
معتمدى، سرپرست دانشگاه اميركبير شد
ــيد احمد معتمدى را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتى  وزير علوم، تحقيقات و فناورى، طى حكمى دكتر س
ــماره 14021/و مورخ 1384/8/24 و  ــنا، دكتررضا فرجى دانا به استناد حكم ش اميركبير منصوب كرد.به گزارش ايس
با عنايت به اتمام دوره مسووليت دكتر عليرضا رهايى، طى حكمى دكتر سيد احمد معتمدى را به سمت سرپرست 
دانشگاه صنعتى اميركبير منصوب كرد.براساس اين گزارش در حكم انتصاب دكتر معتمدى آمده است : اميد است با 
توكل به خداوند سبحان، ماموريت و وظايف سرپرستى دانشگاه صنعتى اميركبير را برپايه قوانين،سياست ها وبرنامه هاى 
مصوب به انجام رسانيد، بايسته است با پيروى از آموزه هاى اسالمى، مبانى علمى، راهبردهاى دولت تدبير و اميد و 
جلب همكارى دانشگاهيان و صاحب نظران، نقشى شايسته در تحقق اهداف نظام علم و فناورى و نقش آفرينى آن در 
اقتصاد دانش بنيان و تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى ايفا نماييد . وزير علوم، همچنين در نامه اى از خدمات دكتر 
عليرضارهايى رئيس سابق دانشگاه صنعتى اميركبير در زمان تصدى اين مسئوليت قدردانى كرد. گفتنى است دكتر سيد 
احمد معتمدى عضو هيئت علمى و استاد دانشكده مهندسى برق دانشگاه صنعتى اميركبير است، وى از سال 1380تا 
1384 وزير ارتباطات و فناورى اطالعات بوده و هم اكنون مشاور وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در امور علمى و 
پژوهشى و عضو شوراى راهبرى اين وزارت است، همچنين تصدى مسووليت معاونت پژوهشى و فناورى وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى،رياست سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران، دبيرى شوراى پژوهشهاى علمى كشور 

و مديريت كميته خود كفايى مخابرات از ديگر سوابق اجرايى وى است.

معاون رييس جمهور در امور زنان:

زنان تجرد قطعى را انتخاب نمى كنند
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آغاز نصب گردنبند ماهواره اى 
براى يوزپلنگ  ايرانى 

ــيايى از انتقال  مدير پروژه حفاظت از يوزپلنگ آس
ــب گردنبند ماهواره اى  تجهيزات مربوط به پروژه نص
يوزهاى ايرانى خبر داد و گفت: در پاييز امسال اجراى 
ــود. هومن جوكار در گفت وگو با  اين پروژه آغاز مى ش
ــنا افزود: اين پروژه با همكارى و مشاوره سازمان  ايس
ــش (WWF) در پاييز  جهانى حفاظت از حيات وح
امسال در استان يزد آغاز به كار خواهد كرد. وى با بيان 
اينكه در گذشته فشار تحريم براى تهيه تجهيزات بيشتر 
ــت، گفت: خوشبختانه مجوزى براى  از امروز بوده اس
انجام اين امر توسط سازمان جهانى حفاظت از حيات 
ــش (WWF) از وزارت امور خارجه آمريكا اخذ  وح
شده است تا تهيه تجهيزات زيست محيطى اينچنينى دچار 
ــود. جوكار با اشاره به گزارش  مشكالت تحريم ها نش
دفتر حيات وحش در خصوص زيستگاه هاى يوزپلنگ 
ــبختانه در اين مناطق كاهش  ــى اظهار كرد: خوش ايران
ــتيم و حتى در برخى از  جمعيت طعمه يوزپلنگ نداش
مناطق از جمله مياندشت شاهد افزايش طعمه ها مانند 
ــرايط به دليل  قوچ، ميش، كل و آهو بوده ايم كه اين ش
ــازى و اقدامات پروژه بين المللى حفاظت از  فرهنگس
يوزپلنگ آسيايى فراهم شده است. مدير پروژه حفاظت 
از يوزپلنگ آسيايى همچنين در رابطه با مشاهدات يوز 
در مناطق گفت: در يك ماهه گذشته 20 مورد مشاهده 
يوز ايرانى در مشاهدات روتين در مناطق مختلف ايران 
داشتيم كه از برخى از آنها عكسبردارى و فيلمبردارى نيز 
شده اند. اين گردنبند حامل يك فرستنده راديويى و يك 
ــتنده GPS است و مسيرهاى طى شده  گيرنده و فرس

توسط حيوان را مشخص مى كند. 

45 هزار مددجوى بهزيستى 
در نوبت اشتغال

قائم مقام توانمندسازى و مشاركت هاى مردمى سازمان 
بهزيستى كشور گفت: 45 هزار مددجوى تحت پوشش 
بهزيستى در نوبت اشتغال هستند. به گزارش ايسنا حسين 
بدخشان در«اولين همايش مديران جامعه خيران حامى 
ــور» كه در هتل الغدير مشهد برگزار شد،  معلوالن كش
با بيان اينكه اشتغال يكى از زمينه هاى پيچيده در كشور 
ــت، اظهار كرد: در حال حاضر حدود 45 هزار نفر  ماس
از افراد تحت پوشش بهزيستى در نوبت اشتغال هستند 
ــت خانوار و معلوالن را شامل  كه اين افراد زنان سرپرس
ــتان خراسان رضوى به  ــوند. وى با بيان اينكه اس مى ش
لحاظ كمك خيران جزء سه استان برتر كشور محسوب 
مى شود، خاطرنشان كرد: بيشترين نياز معلوالن در حوزه 
اجتماعى، توانبخشى و پيشگيرى است. بدخشان اشتغال، 
مسكن، درمان و ... را از جمله نيازهاى معلوالن در زمينه 
توانمندسازى اقتصادى دانست و افزود: در حوزه مسكن 
ــاس برآوردهاى اوليه معلوالن به 200 هزار واحد  بر اس
مسكن نياز داشتند كه در دو سال گذشته 40 هزار واحد 
آن احداث و تحويل مددجويان شده است و بقيه واحدها 

در مراحل مختلف ساخت است. 

تعرفه K جراحى به زودى 
تعيين تكليف مى شود

وزير بهداشت گفت: تعرفه K جراحى كه قرار بود 
اول تير تعيين تكليف شود، به زودى با بازنگرى كتاب 
ــكى تصميم گيرى  ــبى خدمات پزش ارزش گذارى نس
ــود. به گزارش ايسنا، دكتر سيد حسن هاشمى با  مى ش
تاكيد بر اهميت نقش معاونين درمان دانشگاه هاى علوم 
ــت  ــكى در تصميم گيرى هاى كالن حوزه بهداش پزش
گفت: امسال سال سختى براى ما است ولى وقتى شيرينى 
اقداماتمان به بلوغ كامل برسد، شهد آن ماندگار خواهد 
ــود و در ذهن و ذائقه همه ايرانيان پايدار مى ماند. وى  ب
همچنين با اشاره به عناوين مطرح شده در اين اجالس 
ــت كارگروهى جهت  دو روزه، تاكيد كرد: ضرورى اس
بررسى مشكالت كمبود پرستار و جذب نيروى انسانى 
تشكيل شود. در مورد نظام پرداخت نيز بايد تصميمات 
اساسى گرفته شود و در اين زمينه با دانشگاه ها همكارى 
ــر اين كه در مورد كمبود  ــورت گيرد. وى با تاكيد ب ص
ــانى بايد نظراتمان را يكپارچه كنيم تا ببينيم  نيروى انس
ــان كرد: اكنون بسيارى  چقدر نيرو نياز داريم، خاطرنش
ــتان ها با ضريب اشتغال زير 50 درصد تعداد  از بيمارس

نيروها استاندارد نيست.

 C130 عكاسان نقص فنى هواپيماى
را اعالم كرده بودند

رييس انجمن صنفى عكاسان مطبوعاتى تصريح كرد: 
چهار عكاس پيش از سقوط هواپيماى C130 (در سال 
ــانه  خود  1384) وجود نقص فنى در هواپيما را به رس
ــنا كاووس صادقلو -  اعالم كرده بودند. به گزارش ايس
رييس انجمن صنفى عكاسان مطبوعاتى - با بيان اين كه 
هر اتفاقى كه در كشور ما رخ مى دهد، ابتدا دنبال مقصر 
ــت مجريان كارى كه با  ــم، اظهار كرد: هيچ وق مى گردي
ــكال هاى خودشان دقت  ــت روبه رو شده به اش شكس
نمى كنند. او در ادامه با اشاره به جريان سقوط هواپيماى 
ــان بود و آذرماه  ــه حامل خبرنگاران و عكاس C130 ك
سال 1384 دقايقى پس از پرواز سقوط كرد، گفت: وقتى 
هواپيماى حامل خبرنگاران سقوط كرد، اصحاب رسانه، 
«ارتش» را مقصر دانستند؛ اما من مى دانم كه چهار نفر از 
عكاسان خبرى كه در آن هواپيما شهيد شدند، پيش از 
پرواز، با دفتر رسانه شان تماس گرفتند و تأكيد كردند كه 
ــانه ها  هواپيماى آن ها نقص فنى دارد؛ اما مديران آن رس
ــرار كردند كه آن ها به اين مأموريت بروند. صادقلو  اص
افزود: آنها رفتند و كشته شدند، اما هيچ كسى مسووليت 
اين اتفاق را قبول نكرد، در حالى كه خود اصحاب رسانه 
مقصر بودند. رييس انجمن صنفى عكاسان مطبوعاتى 
ــى جايگاه نظام صنفى  كه در نشست تخصصى بررس
ــانه هاى ايران سخن مى گفت، در ادامه با واكنش  در رس
مديرعامل پيشين خبرگزارى فارس روبه رو شد. مهدى 
فضائلى كه در نشست حضور داشت، در مقابل اين ادعا، 
توضيح داد: من در آن زمان مديرعامل خبرگزارى فارس 
بودم و تأكيد مى كنم كه هيچ يك از همكارانى كه ما در 

آن مأموريت از دست داديم با ما تماس نگرفتند.

اعالم جزيياتى از پيش نويس طرح 
نظام جامع رسانه اى

ــانه اى در  ــت تخصصى جايگاه نظام رس در نشس
رسانه هاى ايران، جزيياتى از طرح نظام جامع رسانه اى 
ــد. به گزارش ايسنا  در اين نشست كه صبح  مطرح ش
ــانه برگزار  ديروز در دفتر مطالعات و برنامه ريزى رس
شد ، محمد سلطانى فر - رييس اين دفتر - گفت: طرح 
پيش نويس قانون نظام جامع رسانه اى كشور تهيه شده 
ــى است و برگزارى اين نشست براى  و در حال بررس
ــت. ژاله  ــان در اين زمينه اس گرفتن ايده هاى كارشناس
ــس انجمن روزنامه نگاران زن ايران -  فرامرزيان - ريي
نيز درباره  اين پيش نويس اظهار كرد: در اين پيش نويس، 
حقوق روزنامه نگاران و حقوق مردمى رعايت نشده و 
ــده است؛ چنين  براى آنها تكليف هاى زيادى ديده ش
ــت فقط  رويكردى به نظام جامع صنفى، يعنى قرار اس
ــته باشد و  يك تصويرى از «مردمى بودن» وجود داش
ــت. او با بيان  در اصل برنامه، هيچ چيز تغيير نكرده اس
اين كه اگر قرار باشد تشكل ها، فعاليت را برعهده بگيرد 
ــكل ها حقوق  ــت نيز بايد به همان ميزان براى تش دول
قائل باشد ، گفت: در اين طرح، مجمع عمومى تعريف 
شده و گروه هدف آن مشخص نيست، يعنى مشخص 
نيست چه كسانى بايد عضو اين مجمع عمومى باشند. 
در اين مجمع عمومى «عضو» تعريف نشده و تعريف 
عضو به شوراى عالى و اعضاى آن منوط شده است كه 
پس از برگزارى انتخابات توسط مجمع عمومى انتخاب 
مى شوند. فرامرزيان ادامه داد: تركيب شوراى عالى كه 
در اين طرح در نظر گرفته شده، هشت نفر را از صنف 
ــت.  ــت نفر را از بخش دولتى پيش بينى كرده اس و هف
همچنين شوراى نظارتى و اجرايى تعريف شده كه از 
ــوى دولت انتخاب مى شوند. نكته  بعدى كه بايد در  س
اين طرح به آن توجه كنيم، اين است كه هدف نخست 
آن، تالش در راستاى تحقق دين مدارى و روشن مدارى 
ــيار مذهبى هستم، اما مى خواهم  ــت. من، آدمى بس اس
بگويم وقتى هدف نخست ما رعايت يك شعار باشد، 
بقيه  ماجرا كامال روشن است. حسن نمكدوست تهرانى 
ــتاد دانشگاه - نيز درباره  اين پيش نويس، توضيح  - اس
داد: در اين پيش نويس، 15 نفر به عنوان شوراى عالى در 
نظر گرفته شده اند كه آنها را هيئتى شبيه هيات نظارت 
بر مطبوعات تأييد صالحيت مى كند. اين نشان مى دهد 
كه دولت در اين طرح نيز همچنان سهم حداكثرى دارد. 
محمدعلى وكيلى - مديرمسوول روزنامه  ابتكار - نيز 
ــاره، اظهار كرد: در اين اركان 15 نفره فقط يك  در اين ب
ــده و  ــوول در نظر گرفته ش ــگاه براى مديران مس جاي
ــت مرجع انتخاب اين مديرمسوول، چه  مشخص نيس
ــت. بايد توجه داشته باشيم كه در رسانه هاى  كسى اس
ــت و  ــنگين اس ــيار س ــانه هاى دولتى بس ما، وزن رس
ــهم كمى دارند. بنابراين براى  رسانه هاى خصوصى س
اين كه بتوانيم از اين فرصت، بهره بردارى درستى كنيم، 
ــوراى عالى كه در  بايد ميدان بازى را برابر كنيم. در ش
طرح پيش نويس نظام صنفى ديده شده، از 15 نفرى كه 
مى توانند عضو باشند، هشت نفر با اين تركيب هستند: 
ــگار از راديو و  ــگار مطبوعاتى، دو خبرن دو روزنامه ن
ــكاس، يك عكاس - خبرنگار، يك  تلويزيون، يك ع
ــوول.  ــگار از خبرگزارى ها و نماينده  مديران مس خبرن
همچنين يك قاضى و يك نماينده  مجلس كه از اعضاى 
هيات نظارت بر مطبوعات هستند، يك استاد ارتباطات 
و يك كارشناس خبره  شوراى عالى فضاى مجازى نيز 
در هيئتى كه براى تأييد صالحيت افراد پيش بينى شده، 
عضويت خواهند داشت. البته اين طرح هنوز به شكل 
يك پيش نويس است و مورد تأييد معاونت مطبوعاتى 

قرار نگرفته است.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان 
اينكه با پديده اى به نام زنانه شدن فقر روبه رو هستيم، 
گفت: اين پديده به ويژه در ميان زنان سرپرست خانوار 
ــدن اعتياد نيز  ــود و خدا نكند كه با زنانه ش ديده مى ش
مواجه شويم. به گزارش ايسنا، شهيندخت موالوردى 
در نشست هم انديشى كه ديروز به مناسبت فرا رسيدن 
هفته مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه علوم بهزيستى و 
توانبخشى برگزار شد، افزود: در حال حاضر تعداد زنان 
ــيار كمتر از مردان است به گونه اى كه  درگير اعتياد بس
9,3 درصد معتادان را زنان تشكيل مى دهند. البته اعتياد 
ــوهران تاثير زيادى بر زنان دارد و آنان و كودكانشان  ش
را در معرض انواع خشونت هاى خانگى قرار مى دهد، 

بنابراين بايد به اين حوزه توجه كافى داشته باشيم.
ــر مواد مخدر در  ــاره به توزيع ميزان تاثي وى با اش
رفتار افراد گفت: استعمال مواد مخدر65 درصد موجب 
ــالق، 30 درصد  ــرآزارى، 55 درصد موجب ط همس
ــد موجب قتل و 25  ــودك آزارى، 25 درص موجب ك
درصد موجب نزاع و خشونت مى شود. از سوى ديگر 
در سال 92، 16 درصد مرگ زنان معتاد نسبت به سال 
ــزود: 10 تا 15 درصد  91 افزايش يافت. موالوردى اف
معتادان بهبود يافته بى خانمان هستند و بيش از60 درصد 
معتادان پس از ترك مواد دوباره به سمت مصرف مواد 
ــور در امور زنان  ــاون رييس جمه ــد. مع روى مى آورن
ــزان گرايش زنان و  ــواده با بيان اينكه افزايش مي و خان
ــيار نگران كننده  دختران به مواد محركه روانگردان بس

ــت، تاكيد كرد: در اين شرايط پنهان كارى آنان، انگ  اس
زدن جامعه به زنان و دختران معتاد و ترد شدگى، مساله 

اين دست از زنان و دختران را بغرنج مى كند.
موالوردى در ادامه گفت: اعتياد، بيمارى هاى خاص 
ــى سه ضلع يك مثلث را تشكيل  و رفتار پرخطر جنس
مى دهند كه بايد به اين موارد توجه كافى شود. با توجه به 
رويكرد جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر درزمينه صيانت 
اجتماعى مى توانيم از اقدامات آنها بهره كافى ببريم و من 
نيز عضو كارگروه اين ستاد هستم؛ البته كارگروهى به 

پيشنهاد معاونت امور زنان در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در زمينه حمايت اجتماعى از زنان بهبود يافته 
تشكيل شده است و اين معاونت نيز عضو آن كارگروه 
بود و اميدواريم كه بتوانيم در اين كارگروه به حمايت 
اجتماعى از زنان بهبود يافته، اشتغال پايدار و ممانعت 
ــدن آنها توجه كنيم. معاون رييس جمهور  از قربانى ش
ــال 92  ــور زنان و خانواده اظهار كرد: در پايان س در ام
ــعه تفاهم نامه   در چارچوب ماده 230 برنامه پنجم توس
چهارجانبه اى را با وزارت بهداشت، تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى و ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد كرديم و در 
حال حاضر وارد فاز اجرايى شده ايم. موالوردى در ادامه 
ــار كرد: اميدواريم بتوانيم از طريق وزارت آموزش  اظه
ــبى  و پرورش در زمينه آموزش دختران، گام هاى مناس
ــگيرى از استعمال مواد مخدر  برداريم و بيشتر بر پيش
متمركز شويم، چراكه در دنيا آموزش، كليدتوانمندسازى 
است. وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود گفت: 
ــه داليل عديده اى نيازمند توجه  حوزه اعتياد زنان را ب
ــه اقدامات الزم را  ــت در اين زمين ــم و الزم اس مى داني
ــور در امور زنان و  ــم. معاون رييس جمه صورت دهي
خانواده با اشاره به سن اميد به زندگى زنان اظهار كرد: در 
حال حاضر با زنانه شدن سالمندى و سرپرستى خانوار 
ــال 90، 12/1  ــتيم. طبق آمار سرشمارى س مواجه هس
درصد خانواده هاى ايرانى داراى سرپرست زن هستند، 
اين در حالى است كه اين آمار در سال 85، 9/5 درصد 
ــت  بود. وى افزود: يكى از داليل افزايش زنان سرپرس
خانوار باال رفتن آمار طالق است و عالوه بر آن شاهد 
افزايش تعداد زنان خودسرپرست به دليل افزايش سن 
ازدواج و فارغ التحصيلى دختران از دانشگاه ها هستيم. 
موالوردى افزود: تعداد زنان سرپرست خانوار به داليلى 
مانند افزايش شمار زنان بيوه به داليلى چون تصادفات 
جاده اى بيشتر شده است. معاون رييس جمهور در امور 
ــتم،  زنان با بيان اينكه موافق اصطالح تجرد قطعى نيس
ــت كه زنان تجرد  تصريح كرد: به نظر من اينگونه نيس

قطعى را انتخاب كنند.

گرما، چاق كننده است
پزشكان تاكيد دارند براى اينكه بيشتر چربى 
ــوزانيد و در نتيجه الغرتر بمانيد بايد فضاى  بس
ــردتر نگه  داريد چون  خانه  خود را خنك تر و س

گرماى خانه، چاق كننده است.
پزشكان استراليايى معتقدند افرادى كه حتى 
ــرد و خنك  ــاه در فضاى س ــراى مدت يك م ب
مى خوابند به دليل آنكه براى گرم كردن بدنشان كالرى بيشترى مى سوزانند، راحت تر 

مى توانند وزن خود را پايين بياورند.
در حالى كه اين ايده تا حدودى عجيب است اما پزشكان براين باورند كه گرماى 
خانه، عامل نهفته  در تشديد چاقى است. به گفته متخصصان، اين ايده در عين حال 
به ويژگى هاى مختلف دو نوع چربى بدن بستگى دارد. نوع چربى سفيد، كالرى هاى 
اضافى را جذب و آن را در شكم انباشت مى كند. نوع دوم كه چربى قهوه اى است 
ــال از ميزان پايين آن برخوردارند، چربى مفيد به حساب مى آيد كه  و افراد بزرگس
وظيفه دارد كالرى ها را بسوزاند و گرما توليد كند. در نوزادان ميزان بااليى از چربى 
نوع قهوه اى وجود دارد تا گرماى بدنشان حفظ شود. همچنين افراد بزرگسالى كه از 
ميزان باالترى از اين نوع چربى برخوردارند، نسبت به افراد ديگر الغرتر هستند. به 
گفته متخصصان استراليايى با خنك نگه داشتن دماى بدن مى توان ميزان بيشترى از 

اين چربى را در بدن توليد كرد.
ــى كه روى تعدادى  ــنا به نقل از روزنامه ديلى ميل، در اين بررس به گزارش ايس

مرد داوطلب و در مدت چهار ماه انجام گرفت، مشخص شد ميزان چربى قهوه اى 
اين افراد زمانى كه در فضاى خنك استراحت مى كردند افزايش يافته و به هنگام باال 
رفتن درجه حرارت، ميزان اين چربى در بدنشان كاهش يافته است. همچنين ميزان 

كالرى سوزى در شرايطى كه فضاى اتاق خنك بود، 40 درصد افزايش داشت.

شنا، ميان بُرى براى شاد زيستن
ــالمت  ــنا كردن عالوه بر آنكه در بهبود س ش
ــم موثر است، شادى و نشاط را نيز افزايش  جس
مى دهد. متخصصان مى گويند با شنا كردن مى توان 
احساسات مثبتى نظير رضايت، سرحالى و رفع 
كسالت را به دست آورد و در عين حال كيفيت 
خواب را نيز بهبود بخشيد. گروهى از متخصصان 
ــى در بررسى هاى خود مشاهده كردند افرادى كه مرتب شنا مى كنند نه تنها  انگليس
ــالمت جسمى بهترى دارند بلكه افراد شادترى هستند و در طول اين مطالعه نيز  س
آشكار شد كه ميزان احساس رضايت و مثبت انديشى در آنان 35 درصد افزايش يافته 
است. بسيارى از مطالعات ديگر نيز تاييد كرده اند كه ورزش كردن فاكتور بهبوددهنده 

كيفيت زندگى است و به افزايش كيفيت خواب و سطح انرژى بدن كمك مى كند.
به گزارش ايسنا به نقل از خليج تايمز، نكته اصلى در رابطه با شنا كردن، فوائد 
ــت كه تاثير مثبت آن در  ــالمت بدن و روان به طور همزمان اس قابل توجه آن بر س

مدت كوتاهى در فرد ظاهر مى شود.

 سـالمـت

رييس مركز ملى مطالعات اعتياد با اشاره به مطالعات 
ــت: 60 درصد مصرف  ــورت گرفته گف ــون ص گوناگ
ــى اجتماعى و عملكردى  ــواد داراى ناتوان كنندگان م
ــتند؛ احتمال بروز سوانح در آنها  متوسط و شديد هس
ــتر است؛ پنج برابر بيشتر از افراد غيرمعتاد  دو برابر بيش
ــوند. همچنين  نمى توانند در محل كار خود حاضر ش
هزينه هاى مستقيم بهداشتى درمانيشان پنج برابر افراد 
غير معتاد است. به گزارش ايسنا، دكتر آفرين رحيمى 
موقر ضمن اشاره به رشد تحقيقات و مطالعات پژوهشى 
در زمينه اعتياد در 10 سال گذشته كه به سياست گذارى 
ــيار كمك كرده است، افزود: در حال  در اين زمينه بس
ــات قابل مالحظه اى در مورد عوارض و  حاضر اطالع

مشكالت ناشى از مصرف مواد و اعتياد داريم.
ــاد، در ادامه درباره  رييس مركز ملى مطالعات اعتي
ــيوع HIV در  ــواد و ايدز افزود: ش ــاط مصرف م ارتب
تزريقى ها 20-15 درصد و در غير تزريقى ها پنج درصد 
ــيوع بااليى دارد به  ــت. هپاتيت C در افراد معتاد ش اس
گونه اى كه در غير تزريقى ها 10 درصد و در تزريقى ها 

70-50 درصد تخمين زده شده است.
ــده در  به گفته وى، همچنين طبق پژوهش انجام ش
پژوهشكده گوارش و كبد دانشگاه مواد اپيوئيدى خطر 
مرگ را به علت عواملى همچون سرطان مرى و مثانه 

ــكالت تنفسى و قلبى عروقى تا دو برابر افزايش  و مش
مى دهند. رحيمى موقر به نقش پر رنگ ايران در درمان 
ــاره كرد و گفت: در منطقه  دارويى اعتياد در منطقه اش
ــت كه از متادون و  ــورى اس خاورميانه، ايران تنها كش
ــاير داروهاى نگه دارنده استفاده مى كند؛ ولى برنامه  س
ــور با مشكالتى مواجه است.  درمانهاى دارويى در كش
ــه حدود 6000 كلينيك خصوصى  مهم تر از همه اينك
ــور وجود دارد كه عمدتا به درمان  درمان اعتياد در كش
ــت كه  نگهدارنده با متادون مى پردازند، اين در حاليس
ــتند به  ــار اعتياد نيازمند اين درمان نيس همه افراد دچ
ــديدى ندارند مى توانند  ويژه افرادى كه اعتياد خيلى ش

با برنامه هاى درمانى ديگر اقدام به ترك كنند.
در همين زمينه دكتر آذرخش مكرى، معاون آموزشى 
مركز ملى مطالعات اعتياد توضيح داد كه به علت هزينه 
باالى درمان نگهدارنده با متادون، گروه مهمى از معتادين 
كه بى خانمان و فقير هستند نمى توانند از اين خدمات 
ــان خيلى هم مفيد است استفاده كنند  درمانى كه برايش
ــته  ــت خدمات رايگان براى آنها وجود داش و الزم اس
ــد. دكتر مكرى به اساس درمان اعتياد اشاره كرد و  باش
گفت: در درمان اعتياد دو محور عوارض مصرف مواد 
مخدر و پديده رفتار اعتياد وجود دارد. در درمان اعتياد 
مى بايست به تمايز اين دو محور توجه كرد. عوارض 

مصرف مربوط به تغييرات فيزيكى مانند سردرد، بدن 
درد، توهم و غيره است كه بدون اراده فرد و صرف دور 
ــتن او از مواد، اين عوارض برطرف مى شوند،  نگه داش
اين درحالى است كه در محور دوم، رفتار در اعتياد كه 
منوط به تغيير در نگرش و سبك زندگى و تمايل فرد 
براى خلق سبك جديد زندگى است، اراده و انگيزه فرد 

معتاد اصلى ترين نقش را براى ترك مواد ايفا مى كند.
ــزود: رفتارهاى اعتيادى به نوع ماده مصرفى  وى اف
ــارى مثل هدف گذارى هاى  ربطى ندارد و عوامل رفت
ــى نقش مهمى  طوالنى مدت و ايجاد انگيزه و دلخوش
ــى مركز ملى  در تداوم ترك مواد دارند. معاون آموزش
ــان كرد: متاسفانه از آنجا كه  مطالعات اعتياد خاطر نش
ــارى در اعتياد خيلى هزينه  تمركز بر روى عوامل رفت
ــت تاكنون در كشور ما اقدامات جدى و اساسى  بر اس
ــت. در ادامه دكتر  در اين خصوص صورت نگرفته اس
زرين دست، معاون پژوهشى مركز ملى مطالعات اعتياد 
نيز در مورد نقش مكانيسم هاى درگير در اعتياد، مانند 
بيمارى هاى مزمن، ژنتيك و استرس هاى محيط خانواده، 

در درمان فرد معتاد اشاره كرد.
وى گفت: ژنتيك افراد در ورود به اعتياد و درمان آن 
موثر است. آزمايش ها نشان مى دهد كه مصرف مواد كه 
سبب تغييرات ژنتيكى مى شود ممكن است دو هفته تا 

چند سال ادامه داشته باشد لذا، پژوهش هاى جديد در 
ــت كه در آينده ژن هاى تغيير يافته را اصالح  تالش اس

كند و به حالت قبل برگرداند.
ــارى، رئيس  ــر حامد اختي ــنا، دكت ــه گزارش ايس ب
آزمايشگاه علوم شناختى نيز به نقش فناورى هاى نوين 
ــناختى در ارتقاء مداخالت درمانى در بيمارى اعتياد  ش
ــاره كرد و گفت: اعتياد به عنوان يك بيمارى مغزى  اش
ــى و اجتماعى آن، جامعه  ــه تاثيرات فردى، خانوادگ ك
ــدت تحت تاثير  ــور ما را به ش جهانى و از جمله كش
ــت منتظر گشايش هاى جديدى در  خود قرار داده اس
روش هاى درمانى با بهره گيرى از فناوريهاى نوين علوم 
شناختى است. وى افزود: علوم و فناورى هاى شناختى 
با بهره گيرى از دانش هاى مختلف نظير علوم اعصاب، 
ــى، آموزش وپرورش، انسان شناسى، هوش  روانشناس
مصنوعى و فلسفه ذهن در يك همكارى بين بخشى و 
چند حوزه اى به بررسى اسرار عملكردهاى مغزى كه در 

مجموع «شناخت» خوانده مى شوند مى پردازد.
اختيارى در ادامه گفت: مركز ملى مطالعات اعتياد از 
اولين مراكزى بود كه با تاسيس آزمايشگاه علوم اعصاب 
شناختى در سال 1383 تالش كرد با بهره گيرى از اين 
ــف نقاط تاريك پيشگيرى و درمان اعتياد  دانش به كش

بپردازد. 

آمارهاى تكان دهنده از شيوع HIV و هپاتيت در تزريقى ها

دبير كل اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزى در 
تشريح برنامه هاى اوقات فراغت تابستانه سال از طراحى 
و توليد سه بازى رايانه اى و رونمايى از آنها در مهر ماه 
خبر داد.به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل دفتر 
مركزى اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان حامد 
عالمتى در نشست خبرى با اصحاب رسانه با بيان اينكه 
خانواده نقش مهمى در فراهم سازى اوقات فراغت خود 
ــال اتحاديه گفتمان سازى  و اعضايش دارد، گفت: امس
اوقات فراغت در بين خانواده ها را پيگيرى مى كند چرا 
كه اساسا فراغت در درون خانواده ها شكل مى گيرد، نكته 
ــت كه اگرچه نهادهاى بيرونى بايد اوقات  مهم اين اس
ــزى اوليه بايد از طرف  ــت ايجاد كنند اما برنامه ري فراغ
خانواده ها صورت گيرد و نهادهاى بيرونى چون آموزش 
ــاير نهادها مى توانند در اين زمينه نقش  و پرورش و س
ــند، اوقات فراغت برنامه مديريت  مديريتى داشته باش

ــازى فرصت ها ايجاد  ــت كه براى غنى س ــده اى اس ش
ــود. وى با اشاره به اشكال عمده خانواده ها افزود:  مى ش
متاسفانه خانواده هاى ما سناريوى مشخصى براى اوقات 
فراغت ندارند در حالى كه متولى اصلى خانواده است. 
عالمتى با بيان اينكه برنامه هاى اوقات فراغت براساس 
ــب با  ويژگى ها و عالقه دانش آموزان و همچنين متناس
سن آنها مدون مى شود، گفت: برنامه هاى امسال در دو 
بخش شبكه دانش آموزى و شبكه كادر و مربيان همزمان 
ــود كه با مقارن شدن  ــتان آغاز مى ش با آغاز فصل تابس
ايام ماه مبارك رمضان محوريت برنامه ها قرآنى خواهد 
بود. وى تصريح كرد: برگزارى مسابقات قرآنى، محافل 
ــتان هاى سراسر كشور، پيام هاى  انس با قرآن در شهرس
ويژه قرآنى، سلسله همايش هاى سبك زندگى اسالمى، 
سلسله همايش بزرگداشت مفاخر استان ها كه به شكل 
ــاى دانش آموزى و  ــوند، اعتكاف ه بومى برگزار مى ش

همچنين برنامه هاى ورزشى بيشتر به صورت مسابقات 
ــبكه دانش آموزى  بومى و محلى از برنامه هاى بخش ش
است. دبير كل اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان 
افزود: همچنين برنامه هاى اردويى نيز در قالب اردوهاى 
ــور،  زيارتى چون اماكن متبركه و جبهه هاى غرب كش
ــكيالتى و آموزشى در  اردوهاى جهادى به صورت تش
برنامه هاى تابستانه دانش آموزان در نظر گرفته شده است. 
ــتاوردهاى  ــه داد: بازديدهاى علمى از دس عالمتى ادام
ــالمى ايران، بازديد علمى از كارخانجات  جمهورى اس
ــغ و ترويج اجناس ايرانى،  موفق توليدى با هدف تبلي
همايش ضد صهيونيستى همزمان با روز قدس، حضور 
فعال در برنامه هاى دهه كرامت از ديگر برنامه هايى است 
كه دانش آموزان عضو در آنها شركت خواهند كرد. وى 
با اشاره به برنامه هاى ويژه كادر و مربيان به 800 قرارگاه 
ــور اشاره كرد و گفت: مربيان  دانش آموزى در كل كش

با 3 رويكرد معنوى معرفتى، مهارتى تشكيالتى، علمى 
ــركت خواهند داده شد كه در آن  درسى در برنامه ها ش
ــتمر  ــورت حضورى و مجازى آموزش هاى مس به ص
خواهند ديد. به گفته عالمتى افتتاحيه جشنواره انجمن 
اسالمى برتر و همچنين اختتاميه جشنواره هداد كمرنگ 
ــد. دبير كل  ــتان نيز برگزار خواهد ش نيز در پايان تابس
اتحاديه انجمن هاى اسالمى در ادامه از طراحى و توليد 
ساخت 3 بازى رايانه اى خبر داد و گفت: يكى از بازى ها 
قطعا در حوزه انرژى هسته اى خواهد بود كه سرى سوم 
آن مهرماه آماده عرضه به دانش آموزان است. عالمتى در 
پايان با بيان اينكه اتحاديه پشتيبانى علمى از كنكورى هاى 
عضو خود را در طول يك سال گذشته انجام داده است 
خاطرنشان كرد: برنامه هاى اوقات فراغت تابستانه از 22 
ــده است و تا پايان تابستان ادامه خواهد  خرداد آغاز ش

داشت.
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