اخبار
ریزش ساختمان قدیمی در تهران و
نجات معجزهآسای کودک از زیر آوار

یک ساختمان قدیمی در خیابان  ۱۷شهریور
فرو ریخت که در این حادثه یک کودک به
همراه یک پیرزن مصدوم اما زنده از زیر آوار
خارج شدند .سخنگوی سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران با اشاره
به خبر ریزش یک س��اختمان گفت :ساعت
۶:۱۱روز ش��نبه ای��ن حادث��ه در خیابان ۱۷
ش��هریور ،خیابان ابوفاضل به س��امانه ۱۲۵
اطالع داده ش��د که بی درن��گ ماموران دو
ایس��تگاه با تجهیزات کامل به محل حادثه
اعزام شدند.سید جالل ملکی افزود :با حضور
آتش نشانان مشاهده شد که یک ساختمان
دو طبق��ه قدیمی به مس��احت  ۶۰متر مربع
که در مج��اورت آن نیز عملیات گودبرداری
به عمق حدود یک مت��ر در حال انجام بود،
ری��زش کرده و به طورکامل تخریب ش��ده
است.ملکی با بیان اینکه این ساختمان بسیار
قدیمی و از نوع خش��تی و گل��ی بود افزود:
 ۱۳نفر که از اتباع کشور افغانستان بودند در
این ساختمان زندگی میکردند که در زمان
بروز حادثه دو نفر شامل پسربچه هشت ساله
و پیرزن��ی حدود  ۷۰س��اله در زیر آوار مانده
بودند.
بزرگترین شبکه قاچاق موادمخدر در
جنوب و جنوب شرق کشور منهدم شد

سرهنگ مهرداد مشوق در مراسم انهدام این
بان��د قاچاق در جمع خبرن��گاران افزود :درپی
وص��ول اخبار و اطالعات مبنی بر قاچاق مواد
مخدر صنعتی توس��ط قاچاقچیان از کش��ور
افغانس��تان به داخل خاک ای��ران و قاچاق به
کشورهای حوزه خلیج فارس و تاثیر این پدیده
شوم بر روابط اقتصادی ایران و متضرر شدن
تجار ایرانی ،پیگیری موضوع توسط مقام های
کشوری و استانی به صورت ویژه در دستورکار
پلیس قرار گرفت .وی بیان داش��ت :تکاوران
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با
انجام اقدام های فنی و اطالعاتی شبانه روزی
و هدایت پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ،در
نهایت شبکه قاچاق مواد مخدر صنعتی شیشه
را به سرکردی «حمید.س»ا شناسایی کردند.
جانش��ین فرماندهی انتظامی اس��تان استان
هرمزگان اظهار داش��ت :با بررسیهای دقیق
صورت گرفته مش��خص شد سرکرده شبکه
مراوده و رفت و زیادی زیادی به کش��ورهای
متع��دد منطقه ای و فرامنطقهای داش��ته که
با اش��راف اطالعاتی و ط��رح ریزی عملیاتی
پلیس ،تمامی اقدام های وی و دیگر اعضای
شبکه تحت رصد اطالعاتی قرار گرفت و در
ی��ک عملیات ضربت��ی و غافلگیرانه اعضای
اصل��ی ش��بکه دس��تگیر و در ای��ن عملیات
بی��ش از  ۶۰کیلوگرم مخدر صنعتی شیش��ه
در حین انتقال کش��ف و ضبط شد .سرهنگ
مش��وق اذعان داشت :رصد مالی و اقدام ها و
ارتباطات سرش��بکه «سلطان کویر» با ایادی
خود مش��خص ش��د مقدار قابل توجهی مواد
مخدر صنعتی از استان های شرقی به استان
هرم��زگان به مقصد کش��ورهای حوزه خلیج
فارس قاچاق کرده اس��ت.وی ادام��ه داد :در
عملیات مشترک سرشبکه این باند در یکی از
شهرستانهای شمالی کشور و سه عضو دیگر
این باند در بندرعباس دس��تگیر و با عنایت به
فرمایش رهبرمعظم انقالب در خصوص ضربه
ب��ه بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدرو جرائم
حوزه پولش��ویی ۱۷ ،دس��تگاه خودرو لوکس،
 ۳۵باب ملک شامل آپارتمان ،واحد تجاری و
شرکت تولیدی و زمین کش��اورزی به ارزش
مال��ی افزون بر  ۳۰۰میلی��ارد تومان (حاصل
معامالت نامشروع مواد مخدر) متعلق به این
شبکه شناسایی و توقیف شده است.
آشیانه لک لکها روی دکل مخابرات
در شوشتر دل معارض زمین را به
رحم آورد

رییسادارهحفاظتمحیطزیستشوشترگفت:
رای دادگاه مبنی بر جابجایی دکل مخابراتی در
شهر عرب حس��ن از توابع شهرستان شوشتر
به دلی��ل وجود مالکیت خصوص��ی زمین ،با
رضایت مالک لغو شد .مهدی زمانپور بیان کرد
 :س��اختمان مخابرات و دکل مخابراتی شهر
عرب حسن که با رای دادگاه قرار شد به مالک
خصوصی آن واگ��ذار و حکم بر جابجایی آن
صادر شده بود به دلیل وجود آشیانه لک لک
ها و جوج��ه آوری آنها و با پیگیری این اداره،
همکاری ش��رکت مخابرات و رضایت مالک
زمین ،مقرر ش��د سازه دکل باقی بماند و فقط
جابجایی خطوط صورت گیرد.وی با قدردانی
از رییس اداره مخابرات این شهرستان و مالک
زمین برای قبول جابجا نش��دن و نگهداری از
دکل ادامه داد :در حوزه شهرستان شوشتر تعداد
 ۱۶آش��یانه لک لک شناسایی شده که هفت
آش��یانه آن در شهر عرب حسن واقع شدهاند.
رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت شوش��تر
اف��زود :بر روی دکل مذکور نیز دو آش��یانه به
صورت دو طبقه ایجاد ش��ده که هرس��اله در
فصل بهار و تابس��تان شاهد جوجه آوری لک
لکها در این آشیانه ها هستیم.

از سوی رییس پلیس پیشگیری فراجا مطرح شد؛

گ�روه اجتماعی :رییس پلیس پیش��گیری
انتظامی کل کشور آخرین وضعیت اجرای
الزام��ات حفاظتی و انتظام��ی برای صدور
پایان کار س��اختمانها را تش��ریح کرد .به
گزارش «عص��ر ایرانیان»  ،موضوع امنیت
س��اختمانها و به خصوص س��اختمانها
اماکن عمومی نظیر بانکها ،مجتمعهای
تج��اری و اداری ،ش��رکتها و  ...در برابر
اقدام��ات مجرمانهای نظیر س��رقت ،جزو

شرط جدید برای صدور پایان کار ساختمانها توسط پلیس
اولویته��ا و دغدغههایی اس��ت که بارها
از سوی کارشناس��ان و مسئوالن مختلف
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .این دغدغه
تاجای��ی پیش رفت که پلیس اقدام به ارائه
طرح پیوست انتظامی برای ساخت و سازها
کرد تا بر اساس آن دریافت پایان کار منوط
به تاییدیه انتظامی پلیس ش��ود.مدتی قبل
س��ردار قاس��م رضایی ،جانش��ین فرمانده
فراجا نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته

بود « :در حوزه س��اختمان نیز شهرداریها
باید مکلف ش��وند پروانه ساخت بگیرند و
پیوست انتظامی و همچنین پایان کار داشته
باش��ند ».همی��ن موضوع بهانهای ش��د تا
آخرین وضعیت اجرای این طرح را از رییس
پلیس پیشگیری فراجا پیگیری کنیم.سردار
مهدی معصوم بیگی در گفتوگو با ایسنا،
درباره س��رانجام الزامی شدن پیوستهای
انتظامی و حفاظت��ی برای صدور پایان کار

س��اختمانها گفت :برابر بند پ ماده ۱۰۸
قانون شش��م توس��عه« ،کلیه شهرکها و
مجتمعه��ای اداری ،تجاری ،مس��کونی و
صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند
پیوستهای حفاظتی ،انتظامی الزم برای
ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری
از س��رقت را برابر اس��تانداردهای اعالمی
نیروی انتظامی رعایت کنند» .این بند یک
ظرفیت خوبی را برای ارتقا امنیت این فضاها
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ایجاد کرده است .وی با اشاره به تبصره قید
شده برای این بند از قانون اظهارکرد :بنا شد
تا برابر تبصره مذکور آییننامه نحوه اجرای
این بند و اس��تانداردهای اعالمی توس��ط
وزارتخانههای کش��ور و راه و شهرسازی با
همکاری نیروی انتظامی و ش��ورای عالی
اس��تانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران
برسد که این آییننامه در اواخر سال ۱۴۰۰
به هیات دولت رفته و مصوب شد.

چند باور اشتباه درباره تریاک؛

چگونهمادهمخدر«گل»مورداستقبالبرخیجوانانقرارگرفت؟

گ�روه اجتماع�ی :تاثیر مص��رف تریاک در ب��روز برخی
س��رطانها در مقایس��ه با مص��رف دخانیات از س��یگار
هم بیش��تر اس��ت و حتی مصرف طوالن��ی مدت آن با
افزایش بیماریه��ای قلبی -عروقی همراه بوده و حتی
ش��انس بروز حمالت قلبی و س��کتههای قلبی و مغزی
با مصرف آن دو برابر افزایش مییابد ،این درحالیس��ت
که بر اس��اس آخرین شیوعشناسی در دسترس ،تریاک
بیش از  ۵۰درصد موادمخدر مصرفی کش��ور را ش��امل
میش��ود .به گزارش «عصر ایرانیان» فرزانه س��هرابی،
معاون اجتماعی موسس��ه کادراس ضمن اش��ارهای به
تاریخچه مصرف تریاک در ایران ،به ایسنا میگوید :پس
از بنگ و حش��یش ماده مخدری که به ایران راه یافت،
تری��اک بود .مصرف تریاک به منزل ه دارویی مس��کن و
اثربخش ،نتیج ه تحقیقات بوعلیس��ینا و محمد زکریای
رازی بوده اس��ت .آنها در شمار نخستین پزشکانی بودند
که در قرن  ۱۰میالدی ،خواص تریاک را شناخته و برای
پیشبرد اهداف پزش��کی از آن به عنوان پادزهر استفاده
میکردند.وی ادامه میدهد :تاریخ استفاده از تریاک ،چه
به صورت درمانی و چه تخدیری به طور دقیق روش��ن
نیس��ت اما میتوان گفت اس��تفاده درمانی از تریاک بر
اس��تفاده تخدیری آن مقدم بوده اس��ت .علت مصرف و
رواج تریاک را در ایران برخی دس��تاورد حمله مغوالن و
برخی نتیجه لشکرکشی نادرشاه به هندوستان میدانند،
اما مستند است که در زمان صفویه مصرف این ماده به
خص��وص در بین برزگان ،درباری��ان و رجال عالی مقام
متداول بوده است به گونهای که شاه طهماسب صفوی
خطر مصرف مواد افیونی را جدی تلقی کرد و دستور داد
تا تریاک موجود در دربار را معدوم کنند اما در دورههای
بعد و حکمرانی جانش��ینانش مانند شاه سلیمان ،مصرف
تریاک دوباره متداول ش��د و مردم با اینکه میدانس��تند
تریاک مضر است اما به علت عادت کردن به آن ،مصرف
میکردند.این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه مصرف
تریاک به روشهای شناخته شده از زمان قاجار در ایران
ش��روع ش��د ،میافزاید :در این دوره کش��ت و مصرف
تریاک از س��وی کارگران هندی در منطقه خراس��ان و
کرمان رواج یافت؛ همچنین کشت آزمایشی خشخاش و
شایعه خواص آن به وسیله مستشاران خارجی به سرعت
موجب گس��ترش کش��ت و مصرف تری��اک در نواحی
مختلف کش��ور (به ویژه مناطقی که بیش��تر در دس��ت
نیروهای استعماری بود) شد .در دوره قاجار به دلیل آنکه
تریاک با قیمت باال نس��بت به گندم و دیگر محصوالت
از سوی انگلیسیها خریداری میشد ،کشاورزان روی به
کاش��ت تریاک آوردند و حتی در بین سالهای -۱۲۸۶
 ۱۲۸۸موجب قحطی در کش��ور شد.سهرابی خاطرنشان
میکند :مصرف تریاک به صورت جدید از زمان قاجاریه

با فعالیت اس��تعمارگران ش��کل گرفت و در واقع شکل
سیاس��ی مواد مخدر از این زمان آغاز ش��د .انگلیسیها
از یک س��و ،با ترویج کش��ت ،تولید و فروش تریاک در
ایران به درآمدهای امپراطوری بریتانیا افزودند و از سوی
دیگر ،مصرف تریاک را در س��طح وسیعی رواج دادند .از
زمان امیرکبیر تا سال  ۱۲۸۲کشت خشخاش ،فروش و
مص��رف تریاک در ایران آزاد ب��ود و هیچ قانونی در این
زمینه وجود نداش��ت .نخستین قانون در این مورد به نام
«قانون تحدی��د تریاک» در س��ال  ۱۲۹۰در  ۶ماده در
مجلس تصویب ش��د و با هدف کاهش مصرف تریاک
قانونها و سیاس��تهای دیگری نی��ز در این دوره وضع
شد.سهرابی تاکید میکند که مصرف تریاک به هر نوع
(خام ،ش��یره و سوخته) ،به هر شکل (بلعیدن و دودی) و
به هر میزان (حتی نیم گرم در شبانه روز) عالوه بر معتاد
شدن فرد ،به بروز بیماریهای قلبی عروقی ،سکتههای
قلبی و مغزی و سرطانها منجر میشود.وی درخصوص
نحوه مصرف این مخدر ،با بیان اینکه امروز در کشورهای
غربی ،تریاک به شکل پودری یا کلوخی به رنگ قهوهای
سوخته در دسترس مصرفکنندگان قرار میگیرد ،یادآور
میش��ود :این ماده یا تدخین شده یا به صورت خوراکی
و تزریقی مورد استفاده قرار میگیرد .اما از آن جایی که
ساختار تریاک بسیار شبیه به ساختار مواد مخدر طبیعی
بدن اس��ت ،در اثر استفاده،مولکولهای مخدر موجود در
تریاک گیرندههای اعصاب را تسخیر کرده و همان حس
آرامش فاقد درد را در بدن تولید میکند .این ماده مخدر
ابتدا باعث حس شادمانی و سرخوشی شده اما با استفاده
مکرر ،بدن برای دسترسی به این حالت به میزان هرچه

بیش��تر از این مواد نیاز پیدا میکند.س��هرابی با تاکید بر
اعتیادآور بودن ماده تریاک ،میگوید :در اثر اس��تفاده از
این ماده اش��تیاق به مصرف (چه جسمانی و چه روانی)
بس��یار سریع پیشرفت میکند به طوریکه خماری ناشی
از آن باعث تهوع ،آبریزش چشم ،خمیازه ،سرمازدگی یا
تعریق خواهد شد .در واقع معتادین بیشتر برای جلوگیری
از درد ناش��ی از خماری به مصرف آن ادامه میدهند تا
به دس��ت آوردن حس نخستین سرخوشی یا رسیدن به
تعادل جسمی و روانی.معاون اجتماعی موسسه کادراس
یادآور میش��ود :تریاک ،در مقایسه با مصرف دخانیات،
ماده بس��یار قویتر و موثرتری در بروز س��رطان است و
تاثیر تریاک در بروز برخی سرطانها ،از سیگار هم بیشتر
است .مصرف طوالنی مدت تریاک با افزایش بیماریهای
قلبی – عروقی همراه اس��ت .شانس بروز حمالت قلبی
و س��کتههای قلبی و مغزی با مص��رف تریاک ،دو برابر
افزایش مییابد.بنابر اظهارات وی ،مصرف منظم تریاک،
خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی ،سرطانها
و بیماریهای تنفس��ی را مجموع ًا تا  ۸۶درصد افزایش
میدهد .به عنوان مثال ،در حالی که وجود بیماری دیابت،
به تنهایی ،خطر مرگ را نسبت به غیردیابتیها ،حدود دو
برابر میکند ،همزمانی مصرف تریاک و دیابت ،این خطر
را ب��ه  ۲.۷۶برابر افراد غیردیابتی بدون س��ابقه مصرف
تریاک افزایش میدهد .همچنین مصرف تریاک ،خطر
م��رگ زودرس در بیم��اران دیابتی را به طور کلی حدود
 ۳۰درصد افزایش میدهد .مصرف طوالنی مدت تریاک
خطر مرگ زودرس در بیماران مبتال به سیروز کبدی را
 ۲.۷۴برابر افزایش میدهد.به گفته سهرابی ،اوپیوئیدها

که ش��امل اوپییتها (هروئین و تریاک) و اوپیوئیدهای
دارویی و س��ایر اوپیوئیدهای مصنوعی هستند ،به دلیل
پیامدهای ش��دید مصرفش��ان برای س�لامت افراد در
بسیاری از کشورها یک نگرانی عمده به حساب میآیند؛
به طوریکه در سال  ۲۰۱۷مصرف اوپیوئیدها تقریب ًا عامل
 ۸۰درصد از  ۴۲میلیون س��ال زندگی «سالم» از دست
رفته در نتیجه ناتوانی و مرگ زودرس (سالهای از دست
رفته زندگی با ناتوانی) بود و  ۶۶درصد از حدود  ۱۶۷هزار
مرگ نس��بت داده شده به اختالالت مصرف مواد مخدر
را به خود اختصاص میداد.وی یادآور میش��ود :در سال
 ۲۰۱۹کش��ت تریاک برای تولید اوپیوئیدها (افیونها) و
ی یتها (شبه افیونها) با کاهشی  ۳۰درصدی مواجه
اوپ 
شده که بهطور عمده در نتیجه خشکسالی در افغانستان
بهوقوع پیوس��ته است .در این س��ال مجموع ًا در جهان
 ۲۴۰هزار و  ۸۰۰هکتار از س��طح جهان به زیر کش��ت
تریاک رفته که برابر ب��ا  ۳۳۷هزار و  ۳۲۵زمین فوتبال
 ۱۰۰متری است.معاون اجتماعی موسسه کادراس ادامه
میدهد :در س��ال  ۲۰۱۹به ترتیب  ۵۸میلیون تن انواع
افیونه��ا و  ۳۰میلیون نفر نیز ش��به افیونها را مصرف
میکردند که مجموع این رقمها نس��بت به سال ۲۰۱۸
نزدیک به  ۵میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.به گفته
این پژوهش��گر حوزه اعتیاد ،در سال  ۲۰۱۹به طور کلی
 ۷،۶۱۰تن تریاک خام تولید شده که از این میزان تقریب ًا
 ۱٫۱۸۰تن تری��اک قابل مصرف و نزدیک به  ۷۰۰تن
هروئین تولید ش��ده است .در مجموع تولیدات افیونی در
س��ال مذکور  ۰٫۱درصد کاهش را نشان میدهد.وی با
بیان اینکه در ایران نیز بر اساس آخرین شیوعشناسی در
دس��ترس ،تریاک رایجترین ماده مصرفی است و بیش
از  ۵۰درصد مصرف مواد در کش��ور را ش��امل میشود،
میافزاید :همچنین دومین ماده پرمصرف به ویژه میان
نس��ل جوان در حال حاضر گل اس��ت و سپس مصرف
شیش��ه س��ومین ماده مصرفی در کشور اس��ت ،اما در
مورد مص��رف تریاک باید به این نکته مهم نیز اش��اره
کرد که این ماده چون به صورت س��نتی و از زمانهای
دور مصرف آن رایج بوده اس��ت ،میتوان گفت بیش��تر
افرادی که در رنج س��نی  ۴۰تا  ۶۰سال هستند ،تریاک
مصرف میکنند.سهرابی خاطرنشان میکند :در این میان
مقبولی��ت مادهای در جامعه ب��ه نحوه مصرف آن نیز باز
میگردد ،چون شیوه مصرف تریاک سخت است ،یعنی
نیاز به این اس��ت که فرد در مکانی مشخص و با ابزاری
ویژه مصرف کند ،گرایش جوان��ان به آن را کمتر کرده
اس��ت ،در مقابل از آنجا ک��ه مصرف موادی مانند گل و
شیش��ه راحتتر بوده در عین ح��ال میان جوانان رایجتر
است و گروههای سنی جوان را بیشتر در معرض تهدید
قرار داده است.

تجارت مرگآور ساقیها در مقابل دبیرستانها

روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران ضمن هشدار نسبت به مصرف مواد
اعتیاد آور نظیر گل ،حش��یش و کراک در بین دانش آموز دبیرس��تانی گفت:
مکان فروش برخی از فروشندههای مواد مخدر و اعتیادآور نظیر گل ،حشیش
و کراک مقابل دبیرستانهاس��ت و برخی از دکهها و مغازهها در کنار کاسبی
خود گل ،حش��یش و  ...می فروش��ند که نشان از سود این مواد برایشان دارد.
غالمعلی افروز در گفت وگو با ایسنا ،در آستانه روز جهانی مبارزه با موادمخدر
با بیان اینکه نظارت ما در این حوزه ضعیف اس��ت ،در عین حال تاکید کرد:
باید بازرسی انجام شود اما نمیتوان تمام دکههای کل کشور را نظارت کرد.
نظارت اصلی بر دوش معلمان و والدین است .معلمان و والدین باید از حاالت
چهره و تمرکز بچهها ،مصرف مواد اعتیادآور را تشخیص دهند.این روانشناس
عالئمی نظیر بیقراری ،اضطراب ،افسردگی ،افت تحصیلی ،بی نظمی ،تیرگی
پوس��ت ،بی حوصلگی و تندخویی را از جمله نشانههای مصرف مواد مخدر و
اعتیادآور در نوجوانان عنوان کرد و به والدین و معلمان هش��دار داد :معلمان و
والدین باید این عالئم را بهتر بدانند و از دانش آموزان مراقبت کنند .برای مثال
ممکن است نوجوانی تندخو باشد و دائما برای مصرف مواد مخدر و اعتیادآور
به سرویس بهداشتی برود و پس از آن حالش بهتر شود که والدین و معلمان
باید به این عالئم توجه کنند .در این شرایط فرار از مدرسه زیاد می شود چراکه

این دانش آموزان در مدرسه تمرکز ندارند و به زور خود را در مدرسه نگه می
دارند و اگر مواد نکش��ند احس��اس نا امنی می کنند.وی با بیان اینکه برخی
سودجویان ،مواد مخدر و اعتیادآور را در قالب دمنوش ،قرص تقویتی و شیوه
های مختلف دیگر میفروشند نسبت به عادی سازی مصرف حشیش در بین
دانش آموزان و دانشجویان هشدار داد .این استاد ممتاز دانشگاه تهران با اشاره
به کاهش س��ن مصرف مواد مخدر و اعتی��اد آور گفت که برخی نوجوانان با
اهدافی نظیر سرخوش شدن این مواد را مصرف کرده و یکدیگر را به مصرف
آن ترغیب و تش��ویق می کنند.این روانشناس همچنین این را هم گفت که
بعضا نوجوان��ان و جوانان حاضر در مهمانیهایی نظیر جش��ن تولد همراه با
دوستان خود ،مواد اعتیادآوری نظیر حشیش را به عنوان سورپرایز آن مهمانی
مص��رف می کنند و یا این مواد را در قالب قرص به یکدیگر تعارف می کنند
تا به سرخوشی برسند ،حال آنکه این سرخوشی محدود است و پس از مدتی
دچار کسالت می ش��وند.افروز معتقد است که اعتیاد به وسایل الکترونیکی و
اعتیاد به مواد مخدر دو اعتیاد خطرناک در کشور محسوب می شوند.این استاد
ممتاز دانشگاه به پدیده «دیپلم ردی» و بی اشتهایی تحصیلی و ارتباط آن با
مصرف مواد اعتیادآور در بین دانش آموزان نیز اشاره کرد و توضیح داد :دیپلم
ردی در کش��ور ما به نسبت دیگر کشورها بیشتر است .ورودی دانش آموزان

پس��ر به مدارس در مناطق ش��هری و روستایی ایران  ۴تا  ۵درصد از دخترها
بیشتر است اما خروجی دخترها  ۲۵درصد از پسرها بیشتر است .درواقع حدود
 ۳۰درصد پسرها دیپلم نگرفته و دچار دیپلم ردی میشوند که یکی از دالیل
آن می تواند بی اش��تهایی تحصیلی در پی مصرف مواد اعتیادآور باشد.وی از
فروش مواد مخدر با عنوان «تجارت اعتیاد مرگ آور» یاد و تاکید کرد :یکی
از تجارته��ای مهم و مرگ آور جهانی همین تجارت اعتیاد اس��ت .مافیای
مش��روبات الکی ،س��یگار و مواد مخدر فوق العاده پیچیده و گسترده است و
تجارت مواد اعتیادآوری نظیر گل ،حشیش ،دراگ و ...در کنار تجارت اسلحه
و مشروبات الکلی یکی از بزرگترین تجارت های جهانی است .به طوری که
س��رمایه برخی کشورها از طریق مواد مخدر می گردد و مبارزه با قاچاقچیان
آنها از سخت ترین مبارزه ها است .این در حالیست که ایران نیز در راه مبارزه
با موادمخدر چندین هزار شهید داشته است.این استاد ممتاز دانشگاه تهران باند
قاچاقچیان مواد مخدر در دنیا را بسیار خطرناک و «تجارت اعتیاد مرگ آور»
در سطج جهان را بسیار سودآور دانست و با بیان اینکه شبکه این قاچاقچیان
بسیار گسترده است ،تصریح کرد :شیوه های شارژ و مصرف این مواد نیز جدید
شده است به طوریکه شاهد خرید اینترنتی موادمخدر و حتی قلمهایی شبیه به
خودکار هستیم که برای استنشاق مواد مخدر از آنها استفاده می شود.
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معاون برنامه ریزی و توس��عه مش��ارکتهای مردمی
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره
به اینکه حدود  ۴۰هزار خیر در حوزه مدرسه سازی در
کش��ور داریم گفت :در قالب طرح آجر به آجر تا کنون
چهار پویش برپا شده است و پویش پنجم «صحن حرم
مدرسهام» است که از دهه کرامت آغاز شده و دو رکن
اساس��ی دارد که نخست ترویج فرهنگ رضوی و دوم
مشارکت در امر مدرسه سازی است .به گزارش «عصر
ایرانی��ان» ،حمیدرضا تقی پور در نشس��تی مش��ترک
با رئیس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی با بیان
اینکه آموزش و پرورش به معنای عام از پیش نیازهای
توس��عه کشور است گفت :وظیفه آموزش و پرورش در

حوزه آموزش استثنایی سنگینتر است .ایجاد بسترهای
الزم برای آموزش یا همان س��اخت مدارس را برعهده
داریم .معاون سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور با بیان اینکه طرح کالنی در راستای جمع آوری
مشارکتهای خرد مردم در حوزه مدرسه سازی تحت
عن��وان « آجر به آجر» در دس��ت اجراس��ت گفت :در
قالب طرح آجر به آجر تا کنون چهار پویش برپا ش��ده
اس��ت و پویش پنجم «صحن حرم مدرس��هام» است
که از دهه کرامت آغاز ش��ده و همچن��ان ادامه دارد و
دارای دو رکن اساس��ی تروی��ج فرهنگ رضوی و دوم
مش��ارکت در امر مدرسه سازی اس��ت .تقی پور ادامه
داد :ه��دف از راه اندازی این پویش کمک به س��اخت

و تکمیل هشت مدرس��ه استثنایی به نیت امام هشتم
(ع) اس��ت .خیرین و عموم مردم میتوانند به س��امانه
آجر به آجر مراجعه و هر مبلغی که تمایل داشته باشند
برای س��اخت این مدارس کمک کنند .وی با اشاره به
اینکه  ۷۶پروژه آموزشی تربیتی استثنایی در  ۲۶استان
کشور در دس��ت تکمیل هستند گفت :اولویت تکمیل
با مدارس��ی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بیشتری
داشته و در مناطق محروم قرار گرفته باشند .وی افزود:
در خصوص ناایم��ن بودن فضای م��دارس ،ابتدا باید
تعریف کنیم که فض��ای ناایمن یعنی چه .ایمنی یک
مدرسه ش��اخصها و آیتمهای مختلفی دارد ،از جمله
سیستم اطفای حریق ،نوع چیدمان پلهها و مسیر رفت

و آمد بچهها و  ...بس��یاری از این آمارهایی که مطرح
میشود از این جمله استانداردها و شاخصها هستند .با
همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان آتش نشانی
مدارس بسیارپرخطر را شناسایی کردیم و اقداماتی را در
دس��ت اجرا داریم تا رفع و رجوع شود .تقیپور با اشاره
به اینکه  ۲۴۲۰مدرس��ه از س��وی سازمان آتشنشانی
در تهران بررس��ی شده بود که از  ۹۲۴مدرسه ایراداتی
گرفتند گفت :از این تعداد در س��طح استان تهران۱۰ ،
درصد کالسهای درس ،نیازمند تخریب و بازسازی و
 ۱۸درصد نیازمند مقاومس��ازی هستند .ما بقی ایرادها
و اش��کاالتی که گرفته میش��ود خارج از این دوگروه
است.
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اخبار
پرداخت مطالبات و معوقات پرستاران
پیگیری میشود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،پیگیری
پرداخ��ت مطالب��ات و معوق��ات پزش��کان،
پرس��تاران و بیمارس��تانها را ازسوی وزارت
بهداشت ،دفتر ریاس��ت جمهوری و سازمان
برنامه و بودجه ،ب��ه عنوان یکی از مصوبات
جلس��ه امروز این س��تاد اعالم ک��رد .عباس
ش��یراوژن در صفحه توئیت خود نوش��ت :به
اس��تفاده از ماس��ک و رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی در اماکن مس��قف ش��لوغ ،پرتردد
و پ��ر ازدح��ام ،وس��ایل نقلی��ه عموم��ی و
بیمارستانها .در ش��هرهای زرد و آبی (فعال
همه شهرهای کشور) توصیه جدی می شود
و در س��ایر اماکن (بخصوص فضاهای باز)
الزامی به اس��تفاده از ماس��ک وج��ود ندارد.
تقدیر ویژه و تش��کر صمیمانه از پزش��کان و
پرستاران عزیز کشورمان؛ ما مدیون زحمات
پرستاران و پزشکان هستیم .یک جلوه مهم
ای��ن قدردانی ،پرداخت مطالب��ات و معوقات
پرس��تاران ،پزش��کان و بیمارستانهاس��ت.
وزارت بهداش��ت ،دفتر ریاس��ت جمهوری و
سازمان برنامه و بودجه پیگیری کنند .از دیگر
مصوبات ستاد ملی مقابله کرونا است.
 4تا  ۳۵میلیون تومان شهریه «ثابت»
امسال مدارس

رئیس س��ازمان مدارس و مراک��ز غیردولتی
وزارت آم��وزش و پرورش از اعالم ش��هریه
م��دارس غیردولتی خبر داد و س��قف و کف
شهریه دریافتی مصوب در سه دوره ابتدایی،
متوسطه اول و متوس��طه دوم را اعالم کرد.
احمد محم��ودزاده در گفتوگو با ایس��نا ،در
این باره اظهار کرد :امسال «درصد افزایش»
برای ش��هریه مدارس اع�لام نکردیم ،بلکه
ش��هریه هر مدرسه متناس��ب با عملکردش
افزایش پیدا کرده اس��ت .طبیعتا اگر عملکرد
مدرسهای در ایجاد زمینههای سخت افزاری،
امکانات ،تجهیزات و نیروی انس��انی مناسب
باشد مشمول افزایش بیشتری شده است .با
موسسان در تهران و استانها جلسه داشتیم
و در ش��ورای نظارت به جمع بندی رسیدیم
و با س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز
طرح موضوع شده و شهریه ها نهایی شدند.
رئیس س��ازمان مدارس و مراک��ز غیردولتی
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر این
اس��اس کمترین ش��هریه مصوب ثابت چهار
میلیون تومان و بیشترین شهریه  ۳۵میلیون
تومان خواهد بود که در س��امانه مشارکت ها
برای هرمدرسه مش��خص شده است .سقف
شهریه مصوب برای دوره متوسطه دوم۳۴ ،
میلیون تومان ،برای دوره متوس��طه اول۳۳ ،
میلیون تومان و برای دوره ابتدایی  ۲۶میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان است و شهریهای باالتر از
رقم اعالم شده نخواهیم داشت .محمودزاده
ادامه داد :بار دیگر تاکید میکنم که ش��هریه
اعالمی ،شهریه ثابت اس��ت که میتواند به
آن افزوده ش��ود .البته این افزایش برای فوق
برنامهه��ا باید از ش��ورای نظ��ارت منطقه و
استان تاییدیه گرفته و مصوبه انجمن اولیاء و
مربیان مدرسه را نیز داشته باشد .هزینههایی
چون ای��اب و ذهاب ،تغذیه و لباس فرم جزو
شهریه ثابت مدارس نیست.
آبرو ریزی خواستگار ناکام در
اینستاگرام

سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت :چندی
پیش زن جوانی به پلیس فتای تهران بزرگ
مراجع��ه و با طرح ش��کایتی اع�لام کرد که
فرد یا افراد ناشناس��ی اقدام به انتشار تصاویر
خصوصی وی در فض��ای مجازی کرده و با
این کار موجب ب��ر هم زدن آرامش روانی او
و خانوادهاش و هتک حیثیتش شدهاند.وی با
اشاره به ادامه اظهارات شاکی در مقر انتظامی
گف��ت :بنا بر گفته ش��اکی مدتی قبل فردی
ناش��ناس او را در فضای مجازی تهدید کرده
و از او خواسته که باید با او ارتباط داشته باشد
و اگر ای��ن کار را نکند تصاویر خصوصیاش
را منتش��ر خواهد کرد .ش��اکی به این تهدید
توجهی نکرده تا اینکه متوجه ش��ده تعدادی
صفح��ه جعلی با تصاوی��ر خصوصی او و نیز
نام و شماره تلفنش در اینستاگرام ایجاد شده
اس��ت .صفحاتی که موجب بره��م خوردن
آرامش و آبروی خانوادگی او شده بود.معظمی
گودرزی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع
به ش��کل فوری در دستورکار ماموران پلیس
فتا قرار گرفت ،اظهارکرد :ماموران با مطالعه
مستندات و اظهارات ش��اکی و بررسی همه
جوانب پرون��ده با بهرهگی��ری از روشهای
علمی و فنی کشف جرم موفق شدند ردپای
مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.

