
در حال حاضر حدود 7 هزار و 300 مركز ترك 
اعتياد در كشور داريم كه از دانشگاه هاي علوم 
پزش��كي دارو دريافت مي كنند و طبق ميزان 
دارويي كه سازمان غذا و دارو به مراكز مي دهد 
حدود ۹00 ه��زار نفر در كش��ور تحت درمان 
با متادون هس��تند.  علي بيرامي، كارش��ناس 
اداره م��واد و داروهاي تحت كنترل س��ازمان 
غذا و دارو با بيان اينكه آماري از ميزان نش��ت 
داروهاي مخدر نداريم، مي افزايد:»آنچه روي 
كاغذ مي آيد، درست است. يعني تعداد بيماري 
كه به ما اع��ام مي كنند با مي��زان دوزي كه 
توزيع مي كنيم، متناسب است، اما اين احتمال 
وجود دارد تعدادي از افراد تحت درمان، فيك 

باشند!«
به گفته وي برخ��ي از مراكز از ك��د ملي افراد 
مختلف استفاده يا دوزهاي باالتري را استفاده 
مي كنند تا بتوانند متادون هاي بيشتر تحويل 

بگيرند و آنها را به بازار سياه عرضه كنند!

 يقه سفيدها مشتري بازار سياهند 
تخلفات مراكز ترك اعتياد يكي دو تا نيست، اما 
هرچه كه هست ريشه بخشي از داروي متادوني 
كه به جاي عرضه در ش��بكه ترك اعتياد سر از 
بازار س��ياه در مي آورد از همين مراكز نشئت 
مي گيرد. كارشناس اداره مواد و داروهاي تحت 
كنترل سازمان غذا و دارو درباره قاچاق و نشت 
متادون معتقد اس��ت:»اين نش��ت مي تواند از 
همه جا اع��م از مراكز ترك اعتياد يا از س��وي 
توليدكنندگان متادون اتفاق افتد.« بنا به تأكيد 
وي از طرفي با توج��ه به اختاف قيمتي كه در 
زمينه داروهاي ترك اعتياد وج��ود دارد، اين 
داروها به صورت زيرپل��ه اي،  غيرمجاز و تقلبي 

هم توليد مي شوند. 
به گفته بيرامي در عين حال مراكز ترك اعتياد 
داروهاي مخدري را بين بيماران توزيع مي كنند 
كه از دانشگاه ها دريافت كرده اند و بنابراين اين 
داروها اصالت دارند. وي مي افزايد:»نگراني ما 

بابت افرادي است كه اصطاحاً به آنها يقه سفيد 
مي گوييم و داروي مخدري مانند متادون مورد 
نيازشان را مستقيماً از بازار سياه تهيه مي كنند. 
بايد توجه كرد كه در اين م��وارد امكان تقلبي 

بودن دارو وجود دارد.«
 توزيع داروهاي مخدر غيرقابل پيگيري 

است!
آنطور كه بيرام��ي مي گوي��د، روال كار توزيع 
متادون به اين صورت اس��ت ك��ه مراكز ترك 
اعتياد، بيماران را در س��امانه آيداتيس ثبت و 
ميزان دوز دارو را مش��خص  كنند. كارشناس 
اداره مواد و داروهاي تحت كنترل سازمان غذا و 
دارو تأكيد مي كند:»البته در سازمان غذا و دارو 
آمارمان از نظر تعداد بيماراني كه در س��امانه 
آيداتيس ثبت ش��ده اند، با ميزان دوز متادوني 
كه ارائه مي دهيم برابري مي كند، اما اينكه آيا 
مراكز ترك اعتياد آماري كه به ما ارائه مي دهند، 

درست است يا خير را نمي دانيم.«

وي خاطرنشان مي كند:»برچسب اصالت روي 
همه داروهاي مخدر وجود دارد و مردم مي توانند 
با پيامك ك��ردن كد اصالت دارو به ش��ماره  اي 
كه روي آن درج ش��ده، از اصالت دارو مطمئن 
شوند.« به گفته كارشناس اداره مواد و داروهاي 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو يك كد رهگيري 
روي فاكتور داروهاي مخدر يا ترك اعتياد درج 
شده و از تأمين كننده به توزيع كننده و از آنجا به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور مي روند، 
اما رصد دقيق ت��ر و رهگي��ري الكترونيك اين 
داروها به دليل شكافي كه در حوزه شركت هاي 
پخش وجود دارد، امكان پذير نيست؛ چراكه اين 
اقدام بايد به صورت الكترونيك باش��د، اما هيچ 
 يك از شركت هاي پخش زيرساخت الزم براي 
انجام اين كار را ندارن��د! وي تأكيد مي كند:»به 
بيان ديگر در حال حاضر داروهاي مخدر يا ترك 
اعتياد قابليت رهگيري ندارند تا متوجه شويم 
كه دارو از كدام شركت پخش دريافت شده و به 
كدام مصرف كننده ارائه شده است، اما اصالت آن 

از سوي مصرف كننده قابل رديابي است.«
اما ش��ايد نش��ت متادون از مراكز ترك اعتياد 
را بت��وان در ج��اي ديگ��ري ردياب��ي ك��رد. 
محمدحسين قرباني، س��خنگوي كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس هم پيش از اين گفته 
بود: »كلينيك هاي ترك اعتياد به دليل نداشتن 
برنامه مش��خص درماني و نب��ود نظارت دقيق 
بر فعاليت آنها ب��ه ب��ازار متادون تراپي تبديل 
شده اند. « بنا به تأكيد وي در كلينيك هاي ترك 
اعتياد رانت هاي زيادي وج��ود دارد و برخي از 
مسئوالن دانشگاه هاي علوم پزشكي بين چهار 
تا پنج مركز ترك اعتياد در اختي��ار دارند. در 
حالي كه طبق قانون افرادي كه مي خواهند در 
اين زمينه فعاليت كنند، بايد در مراكز دولتي 

مشغول به كار نباشند!
قرباني با انتقاد از نبود نظارت كافي بر فعاليت 
اين مراكز تأكيد مي كند: »اين مسئله جدا از 
مشكاتي كه براي درمان بيماران دارد و عمًا 
باعث كاهش بهره وري اين مراكز مي ش��ود، 
مش��كات ديگري چون فروش مت��ادون و 
ش��ربت ترياك در بازارهاي غيررسمي را هم 

در پي دارد.«
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طبق گفته رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، ۱۲۵ هزار خودرو با رانت يك خانواده وارد شده است. 
اگر به فرض هر خودرو وارداتي فقط ۵0ميليون تومان سود داشته باشد، چيزي حدود 6هزار ميليارد تومان به جيب يك خانواده رفته است !

رانت 125هزار خودروی وارداتی برای یک خانواده!

عرضه »متادون« بيماران فيك در بازار سياه
داروهاي مخدر يا ترك اعتياد قابليت رهگيري ندارند

سند تازه اي از رانت 

نيره ساري
ژن هاي خ�وب بر   گزارش  2

مال شد. طبق گفته 
رئيس فراكس�يون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس، ۱۲۵ هزار خودرو با رانت يك خانواده 
وارد ش�ده اس�ت. افش�اگري اين نماينده از 
تش�كيل باندهاي فس�اد اقتصادي در كشور 
توسط چهار خانواده حكايت از اين دارد كه با 
در نظ�ر گرفت�ن ۵0 ميلي�ون توم�ان در ازاي 
واردات ه�ر خ�ودرو، به صورت سرانگش�تي 
ح�دود 6 ه�زار ميلي�ارد توم�ان در جي�ب 
رانت خواران و ژن هاي خوب رفته است. با اين 
اوصاف نياز به ورود نهادهاي نظارتي و قضايي 
به اين ماجرا هر روز بيش�تر از قبل به ش�دت 
احساس مي ش�ود. از ديگر س�و، رسيدگي به 
اتهامات خانوادگي شركت هاي صوري ليزينگي 
چون كيميا خودرو به مبلغ ۱۱ ميليارد تومان با 
شاكيان هزار نفري در حالي از سوي قوه قضائيه 
پيگيري و به صورت علني برگزار مي ش�ود كه 
مدت هاست فس�اد در واردات خودرو توسط 
عوامل دخيل در ثبت س�فارش، همواره سوژه 
داغ رس�انه ها و البت�ه پرس�ش تقريب�ًا ثابت 
خبرنگاران از س�خنگوي قوه قضائيه بوده، اما 
همچنان خبري از محاكمه دانه درش�ت ها در 
برابر ش�كات ميليون�ي مردم نيس�ت! آزمون 
قوه قضائيه در رابط�ه با اين ران�ت خانوادگي 

6هزار ميلياردي، آزموني جدي است !

برگزاري روند دادگاه هاي مفاسد اقتصادي اين 
نكته را به ذهن مي رس��اند كه ع��زم جدي براي 
برخورد با اخالگ��ران وجود دارد، ام��ا همواره 
انگشت اشاره مردم به سمت دانه درشت هاست. 
موضوعي ك��ه بارها قوه قضائي��ه درخصوص آن 
توضيح داده و تأكيد داشته است كه در اين باره به 

وظيفه خود عمل خواهند كرد. 

 تخلف حوزه خودرو
مدت زماني مي ش��ود كه وجود رانت و تخلف 
در ثبت س��فارش خودرو تأييد ش��ده اس��ت. 
بارها وجود البي هاي قدرت و ثروت در زمينه 
قيمت گذاري و واردات خودرو در كشور تأييد و 
رسانه اي شده است. طبق وعده هاي قوه قضائيه 
نيز گزارش تخلفات خودروسازان اعام خواهد 
ش��د و پرونده رس��يدگي به اتهامات به دليل 
بررس��ي هاي دقيق تر طوالني ش��ده است، اما 
هر روز ب��رگ جديدي از اي��ن رانت هاي برما 
مي ش��ود كه ضرورت پاس��خگويي مسئوالن 
مربوطه را بيش از پيش قوت مي بخشد و البته 
مردم نيز انتظار دارند، تصميمات قاطعي در اين 

زمينه گرفته شود. 
يكي از موضوعات قابل اهميت فساد در واردات 
و ثبت سفارش��ات، خودرو است كه يك نماينده 
مجل��س از تخل��ف خانوادگي در اين ب��اره خبر 

مي دهد. 

 افشاي رانت خانوادگي 
امير خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس شوراي اس��امي درباره واردات 
خودروي خارجي توسط چهار خانواده با استفاده 
از رانت، فساد و ثبت سفارش غيرقانوني 3۴ هزار 
خودرو توسط اين افراد اظهار داشته است: واردات 
۱۲۵ هزار خودرو توس��ط يكي از چه��ار خانواده 
صورت گرفته اس��ت. اين در حالي است كه چهار 
خانواده خودروي خارجي به ايران وارد مي كردند. 
خجسته با بيان اينكه 3۴ هزار خودرو به صورت 
غيرقانوني ثبت سفارش ش��ده است، گفت: اين 
كار توسط يكي از معاونين وزارت صمت و تيمي 
متعلق به وي صورت گرفته اس��ت. زمان انجام 
اين تخلف گس��ترده در دي  سال ۱3۸۶ و اوايل 
س��ال ۱3۸7 بوده كه در آن زم��ان آقاي محمد 
ش��ريعتمداري وزير و معاونان وي هم مشخص 
هستند. در آن س��ال ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت 
رس��مي و هزار و ۹00 خودرو وارد ايران شد و بر 

همين اساس دس��تگاه قضايي در حال بررسي 
بيشتر اين پرونده است، ضمن اينكه اين معاون 
وزارت صمت در ح��ال رفت و آمد به دس��تگاه 
قضايي و توضيحات در اين خصوص است و تفهيم 

اتهام هم شده است. 
طبق گفته رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادي درب��اره احي��اي ش��وراي رقاب��ت و 
قيمت گذاري از سوي آنها، شوراي رقابت تعمداً از 
چرخه قيمت گذاري خودرو خارج و دالالن بازار 
را مديريت مي  كردن��د. وي مي گويد: همين كار 
باعث نابودي بازار خودرو ش��ده است و قيمت ها 
سرس��ام آور و اموال مردم از سوي سودجويان و 

منفعت طلبان تاراج شد. 
هر چند ك��ه بايد گفت اين روزه��ا قوه قضائيه 
مقابله با مفس��دان و نفوذي ه��ا را بيش از قبل 
شدت بخشيده، اما كشاندن دانه درشت ها پاي 
ميز محاكمه به عنوان يك مطالبه عمومي مطرح 
است؛ آن هم درست در زماني كه برگزاري روند 
دادگاه هاي ويژه مفاس��د اقتص��ادي حكايت 
از اين دارد ك��ه حتي كوچك تري��ن متهمان 
پاي ميز محاكمه كش��انده مي ش��وند. مطابق 
آنچه حجت االس��ام رئيس��ي درباره برخورد 
با مرتكبين فس��اد بيان داش��ت، خط قرمز در 
مقوله رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي 
بايد غيرمستند حرف زدن باش��د، اما چنانچه 
موردي مستند به ادله و براهين محكمه پسند 
باشد. بناي دستگاه قضايي اين است كه آن را با 
جديت پيگيري كنند و در اين راستا تحت تأثير 
هيچ نگاه و جريان خاصي قرار نگيرند. آيت اهلل 
رئيسي گفت: در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد 
اقتص��ادي تفاوتي بين دانه درش��ت ها و   ريزها 
نيست. رياست دس��تگاه قضا در اين باره تأكيد 
داشت: بايد با ريزها هم برخورد كرد و اينگونه 
نيست كه به خاطر دانه درشت ها از رسيدگي به 

جرائم و تخلفات  ريزها بگذريم. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 رضا توئيت كرد: چرا نوادگان شهدا و آسيب ديدگان تجاوز انگليس به 
جنوب ايران و همچنين تجاوز و اشغال ايران در جنگ دوم جهاني شكايتي 
رو از اين دولت خبيث تنظيم نمي كنند تا اين نفتكش توقيفي و س��اير 

نفتكش هاي اين كشور در خليج فارس، ميهمان دائمي ايران بشن؟!
-----------------------------------------------------

 گالبتون ايراني با انتشار اين عكس توئيت كرد: عكس حضور 
سربازان انگليسي رو روي عرشه نفتكش��ي كه از ما دزديدند، ديديم و 
دل هر ايراني به درد اومد. حاال وقتش��ه عكس حضور سربازان شجاع 
كشورمون رو هم روي عرشه كشتي انگليسي Stena Bulk ببينيم و به 

سربازان كشورمون افتخار كنيم. 
-----------------------------------------------------

 بهروز ش�جاعي توئيت ك�رد: وقتي از دير ريكال  ش��دن داروي 
س��رطانزاي لوزارتان وارداتي اكتوور گفتيم، نمكي وزيربهداش��ت ما 
را متهم به دريافت ۲0ميليون براي هر توئي��ت كرد. حاال نمايندگان 
مجلس از اهمال وزارت بهداشت در اين خصوص و تحقيق و تفحص از 

اين وزراتخانه در خصوص اين دارو مي گويند. 
-----------------------------------------------------

  س�ميه توئيت كرد: از جمله اطاعاتي از كتابخانه ملي كه كمتر 
مي دانيم وجود كتابخانه ديجيتال اين س��ازمان اس��ت. نكته بارز اين 

كتابخانه تصوير كامل بيش از 3۸هزار نسخه خطي است. 
-----------------------------------------------------

  آدم با انتشار اين عكس توئيت كرد: كاش شهردار رشت به خاطر 
اين حركت زيبا و مردمي اش كه كامًا يهويي ازش عكس گرفتن، طي 
نامه اي از خودش تقدير كنه ۱۵-۱0 ميليونم پاداش به حقوقش اضافه 

كنه. خيلي حرفه با عينك دودي و اين زاويه گردن كتاب بخوني !
-----------------------------------------------------
  بابك توئيت كرد: معامله بر سر محيط زيست!۸۵0ميليارد كم يا 
بيش مبلغي كه ش��ركت مجري طرح بايوجمي دريافت ميكنه تا اين 
طرح فوق العاده مش��كوك رو در تاالب انزلي اجرا كن��ه. عاوه بر آثار 
زيست محيطي در تاالب و خطر انتقال بيماري هاي سرطاني به انسان، 

سؤال برانگيزه كه به چه قيمتي مسئوالن حاضر به معامله شدن؟
-----------------------------------------------------

  حميد با انتشار اين عكس توئيت كرد:30تير، سالروز شهادت 
اسطوره اي اس��ت كه به گفته كارشناس��ان نيروي دريايي عراق را به 
نابودي كش��اند. فردي كه در تعداد پرواز جنگي ركورد داشت و عراق 
براي س��رش جايزه تعيين كرده و با از خودگذش��تگي، كاري كرد كه 
اجاس سران غيرمتعهدها به علت فقدان امنيت در بغداد برگزار نشد. 

سالروز شهادت خلبان عباس دوران گرامي باد. 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتشار اين عكس توئيت كرد: صهيونيست، يهودي 
نيست. صهيونيست به يك عده از مهاجراني گفته مي شود كه خوي كثيف 
خون آشام بودنش��ان آنها را در هيچ مليتي نمي پذيرد، مجبورند از خون 
ملت ها تناول كنند. حاال نوبت ملت مظلوم فلسطين است. اين حقيقت 

اسرائيل است. 
-----------------------------------------------------

  علي اصغر نوش�ت: جناب كانتري شفاف پاسخ دهند، گيان رو 
موش آزمايش��گاهي فرض كردند كه يك روز با طرح سد الستيكي در 
بستر جنگل هاي هيركاني و روز ديگر با طرح بايوجمي  تاالب انزلي كه 
به گواه متخصصان عواقب خطرناك و سرطانزايي در پي داره به جنگ با 

زيست آمدند؟ يا سود بااليي براي جيب مباركشون داره؟ 
-----------------------------------------------------

    الميرا يزدان خواه با انتشار اين عكس نوشت: نانواي خوشفكر 
حتي حاضر اس��ت خودش كمتر س��ود كن��د، ولي به ح��د توانش به 
محيط زيست كشورش خدمت رساني كند. بايد از آقاي مالك نانوايي 
نيك در الهيجان به دليل ابتكار در استفاده از كيسه هاي پارچه اي به 

جاي كيسه هاي پاستيكي تقدير كرد. 

ابراهيم مشيريان

 بخشنامه شهريه مهدكودك ها در سال ۹۸ اعام شد كه براساس آن 
شهريه ها ۲۹درصد افزايش يافته است. 

 معاون تربيت بدني و س��امت وزارت آموزش و پ��رورش گفت: در 
تابستان امس��ال ۲0۲ هزار و ۵00 دانش آموز در ۴ هزار و ۵00 كانون 
ورزشي درون مدرس��ه اي و يك ميليون و 3۵0 هزار دانش آموز در ۱۴ 

هزار كانون ورزشي برون مدرسه اي فعاليت ورزشي مي كنند. 
 مدير عامل ش��هربان و حريم بان ش��هرداري تهران گفت: پيش از 
عيدنوروز در محور وليعصر )عج( تردد براي شهروندان بسيار دشوار بود، 
اما پس از ساماندهي دو نقطه كه از زمين هاي شهرداري تهران هم بود 

در اختيار دستفروشان قرار گرفت. 
 استاندار مازندران گفت: در حال حاضر به ازاي هر هزار هكتار يك نفر 
از جنگل ها حفاظت مي كند و اين نشان مي دهد منابع بودجه اي ما در 

اين زمينه محدود است. 

نماز بر پل لندن پس از طالي جهاني 
سرپرست آموزش و پرورش از دانش آموزان 

مدال آور و خود ساخته ايراني تقدير كرد
سيدمحمدمهدي حاتمي كه مدال نقره شصتمين المپياد جهاني 
رياضي ۲0۱۹ لندن را كسب كرد، در اقدامي تحسين برانگيز روي پل 
لندن نماز خود را اقامه كرد. روزگذشته سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش در پيامي از اقامه نماز حاتمي و دو نفر ديگر از دوستانش 
روي  پل لن�دن تمجيد كرد. حس�يني اين اقدام را نش�انه تربيت 
كامل اس�المي و موجب مباهات و افتخار براي ايراني ها دانس�ت. 
مسابقات المپياد علمي رياضي از ۲3تا 3۱تيرماه برگزار شد. تيم المپياد 
علمي رياضي جمهوري اسامي ايران براي شركت در شصتمين المپياد 

جهاني ۲0۱۹ رياضي به سرپرستي دكتر ثقفيان تهران عازم لندن شد. 
سيدمحمد مهدي حاتمي، كيان شمسايي، شايان طايي، فراز قهرماني 
كوره، اميرعباس محمدي و عل��ي ميرزايي اناري از اعضاي المپياد علمي 
رياضي در اين دوره بودند كه  محمدي مدال طا، حاتمي نقره و ميرزايي 
موفق به كسب برنز شدند؛ عكسي از اين دانش آموزان نخبه منتشر شده كه 
با پهن كردن سجاده در روي پلي در لندن مشغول خواندن نماز هستند.  به 
دنبال اين اقدام ارزشمند سيدجواد حسيني، سرپرست آموزش و پرورش 
پيامي منتش��ر كرد كه به شرح زير است: »كس��ب مدال نقره شصتمين 
المپياد جهاني رياضي ۲0۱۹لندن، توسط جنابعالي را به جامعه فرهنگيان 
و دانش آموزان كشور، تبريك عرض مي نمايم. حركت زيبا و بي نظير اقامه 
نماز شما روي پل لندن، نشان از تربيت تمام ساحتي شما عزيز خود ساخته 

دارد كه موجب مباهات و افتخار براي همه ماست.«
اين اولين باري نيست كه مدال آوران ايراني در خارج از كشور تابوشكني 
مي كنند.  نخستين بار در سال ۱37۲ در بيست و چهارمين المپياد جهاني 
كه اتفاقاً در امريكا برگزار ش��د و جمهوري اسامي ايران نخستين مدال 
جهاني اش را كه طا هم بود كسب كرد، محسن جوادي دانش آموزي كه 
طا گرفته بود، به همراه چهار دانشجوي ديگري كه ديپلم افتخار كسب 
كرده بودند و 3۲ دانش آموز ديگري كه مقام نياوردند، اقدامي بسيار جالب 
انجام دادند.  آنها در اعتراض به شليك دو موشك از ناو يواس اس وينسنس 
متعلق به نيروي دريايي اياالت متحده امريكا و ش��هادت ۲۹0سرنشين 
هواپيماي ايران اير، در گوش��ه يكي از خيابان هاي اصلي منتهي به پارك 

مركزي نيويورك، عكس هايي از اين اقدام را به نمايش گذاشتند. 
سال ۱3۸۴ در سي و ششمين المپياد جهاني هم كه در اسپانيا برگزار  شد، 
تمامي 73 شركت كننده در اين المپياد در يكي از مساجد كوچك شمال 
مادريد شروع به دادن افطاري به مسلمانان كردند؛ المپياد آن زمان با ماه 
رمضان تداخل پيدا كرده بود و پنج مدال آور و ديگر دوستانشان در اقدامي 
جالب، افطاري مختصري را بين روزه داران تقسيم كردند.  سال ۱3۸0 هم 
شادي رجبي و مونا فاح تفتي كه به ترتيب مدال هاي طا و نقره المپياد 
را در هند به دست آورده بودند، خبرساز شدند. اين دو دانش آموز ايراني در 
يكي از خيابان هاي بنگلور در حين جمع آوري زباله سوژه يك مجله هندي 
شدند و از آنها تحسين ش��د.  موارد ديگري هم بوده كه چندان رسانه اي 
نشدند. در آخرين نمونه محمدمهدي حاتمي، در پل لندن اقامه نماز كرد. 
وي پيش از اين نيز موفق به كسب دو مقام كشوري در المپياد هاي داخلي 

كشور هم شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

چهره شان داد مي زند كه معتاد هستند. وقتي وارد مغازه مي شوند با اشاره 
عطارباشي به گوشه اي مي خزند تا مغازه خلوت شود. كمي آن سوتر از صداي 
پچ پچ ش�ان مي توان فهميد كه آمده اند متادون بخرند. اگرچه طبق روال 
عادي و بر مبناي شبكه رسمي توزيع متادون از طريق دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و مراكز ترك اعتياد مجوزدار، متادون نبايد سر از عطاري ها يا بازار 
سياه در بياورد، اما براي خروج متادون از مسير توزيع رسمي آن راهكارهاي 
مختلفي وجود دارد. يك�ي از اي�ن راهكارها بيماران فيكي اس�ت كه كد 
ملي شان را در اختيار مراكز ترك اعتياد قرار مي دهند تا از اين طريق متادون 

بگيرند و در بازار س�ياه بفروش�ند. برخي مراكز ترك اعتياد هم دوزهاي 
باالتري از متادون را مصرفي بيمارانشان به دانشگاه ها اعالم مي كنند و از اين 
طريق اين مخدر ترك اعتياد را از مسير اصلي اش خارج مي كنند و به بازار 
سياه مي كشانند. تخلفات مراكز ترك اعتياد به همين جا ختم نمي شود. اگر 
پاي درد دل معتاداني كه براي ترك به اين مراكز مراجعه كرده  اند بنشينيد، 
متوجه خواهيد شد اغلب اين افراد چند سالي مي شود مشتريان دائمي مركز 
ترك اعتيادند! مراكزي كه در عمل معتادان را ترك نمي دهند بلكه متادون را 
جايگزين اعتياد قبلي آنها مي كنند تا مشتري و سودشان را از دست ندهند!

حمايت ۳۰ميليون توماني
 از رساله هاي دكتري

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، فراخوان حمايت از رساله هاي دكتري را منتشر 
كرد؛ س�قف حمايت از هر رس�اله دكتري 30ميليون تومان است. 
رس��اله هاي دكتري يكي از ظرفيت هاي پژوهش��ي و تحقيقاتي در كشور 
هستند كه سوق دادن آنها به س��مت اولويت هاي فناورانه كشور مي تواند 
اثربخش باش��د. در اين راس��تا صندوق حمايت از پژوهش��گران و فناوران 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اقدام به انتشار فراخوان حمايت 
از رساله هاي دكتري كرده  اس��ت تا از اين ظرفيت بالقوه موجود در كشور 
به درستي استفاده كنند.  ششمين فراخوان حمايت از رساله هاي دكتري 
توسط صندوق منتشر شد و پژوهش��گران از 3۱ تيرماه تا ۱۵ مهرماه سال 
جاري فرصت دارند تا طرح هاي پژوهش��ي خود را در سامانه صندوق ثبت 
كنند؛ البته در اين ميان توجه به نكاتي ضروري است.  تاريخ دفاع از موضوع 
رساله دكتري يكي از موارد مهم در آيين نامه اس��ت و براساس آن تا تاريخ 
ثبت نام در سامانه بيش از يك سال نبايد گذشته باشد و همچنين از موارد 
ديگري كه متقاضيان ثبت نام در فراخوان بايد به آن توجه كنند، اين است كه 

دوره تحصيل آنها در مقطع دكتري نبايد طوالني تر از سه سال شده باشد. 
سقف حمايت از هر رساله دكتري 30ميليون تومان است و هر سال دو بار 
فراخوان اين حمايت توسط صندوق منتشر مي شود.  متقاضيان براي كسب 
اطاعات بيشتر و ثبت نام مي توانند به سايت صندوق حمايت از پژوهشگران 

و فناوران معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مراجعه كنند.

 در س�ازمان غ�ذا و دارو 
آمارم�ان از نظ�ر تع�داد 
بيماران�ي ك�ه در س�امانه 
آيداتي�س ثبت ش�ده اند، 
ب�ا مي�زان دوز متادون�ي 
كه ارائه مي دهي�م برابري 
مي كند، اما اينكه آيا مراكز 
ترك اعتياد آم�اري كه به 
ما ارائه مي دهند، درس�ت 
اس�ت يا خير را نمي دانيم.


