
اجتماعی 3

یک سالمند به ازای هر ۳ نفرجمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰

رئیس انجمن مددکاری کشور با اشاره به افزایش نرخ سالمندی در کشور 
براساس آخرین سرشماری انجام شده گفت: پیش بینی می شود تا سال 

۲۰۵۰ به ازای هر ۳ نفر یک سالمند در کشور وجود داشته باشد.
سید حسن موسوی چلک با ایسنا،  با بیان اینکه براساس آمار های سرشماری 
اخیر نسبت به ۵ سال قبل تعداد سالمندان در کشور رو به افزایش است، اظهار کرد: 
گفته می شود حدود ۸.۵ درصد جمعیت کشور باالی ۶۰ سال سن دارند و پیش بینی 
می شود که تا سال ۲۰۵۰ با همین نرخ باروری، به ازای هر ۳ نفر ، یک سالمند داشته 
باشیم درحالی که به نظر می رسد جامعه برای ورود جمعیت سالمندان آماده نیست.

وی افزود: مساله سالمندی در ایران با توجه به روند رو به رشد جمعیت آنان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر کاهش نرخ موالید توام با دسترسی 
بیشتر به خدمات بهداشتی و بهبود تغذیه و در نهایت  باال رفتن سن امید به 
زندگی تا ۸۰ سالگی شده است. اما پرسشی که وجود دارد این است که چه قدر 

سیاست گذاری های کشور متناسب با این شرایط تغییر کرده است؟
وی افزود: با توجه به اینکه برخی گروه های سالمندان مثل افراد تنها، بیمار، 
حاشیه نشین، زنان و  فقرا آسیب پذیرترند، حداقل انتظار این است که در بخش 
سیاستگذاری و حمایت های اجتماعی به سالمندان توجه خاصی شود و مطالبه 
حمایت های اجتماعی برای زندگی خوب برای آنان امکان پذیر شود. بحث تکریم 
سالمندان موضوعی است که کمتر روی آن کار شده است چراکه نظر می رسد 
ساختار خانواده و روابط بین فردی تغییر کرده  و مسئولیت اجتماعی شهروندان 
کمتر شده است. این مسائل تبدیل به این نگاه شده است که سالمندان سربار جامعه 

هستند، درحالیکه در هر جامعه ای، سالمندان سرمایه آن جامعه هستند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در ادامه اظهار کرد: امروزه در دنیا نگاه این 
است که سالمندان باید بتوانند در همه عرصه ها تا پایان عمرشان فرصت مشارکت 
اجتماعی داشته باشند ولی در کشور گاهی به گونه ای سیاستگذاری می شود که 
جامعه را از این گنجینه محروم کنیم، برای مثال در حوزه بازنشستگی اقداماتی را 
انجام می دهیم درحالی که آنچه سالمندان به آن نیاز دارند، با توجه به اینکه شاخص 
عمر مفید و سالم در حال افرایش است، حضور آنان در عرصه های مختلف جامعه 
است، به همین دلیل به نظر می رسد جنس سیاستگذاری های ما در این حوزه باید 

تغییر کند.
موسوی چلک با تاکید بر اینکه نمی توانیم سالمندان را از تقویم زندگی مان حذف 
کنیم، بنابراین نظام تأمین اجتماعی باید به گونه ای باشد که حداقل دغدغه های 
سالمندان، مثل دسترسی به خدمات و مراقبت ها تامین شود، تصریح کرد: اگرچه 
سرمایه ها و ظرفیت ها در حوزه سالمندی محدود است ولی اگر به دنبال سالمندان با 

نشاط هستیم باید از قبل ۶۰ سالگی برایشان برنامه ریزی کنیم.

کاهش ۶۰ ساعت از زمان آموزش در دوره دوم 
ابتدایی و متوسطه اول

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اجرای برنامه 
ویژه مدارس گفت: ۶۰ ساعت از زمان آموزش در طول یک سال کاهش و به 

این برنامه اختصاص داده می شود.
حیدر تورانی در گفت وگو با ایسنا، درباره برنامه وزارت آموزش و پرورش برای 
کاهش دو ساعته برنامه درسی و اختصاص این زمان به معلمان برای فعالیت های 
جنبی و مهارتی اظهار کرد:  از این طرح تحت عنوان »برنامه ویژه مدارس« نام برده 

می شود و قرار است از همین ماه به صورت داوطلبانه در برخی مدارس  اجرا شود.
وی افزود: پس از اجرای آزمایشی، بازخورد می گیریم و اشکاالت را رفع می کنیم. 
برنامه ویژه مدارس مختص دانش آموزان سه ساله دوم دوره ابتدایی و دوره اول 

متوسطه است.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه این برنامه در 
راستای راهکار ۵-۵ سند تحول و ۲-۱۳ برنامه درسی ملی است و  نیازی به تصویب 
در شورای عالی نداشت گفت: در این طرح از مدارس خواسته می شود تا دو ساعت 
از ساعات آموزشی را در هفته آزاد کنند؛ یعنی ۶۰ ساعت از زمان آموزش در طول 

یک سال به این برنامه اختصاص داده می شود.
تورانی ادامه داد: این دوساعت از برنامه درسی مدرسه در هفته کم می شود و هر 
مدیر باید تقویم ویژه مدرسه خود را ارائه کند. نحوه کاهش این دو ساعت نیز اینگونه 
است که در حد ضرورت بخش هایی از کتاب به صورت خودخوان و مطالعه آزاد در 
نظر گرفته و به دانش آموز اعالم می شود که هر مدرسه خودش تشخیص می دهد 

کدام دروس را خودخوان اعالم کند.
و  پرورشی  کارهای  به  برنامه درسی  از  آزاد شده  اینکه دوساعت  بیان  با  وی 
فعالیت های مهارتی اختصاص می یابد عنوان کرد: فهرستی آماده شده که مدارس 
می توانند روی آنها سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال مطالعه، فعالیت های هنری، 
مهارت های شهروندی، مهارت های حرکتی و ارتباطی، سواد رسانه ای از این جمله اند.  
تورانی با بیان اینکه وزیر برای اولین بار مستقیم به مدیر مدرسه بخشنامه زده است 
گفت: برنامه ویژه در اختیار مدیر و شورای مدرسه است و نحوه ارزیابی فعالیت ها 
هم به خود مدارس باز می گردد. این طرح در راستای سیاست مدرسه محوری و از 
اقدامات خوب تحول آفرین منطبق با سند تحول است. ما از استان ها خواسته ایم تا 
مدارس داوطلب را مشخص کنند تا بتوانیم در سال اول اجرا، روی کارشان ارزیابی 

داشته باشیم.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همچنین درباره برنامه تکالیف 
مهارت محور به جای مشق شب که برنامه آموزش و پرورش برای دانش آموزان 
کالس اول تا سوم است اظهار کرد: مسئولیت اجرای برنامه تکالیف مهارت محور با 
معاونت ابتدایی وزارت است، اما تا جایی که می دانم مشق شب و تکلیف شب برای 
بچه های سه سال اول ابتدایی بسیار زمخت و ثقیل است. آنها نشاط و شادابی الزم 
را در منزل و مدرسه ندارند و  وقتی به خانه برمی گردند باید شروع به مشق نوشتن 

کنند که خسته کننده و مالل آور است.
وی افزود: برای کاهش آثار نامطلوب مشق شب، بچه ها سرکالس از سوی معلم 
آموزش می بینند، معلم تکلیف می دهد و یادگیری شان با انجام تکلیف تثبیت 

می شود و در بیرون مدرسه مهارت های زندگی را تمرین می کنند.
تورانی در پاسخ به اینکه آیا با این حجم باالی کتب درسی، زمانی برای تثبیت 
یادگیری در مدرسه باقی می ماند؟ گفت:  قرار نیست ساعاتی به برنامه درسی افزوده 
شود، بلکه همان مطالب  با روش های متنوعی به بچه ها آموزش داده می شود و 
نشاط آور است بدون آنکه احساس خستگی کنند. در واقع برنامه درسی مدارس 

غنی سازی می شود.
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پیش بینی استفاده از فعالیت تبلیغی ۳۰۰۰ روحانی در مدارس
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: انتظار مراجع تقلید و رهبری این است که آموزش و پرورش، تربیت را محور فعالیت های خود قرار دهد و تربیت اسالمی بدون مشارکت حوزه های علمیه محقق نخواهد شد. به گزاش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری 
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها، حجت االسالم والمسلمین ملکی صبح امروز در نشست کمیته همکاری های حوزه و آموزش و پرورش که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با بیان اینکه امسال سال تحصیلی جدید را با 14 

میلیون دانش آموز و یک میلیون کارمند فرهنگی آغاز کرده ایم، اظهار کرد: به تعبیر رهبر انقالب اسالمی خانواده بزرگ آموزش و پرورش دارای یک جمعیت 4۰ میلیونی است که سرنوشت آینده نظام اسالمی توسط این جمعیت رقم زده می شود.

آملی الریجانی:

 با »مخالف حجاب« کاری نداریم اما با »تبلیغ مخالفت با حجاب« مقابله می کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر قرار است برای کامیون داران 
الستیک تهیه شود، باید این کار سریعتر صورت گیرد و 
عالوه بر این با مردم سخن گفته شود تا بدانند که مسئوالن 
به فکر حل مشکالت هستند. این موضوع بویژه در مسائل 

اقتصادی واجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حل 
این  حل  برای  دولت  تدبیر  از  داران،  کامیون  مشکالت  سریع 
مشکالت خبر داد و در عین حال تاکید کرد که با برهم زنندگان 
امنیت حمل ونقل جاده ای و تخریب کنندگان خودروی کامیون 

داران به اشد وجه برخورد خواهد شد.
از رئیس جمهور بابت اتخاذ مواضع منطقی در نیویورک، 

قدردانی می کنیم
قضایی  عالی  مسئوالن  جلسه  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، تصریح کرد: رئیس جمهور محترم 
در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که در حاشیه مجمع 
عمومی داشتند و همچنین در مصاحبه های متعدد خود نسبت 
به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و سایر کسانی که علیه جمهوری 
اسالمی سخن نادرست بر زبان آوردند مواضع بسیار خوبی اتخاذ و 

تبیین کردند که از این بابت قدردانی می کنیم.
که  است  مدیدی  مدت  داد:  ادامه  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
اقتصادی،  اذناب منطقه ای خود جنگ  با کمک  آمریکایی ها 
روانی و تبلیغاتی گسترده ای را آغاز کرده اند و متاسفانه با القائات 
گروهک تروریستی منافقین و ضد انقالب فراری، خیال فروپاشی 

جمهوری اسالمی را در ذهن می پرورانند.
رئیس قوه قضاییه گفت: مطمئنیم مردم بصیر ما همانند چهل 
سال گذشته که همواره در صحنه حضور داشته اند، از این مسیر 
دشوار نیز عبور خواهند کرد واجازه نخواهند داد که رویای باطل 
دشمن تعبیر شود اما بر همه مسئوالن نیز فرض است که مشکالت 
مردم را به دقت رصد کنند و با اقدام سریع و مدبرانه اجازه ندهند 
که فضا برای سوء استفاده دشمنان از برخی مشکالت، آلوده شود.
مسئوالن اجازه ندهند دشمن مطالبات برحق مردم را به 

انحراف بکشاند
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت 
زرادخانه تبلیغاتی خود وارد میدان شده است، اظهار کرد: هیچگاه 
این مقدار هزینه برای تخریب یک نظام و کشور صرف نشده بود. 
دشمن به هر وسیله ای تمسک می جوید تا وضع کشور را بهم 
بریزد. بر همین مبنا می بینیم که زمانی از تالطم بازار ارز و طال 
استفاده می کند و زمان دیگری از اعتراضات کامیون داران بهره 
می گیرد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئوالن باید مدبرانه 
عمل کنند و اجازه ندهند که برخی مطالبات به حق مردم با سوء 
استفاده دشمن به انحراف برود، خاطرنشان کرد: ممکن است 
دشمن افرادی را اجیر کند که از مطالبات مردم سوء استفاده 
کرده و برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند. ما باید به هوش 
باشیم. دولت در فکر حل مشکالت کامیون داران است البته این 
موضوع نیاز به زمان دارد که باید با سرعت و کار جهادی، انتظارات 

برآورده شود.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه اقدام به موقع و سریع 
برای حل مشکالت از موج سواری دشمن جلوگیری می کند، به 
وجه دیگری از اتفاقات اخیر در جریان اعتراضات کامیون داران 
اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که جنس مطالبات کامیون داران از 

جنس برهم زدن امنیت حمل و نقل جاده ای و تخریب خودروها 
نیست. چنین اقداماتی نشان می دهد که جریانات دیگری می 

خواهند بر موج مطالبات مردم سوار شوند.
دولت در حل مشکالت کامیونداران تسریع کند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اینکه دشمن مدام به رصد مشکالت 
ما می پردازد، امر واضحی است و همه می دانیم که امروز دشمن 
با همه ابزار تبلیغاتی خود به صحنه آمده است اما مسئوالن نیز 
وظیفه ای دارند که باید به موقع انجام دهند؛ به عنوان مثال اگر 
قرار است برای کامیون داران الستیک تهیه شود، باید این کار 
سریعتر صورت گیرد و عالوه بر این با مردم سخن گفته شود تا 
بدانند که مسئوالن به فکر حل مشکالت هستند. این موضوع بویژه 

در مسائل اقتصادی واجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد: دستگاه قضایی و نیروهای 
انتظامی و امنیتی نیز باید با شدت با کسانی که امنیت حمل و 
نقل جاده ای را مختل می کنند و به خودروهای کامیون داران 
آسیب می زنند برخورد کنند. امنیت جاده ای برای همه کشورها 
امر بسیار مهمی است و به هیچ وجه تحمل نمی شود که کسی 
به سمت خودرویی شلیک کند یا به تخریب آن بپردازد. بر این 
اساس دادستانها و دادگستری های سراسر کشور به میدان آمده 
اند و افرادی که با سوء استفاده از مطالبات کامیون داران اقدام به 
برهم زدن امنیت جاده ها و تخریب خودروی اشخاص می کنند به 

اشد مجازات خواهند رسید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
تالطم های بازار ارز، تصریح کرد: تالطم بازار ارز علل مختلفی 
داشته که از جمله آن می توان به فشل بودن زیرساخت های 
بانکی، افزایش نقدینگی در جامعه، رکود و همچنین فشار دشمن 
اشاره کرد. در کنار همه این عوامل، عده ای سودجو نیز به این 
تالطم ها دامن می زنند و اقدام به قیمت سازی های واهی می 
کنند. اینکه یک سایت در ساعات پایانی روز اعالم می کند دالر 
۱7 هزار تومان است و صبح قبل از آنکه اساساً معامله ای صورت 

گرفته باشد قیمت نوزده هزار و پانصد تومان را اعالم می کند. 
واضح است که در حال قیمت سازی است.

به گردانندگان سایتهای قیمت ساز ارز اولتیماتوم شدید 
داده می شود

آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه بازار سوم ارز مجموعاً 
دو درصد کل نیازهای ارزی مردم را هم تشکیل نمی دهد، افزود: 
متاسفانه همین قیمت سازی های غلط بر بازار تاثیر می گذارند. ما 
منکر لزوم اقدام دولت در این زمینه و فشار دشمن خارجی نیستیم 
اما نباید از چنین عوامل درونی سودجو نیز غفلت کنیم. از دادستان 
محترم تهران نیز خواسته ام که این سایت ها را به دقت رصد کنند. 
از سوی دیگر رئیس کل محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت 
خاص را که اقدام به قیمت سازی می کنند ارسال کرده است. بر 
این اساس گردانندگان این سایت ها باید از سوی دادستانی احضار 
و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از آنان 

مصداق مفسد اقتصادی باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وسعت کشور پهناور ایران و بهره 
مندی آن از منابع غنی طبیعی و انسانی، خاطر نشان کرد: ما نمی 
گوییم که نوسان قیمت دالر تاثیر واقعی بر بازار داخلی ندارد اما 
معتقدیم که با این ظرفیت های عظیمی که در اختیار داریم باید 
تاثیر چنین نوساناتی در حد خودش باشد و از سوی دیگر پشت 
صحنه این قیمت سازی ها بررسی شود. نباید عده ای سودجو و 
از سوی دیگر دشمنان خارجی تصور کنند که کشوری به این 
بزرگی را می توانند با خیاالت باطل خود به تالطم بیاندازند .البته 
با بصیرت مردم، دشمن چنین خیالی را به گور خواهد برد و امثال 

ترامپ نیز خیلی زود فراموش خواهند شد.
با »مخالف حجاب« کاری نداریم اما با »تبلیغ مخالفت با 

حجاب« مقابله می کنیم
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به 
برخی هجمه ها علیه دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: از آنجا 
که قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر 

جرایم قرار دارد چنین حمالتی دائماً صورت می گیرد. عده ای 
نیز در داخل هم نوا با بیگانگان آب به آسیاب دشمن می ریزند. 
فردی علیه نظام و همه ارزشهایی که در نصوص قانونی آمده است 
تبلیغ می کند. به عنوان مثال، ما هرگز نمی گوییم که اگر کسی 
صرفاً مخالف حجاب بود با او برخورد می کنیم اما وقتی کسی 
این مخالفت را تبلیغ و ترویج می کند طبیعتاً نظام دینی که بر 
ارزشهای الهی استوار است و در قانون خود نیز این ارزشها را به 
رسمیت شناخته با این قبیل اقدامات برخورد می کند. رئیس قوه 
قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون در برابر این هجمه ها 
ایستادگی کرده ایم و وظیفه ذاتی خود را در چارچوب شرع و 
قانون انجام خواهیم داد، بار دیگر بر عزم راسخ دستگاه قضایی در 
برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: 
یکی از مهمترین کارهایی که دادگستری ها انجام می دهند و باید 
با قوت هرچه بیشتر در مسیر آن گام بردارند این است که مراقب 
باشند ضمن مقابله با مفاسد اقتصادی، موانع تولید و سرمایه گذاری 
نیز رفع شود.گاهی یک سرمایه گذار واقعی و تولید کننده با موانعی 

روبرو می شود که محصول یک بروکراسی عجیب و غریب است.
دستگاه قضایی با سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و 

صاحبان صنایع همراهی کند
آیت اهلل آملی الریجانی چنین موانعی را موجب تنزل کشور در 
رتبه بندی سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی 
باید با سرمایه گذاران، تولید کنندگان و صاحبان صنایع همراهی 
کند تا اگر مشکلی دارند در چارچوب قانون به آنها کمک شود و به 
این ترتیب امیدواریم که ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و در کنار 
آن کمک به تولید و رفع موانع سرمایه گذاری، از برخی مشکالت 

اقتصادی پیش رو به سالمت عبور کنیم.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون "دستورالعمل 
امروز  کار  دستور  در  عامه"  حقوق  احیای  پیگیری  و  نظارت 
مسئوالن عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر:

 روانگردان های جدید درمان دارویی ندارند

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درمان مواد مخدر صنعتی و روانگردان 
های جدید طوالنی مدت و بسیار سخت است و حتی درمان دارویی جایگزین 

هم ندارند.
سعید صفاتیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: 
پیش از این در مورد درمان تریاک یا هروئین به عنوان مخدر سنتی درمان نگهدارنده 
تجویز می شد و فرد مصرف کننده پس از سه دوره مصرف متادون و ارتباط با 
روانشناس و مددکار می توانست بسیاری از مشکالت خود را برطرف کند اما در مورد 

مواد مخدر صنعتی این امکان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هیچ کجای دنیا هم درمان روانگردان ها، دارویی نیست و باید این 

افراد تحت روان درمانی های طوالنی مدت قرار گیرند.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: تنوع مواد مخدر در حوزه مقابله نیز چالش هایی را 
ایجاد می کند زیرا شناخت این مواد سخت است و حتی در شکل و ظاهر هم قابل 

تشخیص نیست.
وی افزود: زمانی قرص های اکستازی برای جلب نظر مصرف کنندگان و ترغیب 
آنان با رنگ های جذاب و عالئم خاص طراحی می شد اما اکنون کامال به قرص های 
دارویی شبیه است به همین دلیل قابل حمل است و ممکن است در بازرسی ها ایجاد 

شک و شبهه نکند.
صفاتیان اضافه کرد: در حوزه درمان مواد مخدر هم تنوع زیاد ما را دچار چالش می 
کند زیرا عموما حتی کارشناسان اعتیاد، اثرات و پیامدهای مواد جدید را نمی شناسند 
و متاسفانه باید گفت آموزش های حوزه اعتیاد به ویژه در زمینه پیشگیری قدیمی 

است و نیاز به بروز رسانی دارد.
 رسانه ها واقعیات موادمخدر را اعالم کنند

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: رسانه های رسمی باید واقعیت های مواد مخدر را بیان 
کنند زیرا اگر اطالعات ناقص و ناکافی به مخاطبان بدهند، فردی که دنبال دستیابی به 

اطالعات است از کانال های نادرست به دست می آورد.
وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی و ارائه اطالعات کامل به مخاطبان در زمینه 
انواع مواد مخدر و اثرات آنها، افزود: سودجویان و قاچاقچیان در زمینه اطالع رسانی 
بسیار دقیق و حرفه ای برنامه ریزی می کنند و از اینرو رسانه های رسمی به عنوان 
جبهه مقابل باید برای پیشگیری و کاهش تقاضا، اطالعات صحیح و کامل در اختیار 

مخاطبان قرار دهد.
صفاتیان ادامه داد: سهولت دسترسی به اینترنت و فضای مجازی باعث شده است 

که هرکسی تنها با یک کلیک، اطالعات مورد نیاز خود را به دست آورد؛ بنابراین رسانه 
ها باید از کارشناسان خبره به طور پیوسته برای اطالع رسانی درباره انواع مواد مخدر 

بهره گیرند و جلوتر از شتاب تند تنوع مواد مخدر پیش بروند.
وی درباره تنوع مواد مخدر اظهار داشت: تنوع این مواد یکی از موضوعات مهم برای 
متخصصان، کارشناسان و سیاستگذاران اعتیاد است؛ تا ٢ دهه قبل حداکثر ١٠ نوع 
ماده مخدر و روانگردان وجود داشت که تقریبا برای همه افراد جامعه شناخته شده 

بود اما اکنون اینطور نیست.
پژوهشگر اعتیاد یادآور شد: تنوع مواد مخدر به ویژه در مواد صنعتی و روانگردان ها 
نسبت به مواد سنتی بیشتر است؛ در واقع مواد صنعتی بر اساس فرمول شیمیایی و 
ترکیبات مختلف، ماده جدیدی را به وجود می آورد که هر یک می تواند عالیم و اثرات 
خود را در پی داشته باشد. به عنوان مثال گفته می شود که بیش از ۵٠٠ نوع ماده 

اکستازی وجود دارد اما در مجموع همه اینها روانگردان است.
صفاتیان تنوع مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد را بسیار خطرناک عنوان 
کرد و گفت: گزینه های متعدد، سهولت دسترسی و استعمال و ناشناخته بودن مواد 

همچنین قیمت پایین آنها باعث تمایل به تجربه و مصرف می شود.
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این درباره تنوع مواد مخدر 
به ایرنا گفته بود که مواد محرک جدید صناعی )NPS( با تنوع زیاد و بیش از 7۰۰ 
گونه در دنیا شناخته شده است اما تنوع مواد محرک صنعتی در کشور ما زیاد نیست و 

این مواد جدید به هیچ عنوان به صورت تجاری وارد کشور ما نشده است.
وی همچنین افزود: اطالع رسانی درباره تنوع مواد مخدر و محرک از طریق رسانه 
ها، محیط های آموزشی و عمومی باید به صورت مستمر انجام شود تا مردم در مورد 

اینگونه مواد هوشیار باشند.
بر اساس آخرین آمار، ٢ میلیون و ٨٠٨ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در 
ایران هستند و تریاک، گل، هروئین و شیشه به ترتیب بیشترین میزان مصرف را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی به اقدام برخی از گروه های ضد 
انقالب در صدور فراخوان اعتصاب و تحریک بازاریان و 

صنوف واکنش نشان داد.
افتتاح  حاشیه  در  اشتری  حسین  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
هفدهمین نمایشگاه ایپاس با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 
خوشبختانه امروز با یاری مخترعین، پژوهشگران و دانشمندان 
کشورمان بیش از ۹۵ درصد تجهیزات و امکانات ناجا داخلی است 
و امیدواریم که به زودی بتوانیم صد در صد نیازها و امکاناتمان را 

از میان تجهیزات داخلی تامین کنیم.
فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه با وجود تمامی مشکالت و برخی 
تحریم ها بر روی پای خودمان ایستاده ایم، اظهار کرد: امیدواریم 
در آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد و ما روی پای خودمان 

بایستیم.

سردار اشتری در پاسخ به سوال ایسنا درباره فراخوان های صادر 
شده از سوی برخی گروه های ضد انقالب برای اعتصاب و تحریک 
و  انقالب  مدافع  عزیز همواره  بازاریان  کرد:  اظهار   ... و  بازاریان 
جمهوری اسالمی ایران بوده اند و این عزیزان به هیچ عنوان حاضر 

به ایجاد مشکل برای مردم و هموطنان خود نیستند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در پیگیری های پلیس مشخص شد که 
اکثر این گروه ها در خارج از کشور هدایت شده و در فضای مجازی 
اقداماتی را انجام می دهند، گفت: با اقدامات پلیس برخی از این 
گروه ها شناسایی شده و آنها که در داخل کشور بودند، دستگیر 
شدند که برخوردهای الزم نیز با آنها صورت گرفت. وی اظهار 
امیدواری کرد که با همکاری اصناف و تمامی شهروندان مشکالت 
کنترل و حل و فصل شود. سردار اشتری به اقدام برخی از مخالن 
نظم و امنیت در جلوگیری از حرکت و تردد کامیون های حامل بار 

و سوخت اشاره کرد و گفت: کسانی که در بین راه ها مانع حرکت 
خودروها می شوند، مصداق بارز فتاح الطریق بوده و قطعا باید بداند 
که همانطور که دادستان محترم اشاره کرد حکم سنگینی برایشان 

صادر شده و با آنان برخورد می شود.
وی افزود: ناجا نیز تعدادی از این افراد را شناسایی کرده و بخشی 
از آنها نیز دستگیر شده اند. سردار اشتری به حادثه تروریستی اهواز 
نیز اشاره کرد و گفت: در این حادثه ماموران پلیس دو نفر از 
این تروریست ها را به هالکت رساندند. تعداد زیادی از ماموران 
و سربازان ما نیز اقدام به نجات شهروندان کردند که ما آنها را 

شناسایی کرده و از آنان تقدیر کردیم.
وی افزود: تروریست هایی که این اقدام را انجام دادند، با انتقام ما 
روبرو شدند و باز هم باید منتظر پنجه فوالدین جمهوری اسالمی 
باشند. فرمانده ناجا در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مخالن 

نظم و امنیت اقتصادی نیز گفت: یکی از سازمان های پیشتاز در 
شناسایی مخالن نظم و امنیت اقتصادی است و در این حوزه افراد 
متعددی را دستگیر کرده و به دستگاه قضایی تحویل داده است 

که امیدواریم با آنها برخورد شود.
سردار اشتری درباره استفاده از تجهیزات نوین در مرز نیز گفت: 
از کارت کوپتر و پهبادها در مرز استفاده می کنیم و از این تجهیزات 
مدرن برای اشراف اطالعاتی در گروه های تروریستی و مخلین نظم 

و امنیت بهره خواهیم برد.
وی درباره اینکه آیا تحریم تاثیری در حضور کشورهای خارجی 
در این نمایشگاه  داشته یا خیر نیز گفت: به حمداهلل کشورهای 
بسیاری خواهان همکاری با جمهوری اسالمی هستند و اتفاقا به 
همکاری ما نیز نیاز دارند. بنابراین این نمایشگاه ها با قوت در حال 

برگزاری است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

سردار اشتری خبر داد

دستگیری تعدادی از فراخوان دهندگان اعتصاب


