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گزارش میدانی همدلی از افزایش مصرف قرصهای آرام بخش در بین دانشجویان به بهانه باال رفتن تمرکز

همدلی| آذر لطفی« -تا چشــم بر هم بذاریم
پایان ترم رســیده و کلی کتاب و درسهای تلمبار
شــدهرو دســتمون باد کرده که تمرکزی هم برای
خوندنش نداریم .پس اینجاســت که باید دنبال راه
میانبری بریم ،راهمیانبری که کوتاهی یک ترم را
جبران میکنه ».رو به دوستانش میکند و با خنده
شیطنتآمیزی میگوید«خدارو شکر دوستان خوبی
هستیم و همیشه یک راهحل برای حل مشکالتمون
در چنته داریم که معجزه میکنه .واسه این ترم هم
برنامه داریم که چگونه دوپینگ کنیم و شــاخ غول
امتحان را بشــکنیم ».این سخنان «مهنا» است که
ترم  4است و در رشته فیزیوترابی تحصیل میکند.
مهنــا به صورت مســتقیم بــه راهحلهایی که در
شبهای امتحان معجزه میکند و به قول خود باعث
جبران کوتاهی یک ترم میشود ،اشاره نمیکند اما
«سهیال» که شــیمی میخواند و هم اتاقی اوست،
به میان حرف مهنا میدود و میگوید« :برای شــب
امتحان نیاز به بیــدار ماندن داریم بنابراین چارهای
نداریم به غیر از خــوردن برخی قرصها بخصوص
قــرص «ریتالین»که تمرکزمــون را چند برابر کند
و باعث باال رفتــن گیرایی فکرمان در زمان مطالعه
ص معجــزه میکنه .من در
میشــود .واقعا این قر 
یکیدو ترم پیش اســتفاده کــردهام اگر چه برخی
اوقات اذیت شدهام اما به یک نمره خوب میارزد».
سهیال میگوید« :اغلب کسانی که در شب امتحان
به نیت موفقیت در امتحانات شــب امتحان قرص
میخورنــد میدانند مصرفش ضــرر داره اما با این
هزینههای سرســامآور اگر قرار باشد هر ترمی چند
واحد نیز بیفتیم باید جلو پالس خود را جمع کنیم
و عطای دانشــگاه را به لقایش ببخشیم و به والیت
خود کوچ کنیم» صحبت کردن در مالءعام از قرصی
که به گفته پزشکان حتی اعتیادآور نیز است در میان
دانشجویان ننگ و عار نیست و اغلب آنان حتی برای
یک بار هم که شده طعم آن را چشیدهاند.
خانم یوســفی که نزدیک به  50ســال سن دارد
و اکنــون بعد از تولد  2فرزنــدش تصمیم به ادامه
تحصیــل گرفته اســت و در مقطع ارشــد درس
میخواند،در مورد راهکارهای دانشجویان نسل جدید
میگوید :مســائلی که اکنون وجود دارد ناشــی از
اختالف نسلهاست.
وی بــا یــادآوری زمانی کــه خود دانشــجوی
کارشناســی بوده و اکنون نزدیک به  30سال از آن
یگذرد ،میگوید :در آن زمانها که چندان
تاریخ م 
هم دور نیست تقلب تنها حربه دانشجویانی بود که
در طول ترم از درس خواندن شانه خالی میکردند.
اما اکنون به تناسب دگرگونیهایی که حاصل شده
تقلب نیــز جای خود را به مصــرف قرصهایی که
عمدتأ مضر هستند ،داده است .وی از مشاهدات خود
تعریف میکند که چگونه در شبهای امتحان ،پای
برخی دانشجویان به دلیل مسمومیت ناشی از این

دوپینگدانشجوییباریتالین

قرصها به بیمارستان نیز کشیده شده است.
استفاده از قرص ریتالین بین دانشجویان
مد شده است
مصرف قرص ریتالین برای شکســتن شاخ غول
امتحــان فقط در میان دانشــجویان دختر طرفدار
ندارد ،بلکه در میان دانشــجویان پســر به مراتب
رایجتر از دانشــجویان دختر است .مجید دانشجوی
ترم آخر کارشناســی ارشد متالوژی است او از ترم
اول با قرص ریتالین آشنا شده است .اگرچه در ابتدا
انگیــزه مصرف او تمرکز بر امتحانات بود اما اکنون
این قرص همنشین همیشگی او شده است .مجید
میگوید اســتفاده از قرص ریتالین بین دانشجویان
در شبهای امتحان مد شده است .من ابتدا با نیت
تمرکز و صرفا در شــبهای امتحــان از این قرص
اســتفاده میکــردم اما تا به خود آمــدم دیدم که
گرفتار آن شــدهام و اکنون حداقــل روزی  4عدد
استفاده میکنم .مجید به موارد زیادی اشاره میکند
که مصرف این قرصها باعث اعتیاد و وابستگی آنان
شده اســت .وی در مورد چگونگی تهیه این قرص
گفت :دسترسی به این قرص چندان مشکل نیست.
از عطاریها تا دالالن و حتی برخی داروخانهها نیز
به راحتی این قرص را میفروشند.
ریتالین تحریک کننده سیســتم عصبی
است
زمانی که پای داروخانهها وســط کشیده میشود
برای صحتســنجی این موضوع به عنوان مصرف

کننده به چنــد داروخانه مراجعه میکنم .به غیر از
یک داروخانه که بعد از چند پرسش ساده تصمیم
به فروش ریتالین بدون نسخه پزشک داشت ،بقیه
داروخانهها نســخه پزشــک یا برخی از مدارک از
جمله کپی شناسنامه درخواســت کردند« .وحید
محمدیراد» که داروخانهاش نزدیک یکی از مراکز
دانشــگاهی اســت ،در رابطه با افزایش درخواست
قرص ریتالین که در بین دانشجویان به قرص «شب
امتحان» معروف است ،به همدلی گفت :هر ساله با
آغاز فصل امتحانات درخواست برای خرید این قرص
افزایش مییابد.
محمدیراد میگوید :ریتالین از دسته آمفتامینها
اســت و تحریک کننده سیســتم عصبی محسوب
میشــود .این دارو برای برخی از بیماریها کاربرد
دارد اما مصرف خودســرانه آن بــه کاهش کارآیی
سیستم مغز و اعصاب مرکزی منجر میشود.
وی یادآور شــد که این قرص ،دارویی اســت که
بدون تجویز پزشــک نباید مصرف شود .گاهی افراد
این قرص را از جایی تهیه میکنند که دز شیشــه و
مواد مخدر آن به حدی باال است که به دنبال فشار
مغزی منجر بــه خونریزی مغزی و حتی مرگ فرد
میشــود .وی افزود :استفاده محدود و کنترل شده
موادمخدر باعث عادت کردن بدن مصرف کننده به
دوزهای پایین و در نتیجه ایجاد عالقه فرد به استفاده
از دوزهای باالتر و حتی مصرف داروهای سنگینتر و
خطرناکتر میشود.

پیشخوان
افزایش پرداخت وام ضروری به
بازنشستگانکشوری

این پزشک داروســاز با بیان اینکه استفاده قرص
ریتالین اثــرات عدیــدهای دارد ،گفــت :آثارهای
مهم اســتفاده این قرص عبارتند از ایجاد تحمل و
وابستگی شدید ،مشکالت رفتاری مانند پرخاشگری
و بیخوابی ،حالت تهوع و استفراغ ،احساس سرگیجه
و ســردرد ،خارش و جوشهای پوســت ،دردهای
شکمی ،کاهش وزن و مشکالت معده ،بروز خستگی
بسیار زیاد پس از قطع مصرف میشود.
امتحانات بهانهای برای اعتیاد
شــبهای امتحــان نزدیــک اســت و برخــی
دانشآموزان و دانشــجویان بهدلیل تبلیغات غلط و
از روی ناآگاهی برای تقویت حافظه و شــببیداری
از ریتالین اســتفاده میکنند .چند سالی است که
درسخواندن و امتحانات نیــز بهانهای برای اعتیاد
برخی دانشجویان شده است .بارها دیده شده است
که دانشــجویان برای فرار از اســترس و دلهرههای
امتحــان و همچنین بنا به وجــود این عقیده غلط
که برخی از قرصها که اعتیادآور نیز هستند ذهن
را باز میکننــد و تمرکز را افزایش میدهند ،به دام
اعتیاد میافتند .افزایش گرایش به سمت قرصهای
اعتیادآور از ســوی دانشجویان به بهانه موفقیت در
امتحان و درس ،نسل جوان و تحصیلکرده جامعه را
تهدید میکند و اگر این روند ادامه داشته باشد ،در
چند سال آینده شاهد پزشکان و مهندسان خماری
هســتیم که عبور از شــب امتحان آنان را به ورطه
هولناک اعتیاد کشانده است.

متیل فنیدات که بیشتر به نام تجاری آن ،ریتالین
شناخته میشود ،از مشتقات گروه آمفتامینهاست.
ریتالین در سال  1954به بازار دارویی جهان عرضه
شــد که در ابتــدا دارویی برای درمان افســردگی،
خوابآلودگی در طول روز و سندرم خستگی مزمن
بود ،اما به تدریج و با مطالعات بیشتر از آن در درمان
بچههای بیش فعال استفاده شد ،اما در سال ،1998
دانشجویان ،دانشآموزان دبیرستانی و نوجوانانی که
قصد داشتند در شــبهای امتحان بیدار بمانند به
مصرف کنندگان قهار این قرص پیوستند.
ریتالین دوپینگــی خطرناکتر از کراک
است
یک مددکار اجتماعی و کارشناس اعتیاد در رابطه
با مصرف این قرصها که در فصل امتحانات در میان
دانشجویان رایج میشود ،.به همدلی گفت :متاسفانه
امروزه به اشتباه مد شده است که برای بیدار ماندن
در شبهای امتحان از داروی ریتالین استفادهکنند
و حتی اســتفاده از این دارو در بین این قشر آنقدر
اپیدمی شده است که بسیاری از دانشجویان به آن
قرص شب امتحان میگویند .در صورتی که مصرف
قرص ريتالين کــه همزمان با فصل امتحانات ميان
دانشجويان رایج میشود خطرناكتر از مواد مخدر
شيشه و كراك است و آثار سويي به دنبال دارد.
«محمدعلی فتاحی» گفت :دانشــجویانی که از
این دارو با هدف دوپینگ در شــب امتحان استفاده
میکنند به صورت موقت دارای تمرکز و توجه باال
شده و کمتر میخوابند و حتی احتمال دارد نمرات
باالیی در امتحانات نیز کســب میکنند ،اما پس از
مدتی به این دارو وابســتگی روانی پیدا میکنند و
نمیتوانند مصرف آن را کنار بگذارند و این گونه به
خیل عظیم معتادان کشور وارد میشوند.
این مددکار اجتماعی ادامه داد :مصرف این قرصها
اگرچه باعث تمرکز در شــب امتحان میشود ،ولی
مضراتش بیشتر از فوایدش است .با توجه به روند رو
به رشد مصرف این قرص الزم است به مردم آگاهی
درســت و کافی از سوی رسانهها بهویژه صداوسیما
داد .اگرچه در ســالهای اخیر هشــدارهای زیادی
در ارتبــاط با مصرف این قرص که امروزه به گمان
برخی از دانشجویان به یک معجزه نجاتبخش برای
شبهای امتحان تبدیل شده است از سوی برخی از
رسانهها یا از طریق برخی از مسئوالن عنوان شده
است اما واقعیت عینی آن است که قبح مصرف این
دارو در بین شمار زیادی از دانشجویانی که در طول
ترم به فکر پایان کار نبودند شکسته شده است و آنان
برای موفقیت در امتحانات اقدام به دوپینگ مرگبار
میکنند .با توجه به روند موجود که روندی افزایشی
اســت نباید این موضوع را دور از ذهن دانست که
شــاید در ســالهای آتی مصرف ریتالین هم مانند
مصرف ســیگار ،قلیان ،ترامادول و ...برای جامعه و
مسئوالن نهادینه و به امر عادی تبدیل شود.

گزارش
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خبر داد

اجرای برنامههای فرهنگی ماه رمضان با عنوان «ضیافت خوبان» درپایتخت
معاون اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران
از اجرای برنامههای متنوع فرهنگی به مناسبت
فرارسیدن ماه مبارک رمضان در سراسر پایتخت
خبر داد.
به گزارش مهر ،ولیاهلل شجاعپوریان با تشریح
برنامههای فرهنگی ،ورزشــی و هنری شهرداری
تهران به مناسبت ماه میهمانی خدا ،اظهار کرد:
برنامههای فرهنگی شــهرداری تهــران در ماه
مبارک رمضان امسال با هدف تعمیق اُنس و الفت
شــهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان با مفاهیم
قرآنی ،تکریم ایتام ،محرومان و نیازمندان شهر با
همکاری و بهره گیری از توان تشــکلهای مردم
نهاد ،ترویج نشــاط معنوی در بین شهروندان و
بهرهمندی هرچه بیشــتر شــهروندان تهرانی از
فضایل ماه مبارک رمضان برگزار می شــود .وی
با اشــاره به رویکرد توجه ویژه به مسجدمحوری
و آماده سازی مساجد برای ورود به ضیافت الهی
افزود :امســال اقدامات ویژه ای نسبت به تحقق
منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی
براســتفاده از کاالی ایرانــی در تأمین امکانات و
تجهیزات ،درنظر داشتن اصل اقتصاد مقاومتی و
لــزوم رعایت صرفه جویی در هزینه ها ،تعامل با
تشکلهای مردم نهاد سطح محالت و فراگیری
و امکان بهره مندی حداکثری شهروندان از برنامه

ها در نظرگرفته شــده که ازســوی ادارات کل
ستادی معاونت اموراجتماعی و فرهنگی و مناطق
۲۲گانه به اجرا درخواهد آمد .شــجاع پوریان با
اعالم اینکه برنامه های ماه مبارک رمضان از غبار
روبی مســاجد آغاز می شود ،افزود ۲۲۰ :مسجد
شاخص ،محوری و فعال در فعالیتهای قرآنی در
مناطق ۲۲گانه هفته آخرماه شعبان غبار روبی،
عطرافشانی شــده و آماده پذیرایی از نمازگزاران
برای ماه مبارک رمضان میشوند.
وی با اشاره به حمایت از جلسات قرآن خانگی
گفت :حمایت از جلسات قرآن خانگی در جهت
تجهیــز و فراهم آوردن امکانات مــورد نیاز این
جلســات نظیر رحل و قرآن ،سیستم صوتی و...
تهیــه بانک اطالعاتی مربوط به جلســات قرآن
خانگی به همــراه چاپ ویژه نامــه درباره آنها و
برگزاری مراســم تجلیل از فعاالن جلسات قرآن
خانگی هر منطقه در هفته اول ماه مبارک رمضان
صــورت می گیرد .معــاون اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران از برگزاری جشن کریمان خبر
داد و گفت :این جشن ها به مناسبت والدت کریم
اهل بیت امام حســن مجتبی (علیه السالم) در
مناطق  ۲۲گانه ،روزهای نهم و دهم خرداد میزبان
عموم شهروندان است .وی از برگزاری محفل انس
با قرآن در  ۱۲۳مسجد شاخص و محوری پایتخت

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
گفت :وزارت بهداشــت در رابطه بــا معتادان متجاهر به
درســتی عمل نمیکند .دبیرخانه ســتاد مبارزه با مواد
مخــدر نیز مالحظه کاری میکنــد و اعالم نمیکند که
کدام دســتگاه وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهد.
فرید براتی سده ،رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان
اعتیاد ســازمان بهزیستی کشــور در گفتوگو با ایلنا در
رابطه با اقدامات بهزیستی در سامان بخشیدن به وضعیت
معتادان متجاهر بیان داشــت :برای حل این موضوع باید

خبر داد و افزود :این برنامه با دعوت از قاریان ممتاز
منطقــه جهت تالوت و تجلیل از آنان در نواحی
 ۱۲۳گانه اجرا می شود.
به گفته شجاع پوریان ،طراحی مسابقه فرهنگی
ویژه نوجوانان در خصــوص موضوعات قرآنی و
اهدای جوایز به برگزیدگان در ســطح محالت،
تولید محتوا و چاپ و توزیع  ۲۰هزار نسخه ویژه
نامه ماه مبارک رمضان از سوی اداره کل فرهنگی
شــهرداری تهران صورت می گیرد .وی از برپایی
 ۵۲محفل قرآنی در نقاط پرجمعیت مناطق خبر
داد و افزود :در این محافل مسابقه قرآن بخوانید
و جایزه بگیرید ،مشاوره دینی و مذهبی ،برپایی
غرفه نمایشــگاه و فروش قرآن ،اجرای تفســیر،
اجرای تواشــیح ،تالوت توســط قاریان ممتاز و
مســابقات قرآنی از ابتدای ماه مبارک رمضان و
برگزاری اختتامیه به مناسبت میالد حضرت امام
حسن مجتبی(ع) ویژه عموم شهروندان برپا می
شود .معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
از مشارکت و همکاری با مساجد در اجرای مراسم
شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) و شبهای قدر
خبر داد و گفت :این برنامه تحت عنوان شــکوه
رستگاری از  ۱۳الی  ۱۶خرداد در مساجد محوری
مناطق شهر تهران اجرا می شود.
وی با اشاره به برگزاری  ۲۲جام رمضان تصریح

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت:
پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری ماهیانه
انجام می شود که قرار اســت در سال جدید افزایش
پیدا کند.
به گزارش مهر ،جمشید تقیزاده افزود :ماهانه به بیش
از  ۲۵هزار نفر از بازنشســتگان تحت پوشش صندوق
بازنشستگی کشــوری وام  ۴میلیون تومانی پرداخت
میشود .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون
و ۴۰۰هزار بازنشسته تحت پوشش این صندوق هستند
 ،گفت :به منظور افزایش قدرت خرید و ارائه تسهیالت
به بازنشســتگان کشوری این وام به آنها با کارمزد کم
پرداخت می شــود .مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری گفت :تا کنون ۲۰۰هزار نفر از بازنشستگان ما
وام ضروری را دریافت کرده اند و پیشبینی میشود تا
نیمه اول سال به  ۳۰۰هزار بازنشسته واجد شرایط این
وام پرداخت شود .وی همچنین به روز روابط عمومی
اشاره کرد و گفت :اعتمادسازی و امید آفرینی در میان
جامعه بازنشستگی و در شرایط کنونی کشور دو وظیفه
کلیدی روابط عمومی های این صندوق است و روابط
عمومی ها باید ضمن داشتن تعصب سازمانی خود را
همواره در تعامل و تکریم از بازنشستگان عزیز ببینند و
تالش کنند تا تعامل و ارتباط نزدیک و دوسویه میان
ما و بازنشستگان شکل گیرد.تقی زاده با اشاره به اینکه
ارتباطات و اطالعات ،عرصه جدیدی در دنیای امروز ما
است که برای ورود به این حوزه باید مجهز به ابزارهای
نوین و مسلط بر دانش این حوزه باشیم ،اظهار داشت:
دنیای امروز دنیای دانایی و توانایی اســت و مسووالن
روابط عمومی باید تخصص و تجربه کافی داشته باشند
تا بتواننــد در این عرصه فعالیت کنند .روابط عمومی
کارآمد باید بــه عنوان بازوی قوی مشــاوره مدیران
سازمان خود عمل کند.

بازگشت مصوبه افزایش نرخ کرایه
تاکسی و اتوبوس به شورای شهر

عضــو کمیته انطباق فرمانداری تهران از برگشــت
مصوبه شورا در مورد نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس خبر
داد.
محمد قانبیلی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه
کمیته انطباق برای مصوبه شــورا دربــاره نرخ کرایه
تاکسی و اتوبوس برگزار شد ،گفت :این طرح اشکاالت
زیادی داشت و بر همین اساس به شورای شهر برگشت
داده شد تا نسبت به اصالح آن اقدام شود .وی با بیان
اینکه افزایش قیمت کرایه تاکسی غیرمتعارف بود و در
این الیحه دو تبصره وجود داشــت که خالف مقررات
بود ،تصریح کرد :بر اساس این مصوبه در روزهایی که
شرایط جوی نامناسب است و یا در زمان پیک ترافیک
کرایههــا  ۲۰درصد افزایش مییابد که این دو تبصره
مخالف است .عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران با
بیان اینکه مشخص نیست که چرا شورا اینگونه طرح
ها را تصویب میکند ،گفت :درست است که رانندگان
تاکسی نیازمند حمایت هستند اما دلیل نمیشود که
به هر میزان که خواستند کرایهها را افزایش دهیم.وی
ضمن اینکه افزایش نرخ کرایه باید بر اساس میزان تورم
باشد ،اظهار کرد :افزایش شناور کرایه خطوط یعنی هر
خط کرایه ای متفاوت داشته باشد ،درست نیست و ما
مخالف آن هستیم همچنین معتقدیم افزایش کرایهها
باید به صورت عقالنی باشد و به همین دلیل پیشنهاد
دادیم تبصره ها حذف شــده و کرایه نیز بر اســاس
نرخ تورم افزایش یابد که مصوبه را به شــورای شــهر
برگرداندیم تا مجددا ً بررسیهای الزم انجام گیرد.

پرداخت «یارانه مشاوره» به سه
دهک اقتصادی پایین جامعه

کرد :ورزشکاران محالت شهر تهران در طول ماه
مبارک رمضان در سراهای محله و مراکز فرهنگی
تابعه مناطــق ۲۲گانه در رشــتههای مختلف
ورزشــی به رقابت با یکدیگر می پردازند .شجاع
پوریان خاطرنشان کرد :آموزش سفره آرایی ویژه
ماه مبارک رمضان برای زنان و دختران تهرانی و
نمایشگاه صنایع دستی زنان به همت اداره کل
امور بانوان شــهرداری تهران در محل نمایشگاه
ماه مبارک رمضان در مناطق  ۲۲گانه اجرا می

 ۷میلیارد تومان برای خدماتدهی به معتادان متجاهر طلب داریم

به قانون بازگردیم .در قانون برنامه ششــم کشــور و در
جایــی که بحث معتادان متجاهر مطرح میشــود ،ماده
 ۸۰قانون اســت که هم در آن و هــم در آییننامههای
مصوب جلســات ســتاد مبارزه با مواد مخدر به صراحت
ذکر شــده که هر دستگاهی چه وظایفی دارند .آییننامه
اجرایی مرکز نگهداری ،درمان و کاهش آســیب معتادان
موضوع ماده  ۱۶قانون اســت که در آخرین جلسه ستاد
با حضور شــخص رئیس جمهور برگزار شده است و پس
از آن ابالغیهای به همه دســتگاهها که الزم االجراست،
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ارســال شد .در آنجا هم مشخص شد که وظیفه هر نهاد
و دســتگاه چه چیزی اســت .او افزود :متن قانون برنامه
ششم کشــور که مصوب مجلس شورای اسالمی است از
طرف رئیس جمهور ابالغ شــده و در بند  ۳ماده  ۸۰این
قانون در بحث معتادان متجاهر و بیخانمان آمده اســت
که بهزیستی و شــهرداریها باید مراکزی را برای تحت
پوشــش قرار دادن این افراد داشته باشد .نیروی انتظامی
نیز موظف اســت پس از اخذ دســتور قضائی و با دستور
قاضی نســبت به جمعآوری این معتادین و تحویل آنها

شــود .وی ،برگزاری مجمع خیرین مناطق به
منظــور هم افزایی ظرفیت های موجود خیرین
حقیقی و حقوقی و موسســات خیریه فعال در
ســطح منطقه با محوریت ماه مبارک رمضان،
تکریم کارگران ازکار افتاده ،مشارکت در برگزاری
مراسم باشکوه روز قدس ،تهیه بسته های افطار
و ارسال به محالت فقیرنشــین و مشارکت در
برگزاری با شکوه نماز عید سعید فطر را از دیگر
برنامه های ماه مبارک رمضان برشمرد.

خبر
به این مراکز (بهزیســتی یا شهرداری) اقدام کنند .براتی
تاکید کرد :متن قانون کامال شفاف است .در آییننامه نیز
به صراحت ذکر شده است که جمعآوری معتادان متجاهر
باید توســط نیروی انتظامی انجام شود و نیروی انتظامی
ضابط قضائی است و این کار دستگاه دیگری نیست .حال
اینکه نیروی انتظامی چگونه ایــن کار را انجام میدهد،
ما اطالع نداریم .این کار ســخت است ،اما به هر حال در
قانون تاکید شده که این کار باید توسط نیروی انتظامی
صورت گیرد.

رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی
ساالنه بیش از  ۳میلیارد تومان «یارانه مشاوره» برای
دهکهای اول تا سوم اقتصادی پایین جامعه پرداخت
میکند ،گفت :این افراد میتوانند تا  ۳مرحله به مراکز
مشاورهای خصوصی مراجعه کنند.
فاطمه عباســی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
قبال این بودجه در اختیار تعداد مشخص و محدودی
مرکز مشاروه روانشناختی قرار میگرفت ،افزود :افراد
متقاضی دریافت خدمات مشــاوره روانشناختی باید
بــه مرکز خاصی مراجعه میکردند اما قصد داریم نرم
افزاری را در آیندهای نزدیک طراحی و راهاندازی کنیم
که افراد واجد شرایط با کارتهای اعتباری مخصوص،
بتوانند به هر مرکز مشاورهای که از سازمان بهزیستی
مجوز دارد مراجعه کنند .به گفته وی کد ملی این افراد
در این نرم افزار ثبت میشود و اگر فرد جزو دهکهای
اقصادی پایین جامعه باشــند ،به آنها «یارانه مشاوره»
تعلق میگیرد و میتوانند از این خدمات بهره مند شوند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیســتی کشور با اشــاره به اینکه «یارانه مشاوره»،
مربوط به مراکز مشاوره روان شناختی است ،اظهار کرد:
سازمان بهزیستی ساالنه بیش از  ۳میلیارد تومان یارانه
درکل کشــور به مراکز مشاوره خصوصی برای افرادی
که توانایی پرداخت هزینه خدمات مشاورهای را ندارند،
پرداخت میکند .به گفته عباسی ،این افراد میتوانند تا
 ۳مرحله به مراکز مشاورهای خصوصی مراجعه کنند
و از خدمات بهره مند شــوند .درصــورت نیاز به ادامه
یتوانند با پرداخت هزینه کمتر از خدمات
مراجعه نیز م 
مراکز دولتی استفاده کنند .وی با تاکید بر این که در
این روش محدودیتی از لحــاظ انتخاب مراکز خاص
وجود ندارد ،تصریح کرد :با این وجود این مراکز تحت
پوشش بهزیستی هستند و برای واریز شدن این یارانه
از سوی سازمان بهزیســتی باید مجوز فعالیت از این
سازمان را داشته باشند.

