بررسي ساماندهي نيروي 
انساني، اخراج معلمان پيش دبستاني و مربيان بهداشت از آموزش و پرورش 
از اولويتهاي نمايندگان مجلس در بررسي عملكرد وزارت آموزش و پرورش 
است. وي ادامه داد: اخراج نيروهاي اين وزارتخانه تحت عنوان معلمان پيش 
دبستاني و مربيان بهداشت، تخلف وزارت آموزش و پرورش است و بايد اين 
نيروها به استخدام آموزش و پرورش در آيند.به گفته كوچكي نژاد، همچنين 
بحث تغيير نظام آموزشي و استقرار نظام 3-3-6 از ديگر موضوعاتي است 

كه در جلسه كميته آموزش و پرورش مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.


