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به مناسبت روز پرستار،

پرستاران نمونه لرستان تجلیل شدند

به مناسبت زادروز با سعادت حضرت زينب )س( و روز پرستار مراسم  با شكوهي 
با حضور آيت اهلل ميرعمادي امام جمعه خرم آباد ،دكتر ساكي رياست دانشگاه علوم 
پزشكي لرستان ،حجت االسالم و المسلمين مراديان مسئول دفتر نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( در دانشگاه ،دكتر عباس پزشكي معاون درمان 
،دكترعلي فرهادي معاون توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه و جمع كثيري از 
پرستاران شاغل در بيمارستانها و مراكز درماني استان لرستان در سالن اجتماعات 

جهاد كشاورزي استان برگزار شد .
در اين مراسم آيت اهلل مير عمادي با تبريك والدت با سعادت حضرت زينب 
كبري سالم اهلل عليها و روز پرستار اظهار داشت : پرستاري يكي از مشاغل ارزشمند 
اجتماعي است كه خدمات ماندگار آن فراموش ناشدني ست و چون براي خدا و 
نجات انسانها ايثار و فداكاري مي كنند نامشان هميشه مايه افتخار و وجودشان مايه 
الگوبراي همه جامعه مي باشند . امام جمعه خرم آباد با تشريح جايگاه پرستار در 

نظام اسالمي خاطر نشان كرد :
پرستار از جايگاه وااليي برخوردار است و شغل شريف پرستاري از برترين مشاغل 

است چون كه همه انسانها مديون  پرستاران  هستند .
وي در ادامه افزود : پرستاري شغلي است كه همه ارزشهاي زندگي را در خود 
تجميع كرده و برخورد عاطفي ،احسان و نيكي باعث شده است پرستاران از زمره 

ي محسنين باشند .
در ادامه دكتر ساكي نيز با تبريك ميالد حضرت زينب سالم اهلل عليها و روز پرستار 
اظهار داشت : ارزش معنوي شغل پرستاري با ساير مشاغل متفاوت است و خدمات 
پرستاري به بيماران قابل ارزش گذاري نيست چرا كه نزد خداوند پرستار  بي نهايت 

اجر و  مزد دارد .
رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان افزود: ارزش كار پرستاران در حيطه هاي 
مادي نمي گنجد چرا كه نيت و انديشه ي آنها در راه خدمت به مردم با پيوست هاي 

الهي و اخالقي، مراتب  خدمت  آنها را بي نهايت ارزشمند كرده است .
دكتر ساكي در بخشي ديگر از سخنان خود تصريح كرد: براساس آمار يك و نيم 
برابر جمعيت استان از خدمات پرستاري و جراحي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم 
پزشكي لرستان خدمات درماني گرفته اند كه اين خود نشان از كثرت بسيار باالي 
كار پزشكان و پرستاران شاغل در اين مراكز در ماني است كه به صورت شبانه روزي 

در خدمت مردم به درد دردمندان و بيماران بدون توقف رسيدگي مي كنند .
دكتر ساكي افزود :  عليرغم همه ي خباثت هاي دشمنان و اعمال تحريم ها و با 
وجود مشكالت ، پرستاران  به   خدمت خالصانه به مردم مشغولند  و اين خود نوعي 

جهاد در سنگر سالمت است
در ادامه حجت االسالم والمسلمين مراديان در سخنراني مهم، گفت: دشمنان  
و استكبار جهاني از خباثت خود هرگز كوتاه نمي آيند و بايد با دقت دشمنان را 
شناخت و در برابر توطئه هاي آنان هوشيار بود و براي رفع مشكالت همواره آستين 
همت را باال بزنيم تا بتوانيم از سطح مشكالت مردم در همه بخش ها به خصوص 
عرصه سالمت روز به روز بكاهيم و با استفاده از راهبردها و استعدادهاي موجود 
مشكالت ايجاد شده توسط دشمنان را همواره دفع كنيم و مردم همراه با مسئولين 

مانند گذشته با ايثار و فداكاري مشكالت را از پيش روي خود بردارند .

تقدیر فرماندار رومشکان از مدیر مخابرات منطقه 
لرستان

درمنان فرماندار شهرستان رومشکان با حضور در ساختمان مرکزی مخابرات 
منطقه  لرستان ، از مهندس محمودی  مدیریت منطقه جهت اجرای فیبر نوری در 

سطح شهر چغابل تشکر و قدر دانی نمودند .
درجلسه ای که با حضور فرماندار محترم شهرستان رومشکان و مدیریت مخابرات 
شهرستان و روسای حوزه های حقوقی و فروش مخابرات تشکیل گردید ، قرارداد 
پایش تصویری شهر چغابل  منعقد گردید  و مقرر گردید عملیات طراحی و اجرای 

پروژه در اسرع وقت آغاز گردد .

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه 
بارشی از شمال غرب کشور و افزایش ابر، وزش باد و بارش باران و 
برف برای شمال غرب، دامنه های البرز غربی و مرکزی از روز شنبه 

خبر داد.
نقشه های  آخرین  تحلیل  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  وظیفه  احد 
پیش بینی هواشناسی گفت: طی دو روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی 
آرام پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه از روز شنبه با ورود سامانه بارشی 
باران و برف برای شمال غرب،  باد و بارش  ابر، وزش  افزایش  از شمال غرب 
دامنه های البرز غربی و مرکزی پیش بینی می شود، افزود: از بعد از ظهر نیز با 
شمالی شدن جریان ها در غرب سواحل دریای خزر در استان های اردبیل، گیالن 
و غرب مازندران نیز آغاز می شود. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی تصریح کرد: همچنین با گسترش جریان های جنوبی به جنوب و 
جنوب شرق کشور برای استان های هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، 
پیش بینی  برق  و  رعد  گاهی  باران،  رگبار  جنوبی  خراسان  و  کرمان  جنوب 
می شود. از یکشنبه با تقویت سامانه بارشی، گستره فعالیت آن تمام کشور به 
جز جنوب غرب را در بر می گیرد. وظیفه درباره وضعیت آب و هوای پایتخت نیز 
توضیح داد: هوای تهران امروز پنج شنبه کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی با وزش 
باد و پیشینه دمای ۱۳ و کمینه دمای چهار درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 
همچنین هوای تهران فردا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد با حداکثر 

دمای ۱۳ و حداقل دمای سه درجه سانتیگراد خواهد بود.

اخبار
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 در جاده هزار اتفاق افتاد؛ برخورد اتوبوس با 10 خودرو 9 مجروح بر جا گذاشت
 رئیس هالل احمر شهرستان دماوند گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس عصر پنجشنبه در مسیر هراز محدوده شهر رودهن با 10 دستگاه خودرو سواری 9 مصدوم داشت. سعید طاهری دقایقی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصادف 

یک دستگاه اتوبوس در جاده هراز محدوده شهر رودهن با 10 خودرو سواری، اظهار داشت: این حادثه که در ورودی شهر رودهن حدود ساعت 16 در مسیر شمال به جنوب هراز اتفاق افتاد، منجر به مصدومیت 9 نفر شد. وی ادامه داد: به نظر می 
رسد که اتوبوس به دلیل نقص فنی و ترمز بریدگی، از محدوده آبعلی در منطقه سادات محله توانایی کنترل خود را از دست می دهد که در مسیر خود به شهر رودهن با 10 دستگاه خودرو برخورد می کند .

 در گردهمایی فعاالن مشارکت اجتماعی مطرح شد

رشد کشور با دولت کارگزار و ملت کارفرما محقق می شود
زنان  در حوزه  فعال  دولتی  غیر  های  نماینده سازمان 
گفت: الزمه پیشرفت و توسعه کشور این است که دولت 
کارگزار و ملت کارفرمای دولت باشند و حتما الزم است 
عالی  شوراهای  در  دولتی  غیر  های  سازمان  نماینده 

مرتبط با زنان و خانواده عضو باشند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، شکوه نوابی نژاد، رئیس 
شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان عصر چهارشنبه 
در گردهمایی فعاالن مشارکت اجتماعی در وزارت کشور گفت: 
مشارکت ملی ورای قومیت، مذهب و گرایش های سیاسی می 
تواند الگوی بی بدیلی در همگرایی و هم اندیشی در سطح 
کشور باشد. هر چه میان دولت و ملت صمیمیت به وجود آید 

کارها بهتر پیش می رود و اعتماد به وجود خواهد آمد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در فرازی بر همکاری های 
صمیمانه میان دولت و ملت تاکید کرده بودند اما الزمه اجرایی 
ملت  و  ملت  کارگزار  دولت  است.  شرط  دو  مهم  این  شدن 

کارفرمای دولت باشد.
نوابی نژاد ادامه داد: شبکه ارتباطی سازمان غیردولتی زنان 
تنها شبکه فعال در حوزه زنان و خانواده در ایران است که با 
مقام مشورتی سازمان ملل و همکاری بیش از 400 سازمان 
نهاد در حوزه زنان 24 سال است فعالیت می کند و  مردم 

اقدامات خوبی در حوزه زنان و خانواده انجام داده است.
نوابی نژاد خاطر نشان کرد: امروزه در اغلب کشورها سازمان 
های مردم نهاد ابزار اجتماعی مناسبی برای کمک به حاکمیت 
در اجرا و پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و ... در میان 
اقشار مختلف جامعه است. این کشورها برای رشد همه جانبه 
امور  نهاد در  سعی در مشارکت مردم و سازمان های مردم 
کشور دارند. به همین دلیل مشارکت سمن ها امری اجتناب 

ناپذیر است.
وی ادامه داد: نقش کلیدی این سمن ها و هدایت آنها، نیاز 
به توجه مسئوالن کالن کشور دارد تا آنها فعالیت هایشان را 
در طراحی و اجرای برنامه های مورد نظر نظام مثل تحکیم 
خانواده، سالمت، آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه زنان، 

کودکان و خانواده هماهنگ و اجرا کنند.

نوابی نژاد بیان کرد: در همین زمینه شبکه سمن ها در حوزه 
زنان و خانواده برای تقویت فضای اعتماد و تعامل میان این 
سازمان ها بین مردم و دولت خواستار حضور در نقش مشورتی 

در شوراهای عالی مرتبط با زنان و خانواده هستیم.
 انقالب ایران وابسته به خارج نبود

سالگی  چهل  بزرگداشت  ستاد  رئیس  لطفی،  اهلل  نصرت 
انقالب اسالمی نیز در این همایش گفت: حضرت امام راحل 
به دو دلیل قیام کردند. یکی آنکه در رژیم پهلوی اسالم ناب 
نادیده گرفته می شد و رضا خان تحت تاثیر »آتاترک« با دین 
و نمادهای دینی در افتاد و اقدام به کشف حجاب کرد و فرزند 

ناخلف وی نیز راه او را ادامه داد.
وی افزود: دلیل دوم قیام امام )ره( نادیده گرفته شدن عزت 

و کرامت ایران و ایرانی بود که با تصویب قانون کاپیتوالسیون 
بیش از 40 هزار مستشار آمریکایی ارتش و دستگاه های ما را 

به چنگ گرفته بودند.
نامه  اولین  انتشار  با  )ره(  امام  حضرت  شد:  یادآور  لطفی 
سیاسی خود قیام را آغاز کردند و سپس دستگیر و راهی تبعید 

شدند.
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی دارای سه ویژگی اسالمی 
بودن با تکیه بر دین، مردمی بودن و استکبارستیزی بوده است، 
خطاب به جوانان افزود: انقالب ما کودتا نبود. انقالب ما دینی 

و مردمی بود.
کرد:  تاکید  انقالب  سالگی  چهل  بزرگداشت  ستاد  رئیس 
انقالب ما وابسته به بیرون نبود. خود مردم با تبعیت از والیت 

فقیه راهپیمایی و اعتصاب کردند و به همین دلیل انقالب به 
لطف الهی و هدایت امام و خود مردم پیروز شد.

و  هزینه  کمترین  با  انقالب  است  داد: 40 سال  ادامه  وی 
بیشترین رشد و اثرگذاری و با حضور مردم همیشه در صحنه 

به کار خود ادامه می دهد.
تحریم  تهدید،  سال   40 از  بعد  کرد:  نشان  خاطر  لطفی 
سیاسی، اقتصادی و تهاجم فرهنگی برای اولین بار بعد از 200 

سال مردم جنگیدند و کمترین امتیازی به دشمن ندادند.
وی با اشاره به اینکه امروز دشمن به دنبال کاهش امیدواری 
مردم به آینده و کاهش اعتماد آنها به مسئوالن است افزود: 
جوانان عزیز، امروز گرانی، تورم و مشکالت وجود دارد، اما آینده 

درخشان، نورانی و امیدوارکننده ای پیش رویمان است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

ورود پلیس به مساله »زباله گردی«

 معاون اداری تامین اجتماعی:

1975میلیارد تومان بسته حمایتی به بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از بازنگری برخی قوانین و آیین نامه های و 
دستورالعمل های ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مؤمنی در بازدید از اجرای طرح عملیاتی برخورد 
با معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر که صبح امروز در نقاط مختلف محله 
شوش، هرندی و مولوی برگزار شد گفت: مساله معتادان متجاهر اولویت کوتاه مدتی 
است که باید حتماً در دستور کار قرار بگیرد، چرا که این مساله برای مردم و شهروندان 

ایجاد ناآرامی و از آن بیشتر احساس ناامنی می کنند و چهره شهر را مخدوش خواهد 
کرد.

مؤمنی با بیان این که طبق آمارها بیش از ۵۵ درصد طالق ها، ۷0 درصد زندانیان 
مواد مخدر و بسیاری بیماری های واگیردار ریشه در مواد مخدر دارد، اظهار کرد: 
همچنین بسیاری از جرایم از سرقت گرفته تا جنایات و قتل ها به دلیل مصرف مواد 

مخدر است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که در مورد ماده ۱۵ و ۱۶ اصالحاتی 
باید انجام شود، گفت: ماده ۱۵ مربوط به معتادانی است که خودشان برای ترک 
اقدام کنند. طبق قانون دیگر این افراد معتاد نیستند بیمار هستند، اما ماده ۱۶ در 
مورد افرادی است که اقدام به معرفی خود نکرده اند، چرا که براساس قانون مجرم 
هستند، چرا که تهاجر به مصرف مواد مخدر کرده اند و باید با آنها برخورد شود که 
در این زمینه الزم است در این باره اصالحاتی در قانون انجام شود که به زودی 

انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۵ هزار معتاد متجاهر در نقاط 
مختلف تهران هستند، خاطر نشان کرد: در کشور حدود ۶0 هزار معتاد متجاهر داریم 
که باید برای آنها اقدامات ویژه ای انجام شود و در برنامه ریزی کوتاه مدت تمامی آنها 

جمع آوری شوند.
مؤمنی با اشاره به دغدغه شهروندان خاطر نشان کرد: شهروندان دغدغه هایی دارند 
که باید به آنها رسیدگی شود بحث مواد مخدر و مبارزه با آن جزو این دغدغه ها است 

که الزم است حتماً اجرایی شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر ضرورت نگهداری و فراهم کردن 
فضایی برای عدم بازگشت معتادان جمع آوری شده خاطر نشان کرد: این مساله مساله 

مهمی است که تمامی دستگاه ها باید آن را مورد توجه قرار داده و پای کار بیایند.
مؤمنی با ابراز نگرانی در مورد مسائل مرتبط با زباله گردی اظهار کرد: در اذهان 
عمومی عمدتاً این طور تلقی می شود که زباله گردها معتاد هستند. در این زمینه با 
شهرداری تهران رایزنی هایی انجام شده و بنا شده تا اقداماتی انجام دهند اما در مرحله 
اول از پلیس درخواست می کنم به این مساله ورود کنند تا شهرداری نیز این مساله را 
ساماندهی کند. در همین راستا اعتبارات الزم در این خصوص پیش بینی شده تا نسبت 

به فرهنگ سازی و تهیه لباس و ساماندهی زباله گردها اقدام شود.
مؤمنی بر ضرورت افزایش دید ناظر در این محالت تاکید کرد و گفت: هرچه رفت 
و آمد در این مناطق بیشتر شود طبیعتاً جرایم نیز کاهش پیدا می کند در همین 
راستا نیز از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران می خواهم که برنامه ها، همایش ها، 
نشست ها، کارگاه های تخصصی و غیره را در این محالت برگزار کنند تا با افزایش 

حضور شهروندان فضا برای فرصت طلبان و سودجویان ناامن شود.
وی با اشاره به پیشینه محله شوش، هرندی و مولوی خاطر نشان کرد: این محالت 
روزگاری پایگاه انقالب بود و ما باید آن را به وضعیت قبلی خود بازگردانیم. شایسته 
نیست که مردم اینجا هنگام تردد با معتادان متجاهر مولوی و ظاهر نامناسب در 
محالت خود روبه رو شوند. این افراد بناست در آینده فرزندانشان ازدواج کنند کار و 
تحصیل داشته باشند و نمی توانند محله و خانه های خود را بفروشند و در جایی دیگر 

خانه تهیه کنند بنابراین الزم است به این مساله ورود کنیم. 

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: هزار و 975 میلیارد 
تومان در قالب بسته حمایتی به بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی 
پرداخت شده که هزار و 450 میلیارد تومان از این مبلغ به بیمه شدگان و 

525 میلیارد تومان به بازنشستگان در مرحله اول اختصاص یافته است.
رحیم اردالن روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره پرداخت 
بسته های حمایتی در مرحله دوم و سوم به بیمه شدگان و مستمری بگیران افزود: در 
صورتی که دولت تامین اعتبار کند، این بسته به مشموالن پرداخت می شود. سازمان 
تامین اجتماعی اعتبارات خود را برای این موضوع هزینه نمی کند و اگر اعتباری 
در اختیار این سازمان قرار گیرد، بسته های حمایتی پرداخت می شود. وی با بیان 
اینکه سازمان تامین اجتماعی اطالعات آماری ۱۳ میلیون و 800 هزار بیمه شده را 
در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است، اظهار داشت: در نهایت از 
طریق سازمان هدفمندی یارانه و طبق آنچه که به ما اعالم کردند، ۶ میلیون و ۱۵0 
هزار نفر مشمول دریافت این بسته حمایتی شدند. اردالن اضافه کرد: برای این افراد 

اقدامات الزم جهت پرداخت این بسته حمایتی انجام و مراحله اول آن نیز پرداخت 
شده است و اگر کسی دریافت نکرده باش،د می تواند با مراکز ارتباطات مردمی این 
سازمان در ارتباط باشند. وی اظهار داشت: سامانه ارتباط مردمی تامین اجتماعی آماده 
پاسخگویی است؛ هرچند ترافیک دارد اما همکاران در این بخش به صورت جدی 
مشغول پاسخگویی به مردم هستند. اردالن ادامه داد: سامانه پیامک ۱000۱420 نیز 
در اختیار افراد است که از طریق این سامانه موضوع بسته حمایتی از دولت به بیمه 
شدگان و مستمری بگیران بررسی شود و با استفاده از کدملی می توان از این سامانه 
پاسخ موردنظر را دریافت کرد. به گفته وی، اخیرا نیز سامانه #9*۱42* برای این افراد 
پیش بینی شده است. در این سامانه ۱۳ مورد برای بیمه شدگان وجود دارد که نشان 
می دهد بیمه شده مشمول کدام یک از موارد است و در صورت پرداخت نشدن نیز 
علت آن مشخص می شود. سپس از طریق سامانه #8*۱42* می توانند ثبت نام 
کنند. اردالن خاطرنشان کرد: این سامانه ها فعال است و افراد می توانند درصورت 
عدم دریافت بسته حمایتی دولت با این سامانه ها ارتباط برقرار کنند تا دلیل آن 

مشخص شود. معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به روش استفاده 
از اینترنت به عنوان یکی دیگر از راه های پاسخگویی در خصوص بسته حمایتی گفت: 
همچنین به منظور پاسخگویی سریعتر و در راستای گسترش کانال های ارتباطی، 
https:// سامانه استعالم وضعیت بسته حمایتی کاال برای سرپرست خانوار، در آدرس

di.tamin.ir/sabadkala برای بهره برداری در دسترس است. وی درباره گالیه 
برخی از کارگران مشمول دریافت این بسته حمایتی دولت، مبنی بر اینکه هنوز بسته 
را دریافت نکرده اند، اظهار داشت: کارگران نیز می توانند با این سامانه ها در ارتباط 
باشند تا اگر مشکلی پیش آمد، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع 
پیگیری می شود. اردالن خاطرنشان کرد: کسانی که بسته حمایتی را دریافت نکردند 
و تصور می کنند مشمول هستند، می توانند از طریق این سامانه ها موضوع را بررسی 
کنند. البته ممکن است برخی از بیمه شدگان در هفت ماهی که میزان دریافتی های 
افراد برای دریافت این بسته بررسی می شود، یک ماه باالتر از سه میلیون تومان حقوق 

دریافت کرده باشند که در این صورت دیگر مشمول این بسته حمایتی نمی شوند.

مرکز   10 ساخت  از  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
و  سپاه  سوی  از  متجاهر  معتادان  بازپروری  و  نگهداری 

بسیج خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مؤمنی در حاشیه اجرای طرح 
جمع آوری معتادان متجاهر در محالت شوش، مولوی و هرندی در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حوزه مواد مخدر اهداف بلندمدت، 
تعریف می شود که مسائلی همچون  و کوتاه مدت  میان مدت 
بازپروری، بازگشت به چرخه و مواردی از این دست جزو مسائل 
بلندمدت و میان مدت است، اما جمع آوری معتادان متجاهر جزو 

اولویت های کوتاه مدتی است که به سرعت باید اجرایی شود.
وی با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: عوامل پلیس تهران 
بزرگ زحمات زیادی کشیده و این طرح را به خوبی انجام دادند. 
خوشبختانه همکاری خوبی میان دستگاه های قضائی و دیگر 
دستگاه ها در این زمینه وجود دارد و رده های مختلف پای کار 

آمدند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ظرفیت های ایجاد 
شده برای نگهداری از معتادان متجاهر و بازپروری آنها، اظهار 

کرد: ظرفیت های خوبی در این زمینه اجرا شده، مرکز بازپروری 
سروش که از سوی پلیس ایجاد شده امکانات خوبی داشته و با اخذ 
مجوزها هم اکنون فعال است. اردوگاه فشافویه نیز که از سوی قوه 
قضائیه تأمین شده آماده پذیرش معتادان جمع آوری شده است که 

افراد جمع آوری شده به این مراکز منتقل خواهند شد.
وی با اشاره به تفاهم نامه ای که میان ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
سپاه پاسداران و بسیج امضا شده بود، ادامه داد: دو مرکز تا پایان 
امسال از سوی این دو دستگاه در اختیار تهران قرار خواهد گرفت 
و طی تفاهم نامه ای که داشتیم تا اواسط سال آینده در مجموع 
۱0 مرکز توسط این دو نهاد برای نگهداری و بازپروری معتادان 

ساخته خواهد شد.
این که چرا  به  پاسخ  در  مواد مخدر  با  مبارزه  دبیرکل ستاد 
از ۱8 سال، باالی ۶0 سال و معتادان  معتادان متجاهر کمتر 
دارای بیماری های عفونی HIV به کمپ ها برده نمی شوند، گفت: 
خوشبختانه تمهیدات الزم در این زمینه انجام شده و ما نیز در 
حال پیگیری هستیم که با حضور دستگاه های مربوطه نظیر وزارت 
بهداشت و بهزیستی شرایط برای نگهداری این افراد نیز فراهم شود 

که این دستگاه ها پای کار آمده اند و به زودی اجرا خواهد شد.
مؤمنی با بیان این که شهرداری نیز پای کار آمده و همکاری 
خوبی دارد درباره این که آیا این طرح در شهرهای دیگر نیز اجرا 
می شود، اظهار کرد: این طرح سراسری است و در دیگر شهرها 
اجرا می شود. ما نیز پیگیری می کنیم و خوشبختانه اقدامات خوبی 
نیز به ویژه در کالنشهرها انجام شده و این طرح در دیگر شهرها 

در حال اجرایی است.
مؤمنی درباره مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر در کمپ ها و 
مراکز بازپروری نیز اظهار کرد: طبق قانون این افراد حداکثر شش 
ماه در مراکز بازپروری می مانند که البته همان طور که گفتم الزم 

است اصالحاتی در قانون، آئین نامه و دستورالعمل ها اجرا شود.
وی مبارزه با مواد مخدر را اراده مجموعه نظام دانست و درباره 
تجدیدنظر در قوانین و آئین نامه ها گفت: در تالش هستیم آن 
بخشی که مربوط به آئین نامه ها و دستور العمل هاست تا پایان 
امسال بازنگری کنیم. با توجه به این که اصالح قانون کمی زمان بر 

است امیدوارم در سال جاری اجرایی شود.
وی درباره چرایی اصالح قانون گفت: به عنوان مثال ضربه به 

بنیان های اقتصادی قاچاقچیان امر مهمی است که باید انجام شود 
و تا زمانی که خالءهای قانونی در این زمینه وجود داشته باشد 
نمی توان ضربه محکمی به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان وارد 

کرد و آنها دوباره به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ساخت مراکز بازپروری معتادان متجاهر از سوی سپاه و بسیج


