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نوسازى ناوگان گشت هاى خدمات اجتماعى
مدير عامل ســازمان خدمــات اجتماعى شــهردارى تهران از نوســازى 
گشت هاى اين سازمان خبر داد. فرزاد هوشيار پارسيان در گفت وگو با ايسنا با 
اعالم خبر نوسازى ناوگان سازمان خدمات اجتماعى گفت: در حال حاضر 30 
دستگاه خودرو در سه شيفت كارى و به صورت 24 ساعته اقدام به گشت زنى 
در سطح شــهر تهران مى كنند كه درراه ماندگان، كارتون خواب ها،  متكديان 

و ... را ساماندهى مى كنند.
اجراى طرح «سرباز طلبه» در آموزش و پرورش

دبير ستاد همكارى حوزه هاى علميه و آموزش و پرورش گفت: طرح سرباز 
طلبه در آموزش و پرورش اجرا مى شــود. به گزارش ايســنا، حجت االســالم 
و المسلمين  مجتبى ملكى در آئين اختتاميه اجالس مديران استانى و معاونان 
ستادى در مشهد اظهاركرد: طرح استفاده از سرباز طلبه از امسال در آموزش 

و پرورش با سهميه 500 نفر اجرا مى شود.
بازنگرى مصوبه «مهدهاى كودك» توسط 

شوراى عالى انقالب فرهنگى
دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى از بازنگرى مصوبه مهدهاى كودك توسط 
اين شــورا خبر داد و گفت: شــوراى عالى انقالب فرهنگى حتما بايد در زمينه 
مهدهاى كودك تصميم گيرى كند زيرا مهدها به لحاظ آموزشــى، اجتماعى و 
فرهنگى از اهميت بسيار زيادى برخوردار هستند.محمدرضا مخبر دزفولى در 
گفت وگو با ايسنا، عنوان كرد: مصوبه مهدهاى كودك از سال ها قبل در شوراى 
انقالب فرهنگى مطرح شــده بود اما بعد از مدتها با بررسى هاى انجام شده به 

اين نتيجه رسيديم كه آن مصوبه قبلى نيز، نياز به بازنگرى دارد.
بررسى وصيت نامه  شهيدان در ستارگان پرفروغ

ويژه  برنامه «ســتارگان پرفروغ» با هدف توجه به مضامين مطرح شــده در 
وصيت نامه شهيدان در مناطق 22گانه تهران اجرا مى شود. به گزارش رسانه خبرى 
سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، حجت االسالم حسن ناصرى پور، معاون 
فرهنگى سازمان فرهنگى هنرى، از اجراى ويژه برنامه «ستارگان پرفروغ» با هدف 
گسترش منشور معنوى انقالب اســالمى ايران يعنى شهادت و جهاد خبر داد و 

گفت: اين طرح در مناطق 22گانه تهران اجرا مى شود.

جوابيه مترو تهران
در پى انتشار مطلبى كه در قسمت الو مردم  ساالرى با عنوان آسانسور خراب 
ايســتگاه مترو امام در تاريخ ســوم مرداد 95 در روزنامه مردم ساالرى منتشر 
شد روابط عمومى شركت بهره بردارى متر و  جوابيه اى را به مردم ساالرى ارسال 

كرده كه در اين جوابيه آمده است:
با سالم ضمن عذرخواهى از مسافران گرامى به اطالع مى رساند: در ايستگاه 
مترو امام خمينى «ره» تعداد 9 دســتگاه آسانسور وجود دارد كه يك دستگاه  
آن در دســت تعميرات اساسى مى باشد شايان ذكر است كه در ايستگاه مورد 
نظر عالوه بر 8 دســتگاه آسانســور سالم، تعداد 16 دســتگاه پله برقى مورد 

استفاده مسافران محترم قرار دارد.

 خطر هجوم آفت شب پره به استان هاى شمالى كشور
 مرمت برج آزادى در آينده نزديك

 اجر اى مانور آتش نشانى در ايستگاه هاى مترو تهران
 برگزاري اولين كنگره «از ايده تا واقعيت در دندانپزشكي امروز»

جوابيه

تيتر اخبار

مدير كل فرهنگى و پيشــگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: ما در كشــور دچار شيب تند افزايش مصرف موادمخدر 

در حوزه زنان شده ايم.
به گزارش ايسنا،  عارف وهاب زاده در دوره آموزشى آشنايى 
با ســوء مصرف مواد نيروزا و داروهاى الغرى ويژه مديران زن 
باشگاه هاى ورزشى استان آذربايجان شرقى با اشاره به عوامل 
اصلى گرايــش جوانان به مصرف مواد مخدر اظهار كرد: طبق 
تحقيقات انجام شده كسب لذت، كنجكاوى، تفريح و مشكالت 
روحــى چهار عامــل اصلى گرايش جوانان به ســوى مصرف 
مواد مخدر مى باشــد. وى افزود: ما بايد فضاى ســالم شادى و 
نشاط را براى جوانان در جامعه فراهم كنيم تا به دام نقشه هاى 
شيطانى دشمنان گرفتار نشوند چرا كه با رفتن به سوى اعتياد 

زندگى خود را به ورطه نابودى مى كشانند.
وى نقش خانواده را در عرصه پيشگيرى از اعتياد بى بديل 
دانست و تاكيد كرد: خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعى كه 
شخصيت فرد در آن شكل مى گيرد نقش اساسى در تربيت فرد 
و پيشگيرى از به دام افتادن جوانان در دام اعتياد ايفا مى كند.

وهاب زاده با بيان اينكه ما در كشور دچار شيب تند افزايش 
مصرف مواد مخدر در حوزه زنان شده ايم، گفت: طبق آمار از 
ســال 86 تا 90 تعداد زنانى كه به ســوى مصرف مواد مخدر 
گرايش پيدا كرده اند، دو برابر شــده است كه عامل اصلى آن 
عدم آگاهى زنان نسبت به داروها و موادى است كه براى الغرى 
و يا زيبايى به آن ها پيشــنهاد مى كنند. مدير كل فرهنگى و 
پيشگيرى ســتاد مبارزه با مواد مخدر  افزود: متاسفانه برخى 
آرايشگاه ها تبديل به داروخانه شده اند و در آنها انواع داروهاى 
اعتياد آور كه تنها براى مدت كوتاهى الغرى و شفافيت پوست 
را بــه همراه دارند، خريد و فروش مى شــوند. وى تاكيد كرد: 
خانواده هاى پركار و بى تفاوت منشاء اصلى گرفتارى جوانان و 

فرزندان خانواده در دام اعتياد مى باشد.
 گفتنى است، دوره آموزشى آشــنايى با سوء مصرف مواد 

نيروزا و داروهاى الغرى ويژه مديران زن باشــگاه هاى ورزشى 
آذربايجان شرقى ديروز  چهارشنبه در تبريز برگزار شد. از سوى 
ديگر رئيس دهمين كنگره بين المللى دانش اعتياد، نسبت به 

گرايش رو به افزايش اعتياد زنان به مواد مخدر هشدار داد.
دكتر محمد تقى جغتايى رئيس دهمين كنگره بين المللى 
دانش اعتياد در جلســه كميتــه علمى دهمين كنگره دانش 
اعتياد كه در دانشكده پيراپزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران 
برگزار شــد، گفت: با توجه به سياستگذارى رئيس جمهورى 
در شــوراى عالى ســتاد مبارزه با مواد مخدر، كه عبارتند از 

رويكردهــاى اجتماعى در حوزه پيشــگيرى و اهميت دادن 
به پيشگيرى و ارتباطات مداخالت نوين و همينطورحمايت 
و تحت پوشــش بيمه قراردادن افراد بى بضاعت مربوطه به 
مداخالت در اعتياد، از اين رو تصميم گرفتيم در كنگره امسال 
اين سه محور را به عنوان يكى از مهمترين محورهاى اصلى 
كنگره دهم قرار دهيم و پنل هايى هم براى اين كار اختصاص 
داديم و قرار اســت حاصل اين كنگره به عنوان رويكردهاى 
پيشنهادى به ستاد مبارزه به مواد مخدر ارائه شود. وى افزود: 
اين پيشنهادها پاسخى به تقاضاى رئيس جمهورى در جلسه 

شوراى عالى مبارزه مواد مخدر است و در كنار اين موارد مقرر 
شــد مباحث مربوط به اعتياد چه در امر پيشگيرى و چه در 
امر مداخالت درمانى و به خصوص موضوع اعتياد زنان، مورد 

توجه قرار گيرد.
جغتايى ادامه داد: گزارش ها نشــان مى دهد درصد شيوع 
اعتياد در زنان نسبت به سال هاى قبل افزايش پيدا كرده و البته 
بايد گفت تفاوت اعتياد مردان و زنان تقريبا 9 به يك است اما 
گزارشات نشان داده اعتياد در زنان رو به افزايش است، از اين 
جهت پنل اختصاصى در حوزه پيشگيرى از اعتياد زنان در اين 

كنگره اختصاص داده ايم. 
وى ادامه داد: با توجه به راه اندازى مركز ملى نقشه بردارى 
مغز كه قرار است به تمام بخش ها سرويس دهد و اتفاقا در دنيا 
با توجه به مطالعات گســترده در حوزه پيشگيرى و روش هاى 
درمان از نقشــه بردارى مغز استفاده مى كنند با تكنيك هايى 
كه وجــود دارد مثل ام ار آى، دى تى آر و... كه امروزه در حوزه 
پيشــگيرى و درمان استفاده مى شــود كه يكى از حوزه هاى 
مهمى اســت كه  قرار شد با همكارى مركز ملى نقشه بردارى 

مغز، يك پنل هم به اين بخش اختصاص دهيم.
رئيــس دهمين كنگره بين المللى دانش اعتيــاد، افزود: از 
مهمترين مباحث مربوط به اين كنگره پيشــگيرى از اعتياد 
اســت.  وى گفت: عمده افرادى كه به ســمت اعتياد گرايش 
پيدا مى كنند يا به دنبال لذت بردن و گذراندن اوقات خودشان 
هســتند و يا براى برطرف كردن مشكالت روحى روانى و... به 
سمت مصرف مواد گرايش پيدا مى كنند. از اين رو قراراست در 
اين كنگره به حوزه پيشگيرى توجه بيشترى شود و اينكه چه 
بايد كرد تا شــرايط جامعه را به سمتى ببريم كه فرد احساس 
رضايت داشته باشد و چه كنيم تا رضايت اجتماعى در افراد را 

افزايش دهيم.
دهمين كنگره بين المللى دانش اعتياد اســت از 24 تا 26 

شهريور 95 در مركز همايش هاى رازى تهران برگزار مى شود.

شيب تند افزايش مصرف 
مواد مخدر در حوزه زنان

اخبار كوتاه

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى گفت: در هفته دولت 
36 پروژه به ارزش حدود 300 ميليارد تومان در 14 استان به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، دكتر سيدتقى نوربخش در يك كنفرانس 
خبرى در شــيراز، گفت: افتتاح 36 پروژه در هفته دولت در 
حالى انجام مى شود كه در هفته تامين اجتماعى نيز 40 پروژه 
به ارزش حدود 400 ميليارد تومان به بهره بردارى رسيده بود.

وى با بيان اينكه اســتان فارس از بزرگترين اســتان هاى 
كشــور و جزو پنج اســتان اول به لحاظ تعداد بيمه شــده و 
مستمرى بگير است، گفت: در هفته دولت بهره بردارى از پروژه 
درمانى مرودشــت آغاز خواهد شد. حال آنكه در هفته تامين 
اجتماعى نيز پروژه هاى فسا، استهبان و المرد به بهره بردارى 

رسيده بود.
نوربخش همچنين در خصوص وضعيت بيمارســتان دوم 
تامين اجتماعى شــيراز نيز گفت: احداث اين بيمارستان تا 
پايان امسال و به صورت فاينانس با مشاركت يكى از بانك هاى 

معتبر و يكى از شــركت هاى ســازنده بيمارستان استاندارد 
اروپايى، آغاز خواهد شد.

وى با بيان اينكه ســاخت اين بيمارســتان طى 12 سال 
گذشــته به داليلى با مشــكالت و فراز و نشيب هايى همراه 
بوده اســت، ابراز اميدوارى كرد كه احداث بيمارستان 330 
تختخوابى تامين اجتماعى شيراز، 36 ماه پس از آغاز عمليات 
اجرايى تمام شــود. نوربخش پروژه گلخــون را يكى ديگر از 
طرح هاى مد نظر تامين اجتماعى در فارس و شــيراز اعالم 
و اضافه كرد: اين پروژه، يك هتل اســت كه توسط هلدينگ 
گردشــگرى تامين اجتماعى با عنوان «هكتا» كار ســاخت 
آن دنبال مى شــود. وى همچنين با اشــاره به بهره بردارى از 
بيمارســتان تامين اجتماعى عســلويه در ماه هاى گذشته و 
پس از ده ســال فراز و نشيب، گفت: در همين سفر موضوع 

گسترش بيمارستان برازجان را دنبال خواهيم كرد.
نوربخــش از آغــاز پرداخــت مابه التفــاوت فروردين و 
ارديبهشت مستمرى  بگيران كشور خبر داد و گفت: كل اين 

مبلغ 720 ميليارد تومان اســت كه بخشى از امروز و بخشى 
ديگر روز شنبه به حساب مستمرى  بگيران واريز مى شود.

مدير عامل تامين اجتماعى با اشــاره به موفق بودن طرح 
حذف دفترچه بيمه در مراكز ملكى تهران بزرگ، گفت: اين 
طرح (حــذف دفترچه تامين اجتماعى) پنج ســال قبل نيز 
اجرا و حدود 17 ميليارد تومان هم هزينه شــد اما به داليلى 
موفــق نبود. اما ايــن  بار اجراى طرح موفقيــت آميز بوده و 

دست آوردهاى خوبى را براى ما به همراه خواهد داشت.
وى با يادآورى اينكه هزينه دفترچه براى تامين اجتماعى 
حدود 65 ميليارد تومان اســت، گفت: بــا اجراى اين طرح 
حداقــل 20 ميليارد تومان در اين زمينه صرفه جويى خواهد 
شــد. نوربخش اعتقاد دارد كه طرح حذف دفترچه، اقدامى 
بسيار بزرگ، پيچيده و نيازمند زيرساخت هاى مناسب است، 
گفت: در اين طرح اســتفاده از كارت بيمه شده الزامى نيست 
بلكه فرد بيمه شــده مى تواند خدمات را با استفاده از كارت 

ملى يا تلفن همراه نيز دريافت كند.

او تصريح كرد: پس از تهران، طرح را در پنج استان ديگر 
اجرايى خواهيم كرد كه خراسان رضوى، يزد، همدان و فارس 
را شامل مى شود. نوربخش همچنين طرح شكايت مرتضوى 
از وكيل تامين اجتماعى را تاييد و اضافه كرد: من هيچ زمانى 
به موضوع شكايات سازمان ورود نمى كنم زيرا به حفظ امنيت 
اجتماعــى اعتقاد دارد اما بارها تاكيد كــرده ام كه تا آخرين 
لحظه، به طور جدى پيگر حقوق سازمان كه حقوق بيت المال 
اســت، خواهم بود. مديرعامل تامين اجتماعى با قدردانى از 
دادستان تهران به واســطه پيگيرى مجدانه در رسيدگى به 
پرونده هاى مطروحه در دســتگاه قضا و به نتيجه رســيدن 
بعضى از پرونده ها، گفت: هنــوز در برخى از موارد به نتيجه 
قطعى نرســيده ام اما اعتقاد داريم كه دســتگاه قضا براساس 

قانون، به پرونده ها رسيدگى كرده و خواهد كرد.
نوربخش گفت: در طرح شــكايت آقاى مرتضوى از وكيل 
تاميــن اجتماعى، قاضى پرونده وثيقه را به اخذ قيد شــرف، 

تبديل كرده است.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى خبر داد:
پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمرى  بگيران  از امروز


