
چند س��الي مي ش��ود متادون درماني به عنوان 
يكي از درمان هاي استاندارد و مورد تأييد وزارت 
بهداشت در ميان شيوه هاي درمان اعتياد براي 
خودش ج��ا باز كرده اس��ت. جالب اينجاس��ت 
بسياري از كارشناسان معتقدند اين روش درماني 
تاكنون معتادي را درمان نكرده و تنها اعتيادي 
را جايگزين اعتيادي ديگر كرده اس��ت. با وجود 
اين و به رغم انتقادات كارشناسان متعدد حوزه 
اعتياد، همچنان مراكز متادون تراپي فعالند و در 
آخرين تدبير در يكصد و سي و ششمين جلسه 
ستاد مبارزه با موادمخدر مصوبه اي تصويب شد 
كه محل عرضه متادون را ب��ه داروخانه ها تغيير 
داد؛ موضوعي كه با انتقادات جدي كارشناسان 
همراه بود، اما محمدرضا شانه ساز معاون وزير و 
رئيس سازمان غذا و دارو تأكيد مي كند:»وزارت 

بهداشت و سازمان غذا و دارو تالش مي كنند كه 
عرضه متادون در داروخانه ها به گونه اي باشد كه 
شاهد كمترين نشت اين دارو به بازار غيررسمي 

باشيم.«
 دارو بايد در داروخانه عرضه شود

رئيس س��ازمان غ��ذا و دارو در خصوص عرضه 
متادون در داروخانه ها مي گويد:»براساس قانون 
دارو بايد در داروخانه ها عرضه و به دست بيماران 
برسد و ما در زمينه اجراي اين كار منافع بيمار و 

پزشك آن را در نظر خواهيم گرفت.«
اما مجتب��ي غالبي، رئي��س كانون سراس��ري 
انجمن هاي مراكز درمان اعتياد كش��ور نظري 
برخالف اين دارد و معتقد اس��ت:»ارائه متادون 
در داروخانه ه��ا در كن��ار داروهاي��ي همچ��ون 
اس��تامينوفن، نوعي انگ زداي��ي از اعتياد بوده 

و مي تواند قب��ح داروي مخ��در را كاهش داده و 
گسترش مصرف داروهاي مخدر و شيوع اعتياد را 

به همراه داشته باشد.«
از ن��گاه وي، عالوه ب��ر اين اگر بيمار يا پزش��ك 
بخواهد داروي مخدر را در منظر عموم از داروخانه 
تحويل گرفته و حمل كند، از نظر امنيتي آسيب زا 

و خطرآفرين خواهد بود. 
 گم شدن 7 تن متادون 

به گفته رئيس كانون سراسري انجمن هاي مراكز 
درمان اعتياد كش��ور طبق آماري كه براس��اس 
تحقيقات ستاد مبارزه با موادمخدر در كل كشور 
به دس��ت آمده، 1/5درصد كل نشت متادون به 
بازار س��ياه، از جانب مراكز درم��ان اعتياد بوده 
است. همچنين س��االنه حدود 11 تن متادون 
خالص در مراك��ز توزيع مي ش��ود، در حالي كه 

در پنج ماه��ه ابتدايي امس��ال، 1۸ تن متادون 
توليدشده و مشخص نيست كه اين اضافه توليد 
متادون با چه هدفي و براي چ��ه مصرفي توليد 

شده است. 
غالبي همچنين از مصوبه پنج سال پيش ستاد 
مبارزه با مواد مي گويد، مصوبه اي كه براساس آن 
بايد همه داروهاي ارائه شده داراي كد شناسايي 
باشند تا بتوان آنها را پيگيري كرد، ولي در حال 
حاضر تنها اين كد روي كارتن هاي داروي متادون 
نصب مي شود و همين مسئله رديابي اين داروها 

را با مشكل مواجه كرده است. 
همايون هاشمي رئيس فراكس��يون غذا و دارو 
مجلس هم در انتقاد به تصمي��م اداره داروهاي 
مخدر و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو براي 
عرضه متادون در داروخانه ها مي گويد:»متادون 
در زمره داروهاي OTC نيست كه داراي عوارض 
نباش��د و بتوان آن را در گيشه داروخانه ها بدون 

كنترل عرضه كرد.«
به گفته وي، عرضه متادون توس��ط داروخانه ها 
تنها توس��ط امريكا در يك مقط��ع زماني كوتاه 
صورت گرفت كه به سرعت نيز به نتيجه نامطلوب 
و اثرات منفي آن پي بردند، اما بعد از آن در هيچ 

نقطه از دنيا صورت نگرفت. 
هاش��مي تصري��ح مي كند:»عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: تعجب مي كنم در مورد اين موضوع با اين 
سرعت تصميم گيري شده اس��ت، ضمن اينكه 
در ش��رايط كنوني هم تع��داد زي��ادي از مراكز 
هس��تند كه به صورت غيرقانوني متادون عرضه 

مي كنند.«
 تخلفاتي ك�ه مت�ادون را از مراكز ترك 

اعتياد به داروخانه برد
با تمام اي��ن انتقاده��ا س��عيد منتظرالمهدي، 
سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر هدف از اين 
تصويب مصوبه جدايي درمان از توزيع متادون و 
تحويل متادون در داروخانه ها را مقابله با فروش 
غيرقانوني مت��ادون در بازار س��ياه اعالم كرده 

است. 
علي بيرامي، كارش��ناس اداره م��واد و دارو هاي 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو هم پيش از اين 
درباره نشت متادون از مراكز درمان اعتياد گفته 
بود: »آنچه روي كاغذ مي آيد، درست است. يعني 
تعداد بيماري كه به ما اع��الم مي كنند با ميزان 
دوزي كه توزيع مي كنيم، متناسب است اما اين 
احتمال وجود دارد تعدادي از افراد تحت درمان، 

فيك باشند!«
به گفته وي برخي از مراكز از كد ملي افراد مختلف 
استفاده يا دوز هاي باالتري را استفاده مي كنند تا 
بتوانند متادون هاي بيشتر تحويل بگيرند و آنها را 

به بازار سياه عرضه كنند!
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اولين جلسه دادگاه مؤسسه غيرمجاز حافظ و شركت خوشه طاليي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد 

5 سال كالهبرداري از كشاورزان با همكاري مديركل جهاد كشاورزي

نشت متادون از مراكز ترك اعتياد 
در داروخانه ها!

رئيس كانون سراسري انجمن هاي مراكز درمان اعتياد كشور: ساالنه ۱۱ تن متادون خالص در مراكز توزيع مي شود؛ در پنج ماهه ابتدايي 
امسال، ۱۸ تن متادون توليد شده و مشخص نيست كه اين اضافه توليد متادون با چه هدفي و براي چه مصرفي توليد شده است

جلس�ه  اولي�ن 

عليرضا سزاوار
ب�ه   گزارش  2 رس�يدگي 

اتهامات متهمان 
پرون�ده مؤسس�ه غيرمجاز حافظ و ش�ركت 
كشاورزي خوشه طاليي مهر ماندگار به رياست 
قاضي صلواتي در ش�عبه چهارم دادگاه ويژه 
رس�يدگي به پرونده اخاللگران و مفس�دان 

اقتصادي برگزار شد. 
پرونده مؤسس��ه غيرمجاز حافظ بالغ بر 1۴جلد 
و ش��ش متهم ب��ا مديرعاملي سيداحس��ان اهلل 
ميرزاباقري ب��رزي و 5۰ ش��اكي از جمله بانك 
مركزي است. اين مؤسسه غيرمجاز كه ۲۰ شعبه 
در ش��هر هاي مختلف دارد، داراي 7 هزار و 571 
نفر سپرده گذار است كه ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون 

تومان جذب سپرده صورت گرفته است. 
پرونده شركت كش��اورزي خوشه طاليي كه ۲5 
جلد دارد و ط��ي آن بالغ بر ۲5 ميلي��ارد تومان 
سپرده اخذ شده اس��ت، در سال ۹۶ اين شركت 
به دو متهم مؤسس��ه غيرمجاز حافظ به نام هاي 
سيد احسان اهلل ميرزاباقري برزي و بهروز پوراني 

واگذار شده است. 
 سوءاستفاده مديركل جهادكشاورزي 

قاض��ي صلوات��ي پ��س از معرف��ي متهم��ان از 
شاه محمدي نماينده دادستان خواست در جايگاه 
قرار گيرد تا دو فقره كيفرخواست صادره كه يكي 
از دادس��راي تهران و ديگري از دادسراي ايالم را 

قرائت كند. 
نماينده دادس��تان در قرائت كيفرخواست بيان 
كرد: درخصوص شركت كشاورزي خوشه طاليي 
مهر ماندگار كه در س��ال ۹۳ ثبت ش��د، يكي از 
زمينه ها ايجاد واحد اعتباري براي اعضاي شركت 
بود كه هفت ش��عبه در ايالم داشته و مبلغ ۲55 
ميليارد و ۳۰5 ميليون ريال جذب سپرده صورت 
گرفته و حس��ب اعالم بازرس��ي 1۳5ميليارد و 
1۰۰ ميليون ري��ال وام پرداخت ش��ده و اقدام 
به انج��ام عملي��ات بانكي و واس��طه گري بانكي 

مي كرده است. 

ش��اه محمدي در ادامه اظهار كرد: تيمور ناصري 
فرزند علي اكبر و س��يدمحمد تراب ميري فرزند 
س��االر به عنوان مديركل وقت جهاد كشاورزي 
ايالم متهم هس��تند به معاونت در بزه اخالل در 
نظام اقتصادي از طريق اخ��الل در نظام پولي به 
واسطه وصول وجوه كالن تحت عناوين كالن كه 

موجب حيف و ميل اموال مردم شده است. 
 تأسيس بدون هيچ مجوزي

وي ادام��ه داد: در س��ال ۹۶ ش��ركت ب��ا حدود 
۶۰ميليارد ريال ضرر انباش��ته به متهمان رديف 
هفتم و هش��تم فروخته ش��د و متهم رديف نهم 
نيز اقداماتي فراواني جهت وصول س��پرده انجام 
داده است. عمده دفاعيات متهمان اين است كه 
اقدامات آنها در راس��تاي مجوز تعاوني روستايي 
بوده، در حالي كه فعاليت متهمان قانوني نبوده 

است. 
ش��اه محمدي ادامه داد: ط��ي تحقيقات صورت 
گرفته متهمان مؤسس��ه حافظ در س��ال ۸۹ با 
تعدادي از افراد به عنوان مؤسس، تصميم به اعالم 
موجوديت مي كنند و تقاضاي خ��ود را به بانك 

مركزي ارائ��ه مي دهند كه طي نام��ه اي فرآيند 
اخذ مجوز به آنها از سوي بانك ارائه مي شود، اما 
مؤسسه نمي تواند مراحل اخذ مجوز را طي كند 
و به رغم اين در س��ال 1۳۹1 اولين شعبه خود را 
در تهرانپارس در شهر تهران به صورت غيرمجاز 
افتتاح مي كند كه اين موضوع باعث ش��كايت و 

پيگيري بانك مركزي مي شود. 
نماينده دادس��تان افزود: متهمان در دو مرحله 

بدون مجوز به صورت غيرقانوني كار مي كنند. 
 بي اعتنايي به هشدارهاي بانك مركزي

در ادامه دادگاه قاضي صلواتي از نماينده حقوقي 
بانك مركزي خواست كه در جايگاه حاضر شود و 

شكايت اين بانك را مطرح كند. 
مسعود جمشيدي نائيني، نماينده حقوقي بانك 
مركزي بيان كرد: گزارشي به بانك مركزي واصل 
شد كه مؤسس��ه اي تحت عنوان حافظ شروع به 
فعاليت كرده است و در س��ال ۹1 بانك مركزي 
اطالعيه اي صادر كرد اين مؤسسه فاقد هرگونه 
مجوز و نظارت از س��وي بانك مركزي اس��ت و 
همچنين استفاده از آرم اين بانك در اين مؤسسه 

غيرقانوني شمرده مي ش��ود و در صورت تكرار، 
اقدامات بانك مركزي را در پي خواهد داشت. 

 دهن كجي به تعهد
نماينده حقوق��ي بانك مركزي اف��زود: به دنبال 
گزارشات پليس اطالعات و امنيت ناجا مبني بر 
تأسيس شعبات جديد مؤسسه حافظ در سراسر 
كشور، بانك مركزي تقاضاي جلوگيري از فعاليت 
اين مؤسسه را داشت و با پيگيري هاي مجدد در 
۹۶/۲/۲۳دس��تور موقت مبني بر توقف فعاليت 
همه مؤسس��ات حافظ توسط دادس��راي شعبه 
جرائم پولي و بانكي تهران صادر شد و ميرزاباقري 
تعهد داد تا اطالع ثانويه هيچ اقدامي نداشته باشد 
كه اين تعهد را در تاري��خ ۹۶/۲/۲۶ ارائه كرد، اما 
بخشي از فعاليت ها هم پس از اين تعهدنامه انجام 

گرفته است. 
 به كشاورزان هم رحم نكردند

وي ادامه داد: درباره ش��ركت مهر اميد، در غرب 
كشور نيز بايد بگويم كه در فروردين ۹۶ مديران 
مؤسسه حافظ اين شركت را خريداري كردند و 
در پي اقدامات غيرقانوني كيفرخواست در اين باره 
صادر شد.  كارشناس س��ازمان تعاون روستايي 
هم در جايگاه حاضر ش��د و گفت: ش��كوائيه اي 
در پرونده اس��ت كه در جلس��ه آينده به دادگاه 
ارائه مي شود. كار شركت تعاوني كشاورزي مهر 
اميد بايد ايجاد فعاليت در اين عرصه مي بود، اما 
برخالف اساسنامه اقدام به جذب وجوه كالن از 
سپرده گذاران كرده است كه همگي از قشر ضعيف 

كشاورزان هستند. 
وي ادامه داد: اصل سپرده كشاورزان ۲5ميليارد 
تومان است و آنها سپرده خود را در باب كشاورزي 
و دامداري در اين مؤسسه سرمايه گذاري كرده اند 
و اصل پول و سود خود را مي خواهند. از رياست 
دادگاه استدعا دارم با توجه به اينكه ايالم در نقطه 
صفر مرزي قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق 
تمامي سپرده گذاران و كش��اورزان و با توجه به 
مشكالت به وجود آمده رس��يدگي عاجل به اين 

پرونده داشته باشند. 

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. 
-----------------------------------------------------
 حسين دليريان نوشت: وزير دفاع در پي سخنان حجت االسالم 
پناهيان مبني بر اينكه »گروه دانش بنياني ك��ه تكنيك نقطه زني را 
در موش��كي كه با آن پهپاد امريكايي شكار شد، ارائه دادند،  با شكايت 
عقب افتادن وام هايشان در حال افتادن به زندان هستند«، دستور داد 
كه اين موضوع س��ريعاً بررس��ي و با كمك به نخبگان موشكي، سريعاً 

مشكل حل شود.
-----------------------------------------------------
 عبد اهلل گنجي نوش�ت: از قم ت��ا ذوب آهن اصفهان از س��واري 
1۸هزار تومان عوارض بزرگراهي مي گيرند و تريلرحدود ۶۰هزار تومان. 
آسفات بيش از دو سوم مسير فاجعه است. هزاران ميليارد عوارض كجا 
صرف مي شود؟ تحقيق تفحص از اخذ عوارض و نحوه خدمات دهي در 

بزرگراه هاي كشور ضروري است. 
-----------------------------------------------------

 حجت نظري نوش�ت: رأي اعضاي شوراي ش��هر تهران به اليحه 
انتصاب جوانان، چيزي جز جوان فريبي نبود. چند دقيقه بعد از تصويب 
كليات، با تصويب پيشنهادي كه از شهرداري به يكي از اعضا داده شده 
بود، مصوبه بي اثر شد و اجراي آن بدون ضمانت اجرا و بدون شاخصي 

براي سنجش، به انتصابات آينده محدود شد!
-----------------------------------------------------

 جواد حيدريان اين عكس را منتشر كرد و نوشت:  طرح دوبانده 
كردن  مسير ياسوج سي سخت به قيمت قلع و قمع هزاران درخت بلوط 
تمام شده و تخريب به خاطر نبود عقل توسعه پايدار همچنان ادامه دارد. 
در حالي كه اين مسير )درنقشه گوگل( مي تواند با طراحي پل هاي معلق 
هم مناظر زيبايي را براي گردش��گران بسازد هم پرپشت ترين  جنگل  
زاگرس را حفظ كند!  طبق گفته هاي فعاالن محلي محيط زيست، هيچ 
مالحظه اي براي جلوگيري از قطع درختان بلوط صورت نگرفته و  نظر 
مهندسان راهس��ازي اهميت ندارد. مس��ير ۳۰كيلومتري ياسوج به 
سي سخت به گفته فعاالن منابع طبيعي و محيط زيست احتماالً حداقل 

15هزار اصله درخت كهن بلوط را نابود خواهد كرد. 
-----------------------------------------------------

 مجيد با انتشار اين عكس نوشت: بعد از گذشت شش سال از دفن 
شهداي گمنام در ش��هر گلمورتي مركز دلگان سيستان و بلوچستان، 
هنوز يادمان و جايگاه مناسبي براي اين شهدا ساخته نشده است. البته 
يكي از وعده هاي تمام فرمانداران اين شهرس��تان از سال ۹۲ تاكنون 

ساخت يادمان براي شهداي گمنام اين ديار بوده. 
-----------------------------------------------------

 فؤاد ايزدي نوش�ت: گزارش CNN درباره اپيدمي خودكشي در 
امريكا: براساس آمار رسمي، در ۲۰ سال گذشته خودكشي در سنين 
۲5 تا ۶۴ ساله ۴1 درصد افزايش داشته اس��ت. دانشگاه پنسيلوانيا با 
توجه به افزايش چشمگير خودكشي دانشجويي روانشناس ويژه مبارزه 

با خودكشي استخدام كرده. 
-----------------------------------------------------

 الهام اكبري با انتشار اين عكس نوشت: رفتم شهروند، براي 
دختركم دفتر بخرم. باز هم مهر رسيد و دغدغه كاغذ و قلم و مهم تر از 
همه، پديده هايي مثل اين تصوير. به نوشته دقت كنيد و به جمله آخر: 
خيلي چيزاي ديگه! واقعاً نسبت اين تصاوير با بستر بومي فرهنگ ما 

چيست؟ آيا كودكان ما بايد اين گونه جامعه پذير شوند؟
-----------------------------------------------------

 سهيل آصفي اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت: اردوگاه كار 
اجباري بوميان استراليا وقتي استعمارگران سفيد اروپايي سرزمين هاي 
آنها را اش��غال و از آنها س��لب مالكيت كردند، 1۹۰۴. تعداد زيادي از 

كودكانشان را از خانواده آنها جدا كردند تا سفيد تربيت شوند.  

ابراهيم مشيريان

 با رأي ديوان عدالت اداري، اساسنامه صندوق بازنشستگي صنعت 
نفت باطل شد؛ كارشناسان مي گويند با اساسنامه جديد اين صندوق 
ماهيت حقوق��ي خود را از دس��ت داده بود و تبديل ب��ه يك مجموعه 

خصوصي شده بود. 
 معاون ش��هردار ته��ران گفت: بر اس��اس مصوبه ش��وراي ش��هر 
مالكان پروژه هاي ساختمان س��ازي در صورتي ك��ه آلودگي صوتي و 
زيست محيطي دس��تگاه هاي ديزل و ژنراتوري خود را برطرف نكنند، 

پروژه عمراني آنها متوقف مي شود. 
 مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني ش��هر تهران از تقويت خطوط 
ده گانه اتوبوس هاي تندرو و راه اندازي ۲۲ خط سرويس مدرسه همزمان 

با بازگشايي مدارس خبر داد. 
 نايب رئيس انجمن ماهي شناسان ايران با اشاره به كشف بزرگ ترين 
زيس��تگاه زيرزميني ماهيان كور جهان در ايران از لزوم تدوين برنامه 

حفاظتي براي اين گونه ارزشمند و بومي سخن گفت. 
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعيت عدم 
كاربري هنرستان ها تأكيد كرد و گفت: اولويت نيروي انساني با مدارس 
است و ممكن است به دليل اين اولويت، استان ها مشكالتي در زمينه 

نيروي انساني اداري داشته باشند. 
 متخصص مغز و اعصاب با بيان اينكه علت دقيق بروز بيماري صرع 
مشخص نيست، گفت: افراد دچار بيماري صرع با مصرف دارو مي توانند 

ازدواج كرده و زندگي معمولي داشته باشند. 
 جل��د اول اطلس بيماري هاي ن��ادر با عنوان بيماري ه��اي ژنتيكي و 
مادرزادي به همت شوراي علمي بنياد بيماري هاي نادر ايران منتشر شد. 
 بنياد مستضعفان 1۸۰۰ كالس درس را در 1۴ استان محروم كشور 
و در چهار منطقه هدف اقتصاد مقاومتي تا پايان سال 1۴۰1 نوسازي 

و مقاوم سازي مي كند. 
  حر منصوري يك فعال محيط زيس��ت از تغييركاربري بستر تاالب 
ميانكاله و تبديل آن به زمين كشاورزي خبرداد و مديركل محيط زيست 

استان مازندران هم تجاوز به حريم ميانكاله را تأييد كرد. 
 رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت گفت: تمام 
واكسن هاي موجود در داروخانه ها تأييديه سازمان جهاني بهداشت را 

كسب كرده  و از كيفيت الزم برخوردار هستند. 

در سايه سكوت وزارت علوم اتفاق افتاد
 افزايش 100درصدي

 هزينه خوابگاه هاي خودگردان 
اكنون در آستانه بازگش��ايي دانش��گاه ها، هزينه خوابگاه هاي خودگردان 
نسبت به سال گذشته افزايش دو برابري را نشان مي دهد. بيش از 15سال 
از عمر خوابگاه هاي خودگردان مي گذرد و ۹درصد دانشجويان وزارت علوم 
در خوابگاه هاي خودگردان ساكن هستند، اما بنا به اعتراف رئيس صندوق 
رفاه به دليل محدوديت امكانات، امكان نظارت كافي بر اين نوع خوابگاه ها را 
ندارند.  عالوه بر خوابگاه هاي عادي، خوابگاه هاي خودگرداني نيز وجود دارد 
كه دانشگاه هايي كه نمي توانند نيازهاي خوابگاهي خود را برطرف كنند، اين 

مراكز را براي دانشجويان خود معرفي مي كنند. 
خوابگاه هاي خودگردان امس��ال حدوداً از ۲۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان افزايش 
قيمت داشته اند. به طور مثال يك خوابگاه خودگردان حوالي ميدان انقالب 
تهران قيمت اتاق دو تخته را براي امسال بين ۶۰۰ تا 75۰ هزار تومان تعيين 
كرده، درحالي كه سال گذشته قيمت هاي اين حوالي بين ۳۰۰ تا 5۰۰ هزار 

تومان براي هر ماه بوده است. 
دانش��جوياني ك��ه متقاض��ي خوابگاه ه��اي خودگ��ردان هس��تند، 
 مي توانن��د ب��ا مراجعه به س��ايت صن��دوق رفاه دانش��جويان به نش��اني 
www. swf. ir و مراجعه به بخش س��امانه خوابگاه غيردولتي با شرايط و 
امكانات خوابگاه هايي كه موفق به كسب مجوز شده اند، آشنا شوند و درصورت 
تمايل اقدام ب��ه رزرو و اج��اره خوابگاه ها كنند.  اي��ن خوابگاه ها به صورت 
خصوصي اداره مي شوند و طي تفاهمنامه اي با دانشگاه همكاري مي كنند. 
البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه دانشگاه تنها تا جايي كه اختيارات 

قانوني دارد، مي تواند روي عملكرد اين خوابگاه ها نظارت داشته باشد. 
معرفي شدن خوابگاه هاي خودگردان از سوي دانشگاه به نوعي اعتباربخشي 
و رسميت دادن به آنهاس��ت و انتظار مي رود، دانشجويان در اين خوابگاه ها 
با توجه به اينكه ش��هريه آن را پرداخت مي كنند، از شرايط مطلوب رفاهي 
و ايمني برخوردار باش��ند، اما اعتراضات دانش��جويان ساكن خوابگاه هاي 

خودگردان اين انتظار را زمين گير كرده است!
ناصر مطيعي، رئيس صن��دوق رفاه دانش��جويان وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري در اين باره گفت: ۹ درصد دانشجويان وزارت علوم در خوابگاه هاي 
خودگردان ساكن هس��تند، اما به دليل محدوديت امكانات، امكان نظارت 
كافي بر اين نوع خوابگاه ها را نداريم.  وي افزود: دانش��جو تنها يك بيستم 
زندگي خود را در اين مراكز صرف مي كند، بنابراين اين خانواده ها هستند كه 

بايد به آسيب هاي اجتماعي و زندگي فرزندان خود نظارت داشته باشند. 
اكنون اين سؤال مطرح است با وجود عدم نظارت كه عدم تعهد و مشكالت 
فراوان فرهنگي و اجتماعي را نيز در پي دارد، چرا سازمان امور دانشجويان 
مجوز اين خوابگاه هاي خودگردان را صادر مي كند و دانشگاه ها نيز به آنها 

اعتبار مي بخشند؟
اخيراً هم معاون دانشجويي دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
جلسه اي كه با حضور رؤساي مناطق ۹گانه تهران و مسئوالن صندوق رفاه 
دانشجويان براي تعيين شهريه خوابگاه هاي خودگردان برگزار شد، گفت: 
»كف و سقف شهريه خوابگاه هاي خودگردان در استان تهران ماهانه ۴۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار تومان اس��ت. افرادي كه براي راه ان��دازي خوابگاه خودگردان 
درخواست مجوز مي كنند، بايد مستنداتي درمورد بنا، امكانات، شرايط و... 
ارائه كنند و چنانكه شرايط خوابگاه طبق مستنداتي كه ارائه مي شود مطلوب 
نباشد، فرد درخواست كننده براي اخذ مجوز بايد نواقص را برطرف كند.« حال 
آنكه واقعيت قيمت هاي خوابگاه هاي خودگردان با توجه به يك استاندارد 
قابل قبول بسيار بيشتر از آن است كه مس��ئوالن مي گويند. خوابگاه داران 
غيردولتي سال گذشته هم نس��بت به پايين بودن اجاره بهاي خوابگاه ها 

اعتراض داشتند اما امسال در سكوت دانشگاه ها جبران مافات كرده اند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

مسابقه »روايت سربلندي«
 به زبان انگليسي برگزار مي شود

كان�ون زب�ان اي�ران مس�ابقه ش�عر عاش�ورايي »رواي�ت 
س�ربلندي« را به زبان انگليس�ي ب�راي زبان آموزان، مدرس�ان 
و كاركن�ان كانون زب�ان و س�اير عالقه من�دان برگ�زار مي كند. 
اداره كل روابط عموم��ي و امور بين الملل كانون اعالم كرد:  مس��ابقه 
»روايت س��ربلندي« ب��ه منظور تعظيم ش��عائر حس��يني و همراهي 

پاسداشت آن با رويكرد فرهنگي براي عالقه مندان برگزار مي شود. 
محورهاي اين مسابقه عبرت هاي عاشورا، تبيين قيام سيدالشهدا)ع(، 
بيان عواطف و احساس��ات نس��بت به سيدالش��هدا و اهل  بيت)ع( و 
بيان جنبه هاي حماس��ي واقعه عاشورا با تكيه بر ش��عار »شيعه ذلت  
نمي پذيرد« است.  مهلت ارسال آثار تا تاريخ ۲۰ مهر 1۳۹۸ تعيين شده 
است. عالقه مندان براي دريافت اطالعات بيشتر مي توانند با دبيرخانه 

اين مسابقه با شماره تلفن ۰۲1۸۸۴۹۲۴۹1 تماس بگيرند. 
يادآوري مي شود، داوري آثار ارسال شده از سوي كارشناسان فرهنگي 
و مسلط به زبان انگليسي كانون زبان ايران انجام مي پذيرد و از برندگان 

در مراسمي قدرداني خواهد شد.

راه مردم را باز كنيد !
يك شهروند از تهران: از چند ماه قبل امكان دسترسي به بلوار قيام از 
خيابان 17شهريور سلب شده است. شهرداري علت را مقاوم سازي خط 
مترو اعالم كرده، با اين حال وضعيت ايجادشده باعث ايجاد مشكالت 
بسياري براي ساكنان محل شده و مش��خص نيست تا چه زمان ادامه 
دارد و كسي هم جوابگو نيست. آلودگي شديد كارگاه هاي مترو براي 
ساختمان هاي مسكوني، دشواري تردد ساكنان و ترافيك در كوچه ها 
و درگيري گاه و بيگاه رانندگان به علت مسدود شدن شريان اصلي از 

جمله مشكالت ايجاد شده است.

قرار بود متادون به عنوان داروي جايگزين موادمخدر با دوز مشخص و 
كنترل شده تا زمان ترك كامل اعتياد به معتادان به كار گرفته شود، اما 
خيلي وقت است اين داروي مخدر خود به مخدري تازه تبديل شده كه 
به جاي عرضه در كلينيك هاي ترك اعتياد و توزيع از سوي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي در بازار آزاد به وفور پيدا مي شود! دارويي كه تنها از طريق 
سيستم بهداشت و درمان و دانشگاه هاي علوم پزشكي توزيع مي شود، 
اما به خاطر نش�ت معتادان از اين سيس�تم معتادان به متادون به جاي 
دردسر رفت و آمد به كلينيك هاي ترك اعتياد به طور مستقيم به سراغ 

بازار آزاد مي روند. در برابر اين ماجرا تدبير يكصد و س�ي و شش�مين 
جلسه س�تاد مبارزه با مواد مخدر، عرضه متادون در داروخانه ها بوده 
اس�ت! تدبيري كه قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند مي تواند نشت 
متادون را جدي تر از قبل مطرح كند. با وجود اين رئيس س�ازمان غذا 
و دارو در واكنش ب�ه انتقادها درباره احتمال افزايش نش�ت متادون به 
بازار غيررس�مي با عرضه متادون در داروخانه ها تأكيد مي كند:»ارقام 
نش�ان مي دهد نظارت ب�ر عرضه داروه�اي خاص مانن�د ترامادول در 
داروخانه ها شديد بوده و داروخانه ها حساسيت الزم را به كار مي گيرند.«


