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شهرنوشت

طرح پاکسازی معتادان متجاهر در 
محله های آســیب خیز از سال ۹۷ اجرا 
و طی آن حدود ۷۰ هزار معتادمتجاهر و 
افراد ناهنجار از محله هایی چون مولوی، 
هرندی و شوش تهران جمع آوری شده؛ 
عالوه بر این با نگاهی به دیگر آمارهای 
ارائه شده مسئوالن از جمله وجود ۲۰ 
هزار معتاد متجاهر در تهران و یا ۹۰۰۰ 
معتاد »رها شــده« در پایتخت، به نظر 
می رسد موضوع ســاماندهی معتادان 
متجاهر در دور باطلی گرفتار شــده که 
باوجود مشخص بودن وظایف دستگاه ها، 
هنوز مســیر برای متولیان امر روشن 

نیست. 
به گــزارش ایســنا، در مــاده ۸۰ 
قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه 
برای ســازمان بهزیســتی، شهرداری 
و نیــروی انتظامی در حــوزه مقابله با 
اعتیــاد تکالیفی در نظر گرفته شــده 
اســت، به گونه ای که در بند ۳ این ماده 
قانونی آمده است که »از طریق وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی )ســازمان 
بهزیستی( با همکاری شــهرداری ها 
نســبت به بهره برداری  و تکمیل مراکز 
نگهــداری، درمان و کاهش آســیب 
معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی 
مراکز جامع توانمندســازی و صیانت 
اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در 
اســتانها با رعایت احکام ماده )۷۰( این 
قانون اقدام کند. اداره این مراکز به عهده 
سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها 
 حســب مورد با بهره گیری از ظرفیت 
ســازمان های مردم نهــاد و بخــش 

غیردولتی خواهد بود.«
همچنین نیــروی انتظامی موظف 
است »پس از اخذ دستور قضائی نسبت 
به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها 
به این مراکز اقدام کنــد. ترخیص این 
افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان 
بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی 

و مقام قضائی خواهد بود.«
براین اســاس اردیبهشت ماه سال 
جاری بــود که پلیــس از چرخه باطل 
معتادان متجاهر انتقاد کرد؛ به گونه ای 
که ســردار حســین رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهــران بزرگ در بخشــی از 
سخنان خود اظهار کرد »پلیس از سال 
۹۷ که طرح پاکسازی معتادان متجاهر 
را در محله های شوش، مولوی، هرندی 
به اجرا در آورده اســت حدود ۷۰ هزار 
معتاد متجاهر و افــراد ناهنجار را از این 
محله ها جمع کرده، این در حالیســت 
که تنها حدود ۲۰ هزار معتاد متجاهر در 

تهران وجود دارد.«
هرچند که در گذشــته پاتوق این 
افراد آســیب دیده عموما محله هایی 
به نام و شناخته شــده همچون خاک 
سفید، دره فرحزاد، شــوش، هرندی و 
...  بود و بــه راحتی کلونی های معتادان 
و خانه هــای پالک قرمــز در محالت 
اینچنینی قابل مشاهده و رصد بود اما 
با اجرای طرح های ضربتی و جمع آوری 
معتادان تحت عناوین مختلف از جمله 
ساماندهی، پاکسازی و ... شاهد پراکنده 
شــدن معتادان در سطح شــهرها، از 
زیرپل هــا و پارک ها گرفته تا حاشــیه 

شهرها حتی قبرستانها بودیم. طرح هایی 
که بنابر اذعان مسئوالن وقت، رضایت 
ســاکنان این محالت را در پی داشت 
چرا که اینگونه قیمت ملک آنها با پاک 
کردن صورت مسئله اعتیاد تا حدی باال 
می رفت اما در عوض داد کارشناســان 
را در خصــوص عواقب و هشــدارهای 
پراکنده کردن معتادان در سطح شهرها 

و معضالتش را بدنبال داشت.  
یکی از هشدارهای کارشناسان در 
خصوص طرح های پاکسازی، انتقال و 
پخش شدن معتادان در سایر محالت بود 
و این بار دیگر شمال شهر و جنوب شهر  
نداشت چراکه گشتی کوتاه در پارک ها 
و خیابان ها حاکی از این امر است؛ گویی 
که حضورشــان اینبار از زیر پوست به 
پوسته های سطحی شهر و محله های 
مختلف نفوذ کــرده، انتقالی که این بار 
بی مالحظه از اینکه در کجای شــهر و 

خیابان قرار دارند به صورتی آشــکار در 
حال مصرف مواد مخدرند.

علی رغم اجرای طرح های جمع آوری 
معتادان متجاهر هنوز هم با این معضل 
اجتماعی روبرو هســتیم، حضوری که 
با عادی شــدن آن بی تفــاوت روزانه از 
کنارشــان می گذریم؛ دیگر نمی توان 
انتظار پاک شدن شــهرها از این دسته 
از بیماران را داشــت. عواملی همچون 
مســایل اقتصــادی و اجتماعــی به 
عنوان انگیزه هایی عنوان می شــود که 
معتادان را به کالنشــهرها می کشاند، 
موضوعاتی که در ادامه ضمن بررســی 
آنها، دالیل موفیقــت و یا عدم موفقیت 
مانایی معتــادان در درمان و همچنین 
 وظایــف دســتگاه ها در ایــن رابطه 

بیان می شود. 

چه کنیم تا معتاد  به »معتاد 
متجاهر« تبدیل نشود؟

در این راستا مصطفی هادی زاده، دبیر 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان تهران با بیان اینکه درمان اعتیاد در 
کشور برعهده وزارت بهداشت و بخشی از 
این کار به سازمان بهزیستی واگذار شده 
است و وظیفه پلیس، جمع آوری معتادان 
متجاهر است، به ایسنا می گوید: براساس 
تبصره ۲ ماده ۱۵ قانــون، تامین کلیه 
هزینه های درمان اعتیاد معتادان متجاهر 
بی بضاعت برعهده وزارت رفاه اســت، 
این در حالی اســت که این موضوع باید 
 بیشتر مورد توجه قرار گرفته و انتظارات 

برآورده شود.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر نیز 
باید کاری کرد تا معتادان غیر متجاهر 
به متجاهر تبدیل نشوند؛ بدین نحو که 
معتادانی که به صورت داوطلبانه خدمات 
درمان اعتیاد دریافت می کنند، تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند. البته اداره کل 
بیمه سالمت استان تهران در این راستا 
اعالم آمادگی کــرده و همکاری الزم را 
دارد؛ لیکن به دلیل اینکه ۹۵ درصد مراکز 
درمان اعتیاد داوطلبانه بخش خصوصی 
هستند، از اینکه بیماران خود را تحت 
پوشش بیمه قرار دهند کمتر استقبال 
می کنند، لذا ضرورت دارد دانشگاه های 
علوم پزشکی استان مراکز مذکور را ملزم 

به بیمه کردن بیماران کنند.

تهران برای معتادان جاذبه دارد
به گزارش ایسنا، هادی زاده در پاسخ 
به این سوال که آیا معتادان متجاهری 
هســتند که به دلیل شــرایط و جاذبه 
پایتخت از شــهرهای دیگــر به تهران 
می آیند؟ می گوید: همانطور که تهران 
به عنوان پایتخت برای بسیاری از افراد 
جاذبه دارد، برای معتــادان نیز  دارای 

جاذبه است.
وی با بیان اینکه تشــخیص معتاد 
متجاهر به لحاظ قانونی با مقام قضایی 
اســت، اما مقــام قضایــی می تواند از 
کارشــناس برای این تشخیص کمک 
گیرد، تاکید می کنــد: نمی توان همه 
افرادی که در سطح خیابان در وضعیت 
نامناســبی قرار دارند را معتاد متجاهر 
دانســت. زمانی که افراد در طرح های 
ساماندهی معتادان متجاهر جمع آوری 
می شــوند،  براســاس بررســی های 
به عمل آمده  نیمی از این معتادان فاقد 

سکونت گاه در تهران هستند.
هــادی زاده می افزایــد: وقتی فرد 
معتادی روی پله های سقوط اعتیاد قرار 
می گیرد، به جایی می رسد که در محله 
و منطقه های کوچک شناخته می شود. 
آنها به دلیل عدم اعتماد  جامعه محلی و 
بعضا برای حفظ آبروی خانواده مجبور به 
ترک محله زندگی خود و وارد شهرهای 

بزرگ مانند تهران می شوند.

چه افرادی به سمت تجاهر
 به اعتیاد می روند؟

ســعید صفاتیان، مدیرکل اسبق 
درمان ســتاد مبارزه با مــواد مخدر و 
کارشناس حوزه درمان اعتیاد به ایسنا 
می گویــد: از میان معتادان همیشــه 
تعدادی معتاد متجاهر می شوند؛ عواملی 
مانند سوء مصرف بیش از حد، طرد شدن 
از ســوی خانواده و جامعه، مشــکالت 
اجتماعی مثل از دست دادن کار یا طالق 
و اختالالت شخصیتی، عواملی هستند 
که افراد را به سمت تجاهر می برند. زمانی 
که افراد از خانه جدا می شوند دیگر چیزی 
برایشان اهمیتی ندارد و فقط یک دست 
لباس دارند و به تبــع آن این افراد برای 

درآمدزایی هم مجبور به خرید و فروش 
مواد و زنان معتاد متجاهــر مجبور به 

روابط خارج از عرف می شوند.
البته این کارشناس حوزه مبارزه با 
مواد مخدر درباره علت افزایش حضور 
معتادان متجاهر در ســطح شــهر نیز 
اینگونه توضیح می دهد: از سال ۸۵ به 
قبل معتادان متجاهر نمود نداشتند، ولی 
مسائل اقتصادی و تورم موجب افزایش 
تعداد معتادان متجاهر در ســطح شهر 
شد؛ هرچه مشکالت اقتصادی در جامعه  
بیشتر باشــد معتاد متجاهر نیز بیشتر 
خواهد شد و بالطبع جرم در آن منطقه 

نیز بیشتر خواهد شد.

و اما راهکار برای ساماندهی 
معتادان متجاهر

وی با بیان اینکه اکنون در بسیاری از 
مناطق تهران می توان معتادان متجاهر را 
در سطح شهر دید، گفت: ضعف در اجرای 
طرح ها و ضعف در دیدگاه ها و مدیریت ها 
و همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی 
بر این وضعیت اثر گذاشته است. راهکار 
برای ساماندهی معتادان متجاهر این 
است که تیم برنامه ریزی در حوزه مواد 
مخدر نباید تیم نظامی باشد، بلکه این 
تیم باید از افراد متخصص جامعه شناس، 

روانشناس و درمانگر باشد.

 اگر مراکز کاهش آسیب 
اثربخش بودند، چرا   این تعداد 

معتاد متجاهر داریم؟
این درحالیست که سردار اسکندر 
مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در گفت وگو با ایسنا، درخصوص برخی 
اظهارات کارشناســان که با نگهداری 
معتــادان متجاهر در مراکــز ماده ۱۶ 
مخالفــت دارند و معتقدنــد که مراکز 
کاهش آسیب اثرگذاری بیشتری دارد، 
بیان کرد: قانون برتر از همه نگاه ها است. 
در قانون گفته شــده اســت کسی که 
معتاد شــده اســت باید خود را درمان 
کند. معتــادان داوطلب بــه این مراکز 
می آیند اما تجاهر به اعتیاد و مصرف در 
منظر مردم موضوع دیگری است که در 
حوزه ماده ۱۶ قانون اســت. به گزارش 
ایسنا، هرچند که مسئله اعتیاد و به طور 
خاص معتــادان متجاهر تنها مختص 
کشورمان نبوده و معضلی جهان شمول 
است، اما نگرش ســنجی های ملی که 
توسط دستگاه های مختلف انجام شده 
نشــان می دهد که در کنار »گرانی« و 
»بیکاری«، نگرانــی از »اعتیاد« جزو 
باالترین نگرانی مردم اســت. جراحت 
اعتیاد بر پیکره جامعه کهنه شده و بار 
اقتصادی و اجتماعی را تحمیل می کند. 
دیگر وقت آن رســیده که دستگاه ها و 
متولیان امر براساس اطالعات و داده های 
موجود از وضعیت اعتیاد و معتادان، برای 
آینده حوزه مواد مخدر و اعتیاد تصمیمی 

عاجل بگیرند تا این زخم عفونی نشود.

ادامه دور باطل و بی نتیجه »جمع آوری معتادان متجاهر«؛ 

زخمیکهعفونیمیشود
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عضو شورای شهر تهران: 

انبارهایآتشنشانی
خالیازتجهیزاتاست

عضو هیأت رئیسه شورای 
شهر تهران در تذکری خطاب 
به شــهردار گفت: انبارهای 
سازمان اتش نشانی خالی از 
تجهیزات اســت و اگر به قید 
فوریت به آن رسیدگی نشود تا پایان سال دچار بحران 
خواهیم شد. به گزارش ایلنا،  سوده نجفی، با بیان اینکه 
در شــرایط فعلی به ابتدایی ترین لوازم از جمله لباس 
آتش نشــانی هم نیاز فوری داریم، افزود: خودروهای 
اتش نشانی فاقد بیمه بدنه هســتند و از آنجا که این 
خودروها امدادی و عملیاتی هستند و به دلیل سرعت 
باال امکان وقت حادثه وجود دارد؛ ضروری است فورا به 
موضوع بیمه بدنه این خودروها رسیدگی شود. وی با 
تاکید بر اینکه سازمان اتش نشانی و ایستگاه های آن 
فاقد نیروی خدماتی هستند و کارهای خدماتی و حتی 
نظافت سرویس های بهداشتی توسط پرسنل خدوم 
صورت می گیرد، یادآور شــد: سازمان اتش نشانی در 
طول روز حدود ۴۰۰عملیات انجام می دهد و با کمبود 

۳۹۰۰نیرو مواجه است که باید به آن رسیدگی شود.
    

مدیرعامل شرکت متروی تهران خبر داد:

برخوردبامردانیکهدرمترو
واردواگنزنانمیشوند

مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه گفت: به دنبال اقدامات سلبی و دیوارکشی نبوده 
و نیستیم، اما باید با مردانی که برای قانون احترام عملی 
قائل نیستند و در مترو وارد واگن زنان می شوند، برخورد 
کنیم. مهدی شایسته اصل افزود: بخش قابل توجهی 
از شــکایات بانوان در مترو به مســئله ورود آقایان و 

دستفروشان به واگن مخصوص آنها مربوط می شود.
وی با اشــاره به اینکه پلیس به عنــوان ضابط عام 
می تواند و موظف اســت در این خصوص ورود داشته 
باشد،  تصریح کرد: با کمک پلیس از حضور دستفروشان 
آقا در داخل واگن های ویژه بانوان جلوگیری می شود. 

    
وزیر کشور:

تمدیدگذرنامهدرمرز
امکانپذیرنیست

وزیر کشــور با بیان اینکه 
با دولت عراق برای برگه گذر 
موقت به نتیجه نرســیدیم، 
گفت: تمدید گذرنامه در مرز 
شدنی نیست.  به گزارش ایلنا، 
احمد وحیدی، در حاشیه جلسه ستاد اربعین، با بیان 
اینکه گذرنامه باید اعتبار کافی داشــته باشد، افزود: 
زائرانی که گذرنامه شان مهلت ندارد باید در مبدا و قبل 

از سفر برای تمدید گذرنامه اقدام کنند.
    

نایب رئیس شورای شهر تهران خبر داد:

ورود۵۵۰اتوبوس
بهناوگانحملونقلشهری

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: ۵۵۰ دستگاه 
اتوبــوس در روزهای آینده وارد نــاوگان حمل و نقل 
عمومی خواهد شــد. به گزارش ایلنا، پرویز سروری 
ابراز امیدواری کرد در آستانه سال تحصیلی و با توجه به 
برنامه ریزی انجام شده از سوی شهرداری تهران، تعداد 

اتوبوس های پایتخت به شرایط مطلوبی برسد.
    

وزیر بهداشت:

لوازمپزشکیوپروتزها
افزایشقیمتنخواهندداشت

وزیر بهداشــت گفت: تا 
پایان امسال هیچ تغییری در 
قیمت لوازم و وسایل پزشکی 
و پروتزها انجام نمی گیرد. به 
گزارش ایلنا، بهرام عین اللهی 
با اشاره به طرح دارویار افزود: الزمه اجرای طرح دارویار 
نسخه  نویسی الکترونیک بود و ما باید به سمت پرونده 
الکترونیک می رفتیم  تا داده های  خود را کامل کنیم. 
وی طرح پزشک خانواده را از جمله طرح هایی عنوان 
کرد که ۱۸ سال روی آن مطالعه صورت گرفته و اجرایی 

شدنش نیازمند نهایی سازی پرونده الکترونیک است.
    

قتلیکپزشکباشلیکگلوله
درسعادتآبادتهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ خبر از »قتل 
پزشک معروف تهرانی با شلیک گلوله در سعادت آباد« 
داد. علی ولی پــور گودرزی، گفت: این پزشــک روز 
یکشنبه مقابل منزل خود هدف قرار گرفت و فوت کرد. 
گفته  می شود، مقتول دکتر علی محفوظی ۸۵ ساله، 
رئیس اسبق پزشکی قانونی بود که در سال های اخیر در 

بخش خصوصی فعالیت می کرد.

از گوشه و کنار 

رئیس دانشــگاه تهران گفت: دانشــگاه تهــران حزبی 
نیست. ما در چارچوب های حاکمیت حرکت می کنیم. این 

چارچوب هایی هست که باید بپذیریم.
سیدمحمد مقیمی در گفت وگو با ایلنا افزود: همه تالش  
من و همکارانم این است که فارغ از دسته بندی های گروهی 
و حزبی که در جامعه وجود دارد، عمل کنیم. گاهی می گویند 
دانشگاه تهران، دانشگاهی حاکمیتی است؛ خب یعنی انتظار 
دارند دانشگاه در مقابل حاکمیت بایستد! کدام دانشگاه در دنیا 
در مقابل حاکمیت خود می ایستد؟! همه جا در چارچوب نقد و 

بحث می کنند و ما هم از این موضوع استقبال می کنیم.
وی یادآور شد: ما اعتقاد داریم که علم بی طرف نیست. علم و 
دانش قطعا باید نسبت به مسائل جامعه، مردم و حل این مسائل 
حساسیت داشته باشد، ولی این با سیاسی کاری متفاوت است. 
مقیمی در رابطه با اهمیت نقش اساتید در حل مشکالت 
اجتماعی و احتمال نگرانی آنها از تبعات فعالیت های اینچنینی 
و منفعل شدن اساتید در عرصه اجتماعی توضیح داد: ما موردی 
نداشته ایم که استاد دانشگاه تهران به دلیل اظهارنظر یا دیدگاه 
توسط منابع بیرونی یا داخلی دانشگاه مورد مواخذه قرار گرفته 
باشد. اگر موردی هست به من هم بگویید تا بیشتر در موردش 

توضیح بدهم.
او ادامه داد: ما همیشه برای اینکه فرهنگ انتقادپذیری و 
نقد را گسترش دهیم، تالش می کنیم. در رابطه با این موضوع 
قاعدتا از افراد دانشگاهی انتظار می رود که مشکالت جامعه را 

رصد کنند و راجع به آن اظهارنظر داشته باشند و تریبونی در 
اختیار آن ها باشد. ما در حد وسع خودمان تالش کرده ایم، از 
همه طیف ها در رسانه ما حضور داشته باشند؛ بدون توجه به 

دسته بندی های سیاسی.

داخل دانشگاه جایی برای سیاسی بازی
 و حزب بازی نیست

مقیمی با بیان اینکه ســوال این است که دانشگاه چقدر 
باید در مســائل اجتماعی نقش ایفا کند، اظهار کرد:  درباره 
جایگاه دانشگاه در مسائل اجتماعی گفتمان های مختلفی 
شکل گرفته است. دانشگاه ها باید از جنبه ای سیاسی باشند 
و از جهتی دیگر موضوعات سیاسی کاری و حزب گرایی و... 
را متخصصین آموزش عالــی در دنیا دنبال می کنند، اما در 
داخل دانشگاه جایی برای سیاسی بازی و حزب بازی نیست. 
اگر کسی از استاد دانشگاهی می خواهد این کار را انجام دهد، 
باید بیرون از دانشگاه این فعالیت را انجام دهد. داخل دانشگاه 
باید فعالیت های سیاسی به معنی افزایش اطالعات عمومی 
مردم و اینکه علم چقدر می تواند مسائل جامعه را حل کند 

مطرح باشد.
مقیمی ضمن اشاره به اینکه مســئله نقد در دنیا متداول 
و مرسوم اســت و غیر از این عرف نیســت توضیح داد: اینکه 
دانشگاهی در مقابل حاکمیتش بایستند قاعدتا انتظار نابجایی 
است. من روز اول هم که آمدم گفتم اگر اینجا بخواهد تبدیل 

به تریبونی شود که ضدحاکمیت و نظام ارزشی اسالمی باشد، 
قطعا این موضوع خط قرمز ماست، اما اینکه انتقادی صورت 
بگیرد هیچ مشکلی ندارد. گاهی آنقدر خط قرمز ها را محدود 
تعریف می کنیم که دیگر هیچکــس انتقادی نکند. مگر من 
حاکمیت هستم؟ من به عنوان رئیس دانشگاه تهران حتما باید 
مورد انتقاد واقع شوم. گاهی ما منفعت خودمان را محور قرار 
می دهیم و هرکس مخالف ما صحبت کرد نمی پذیریم. رئیس 

دانشگاه باید مورد انتقاد قرار بگیرد و نقد شود.

منتخب دولت هستیم، اما نقدپذیریم
او ادامه داد: درست اســت که ما در اینجا منتخب دولت 
هســتیم، اما این خط قرمز بیهوده ای است که بگوییم اگر 
کسی از رئیس دانشگاه انتقاد کرد پس از دولت انتقاد کرده 
است؛ خیر اینطور نیست. عرف و خط قرمز های جامعه معلوم 
است. ما معتقدیم برای اینکه فرهنگ نقد اشاعه پیدا کند، 
باید حتما از من انتقاد شود و باید این روحیه را داشته باشم 
که در انتقادات تحمل پذیری خود را باال ببریم. من ســراغ 
ندارم اســتادی از دانشگاه، معاند نظام باشــد و نخواهد در 
چارچوب های حاکمیت قرار بگیرد. بنابراین ما فکر می کنیم 
اساتید ما سرمایه های ارزشمندی هســتند و باید به آن ها 
جایگاه و تریبون بدهیم و فرصت برای نقد و دیدگاه موافق و 
مخالف وجود داشته باشد و دیدگاه هایشان را با یکدیگر به 

اشتراک بگذارند.

دانشگاه تهران در دوره کارشناسی 
شهریه پرداز ندارد

مقیمی در ادامه در رابطه با پرســش دیگــری پیرامون 
بخش های شهریه پرداز دانشگاه تهران و به خطر افتادن ماهیت 
دولتی این دانشگاه به واســطه همکاری و ورود شرکت های 
خصوصی گفت: وقتی صحبت از درآمدزایی دانشگاه می کنیم، 
همه ذهن ها به این سمت می رود که از دانشجو شهریه بگیریم! 
اینکه راحت ترین و سهل الوصول ترین کار است که اصال مدیریت 
نمی خواهد. مدیریت کارآمد و درآمدآفرین آن مدیرتی است که 
به سمتی برود تا دانشجو نه تنها شهریه نپردازد بلکه حتی بتواند 

بورس شود و از طریق پروژه های مشارکتی درآمد کسب کند.
رئیس دانشگاه تهران با یادآوری این موضوع که دانشگاه 
تهران در دوره کارشناســی اصال شــهریه پرداز ندارد، گفت: 
شهریه پرداز فقط در مقاطع باالتر دانشگاه تهران است و آن هم 
بخاطر مشکالت مالی است که این کار ها را می کنیم. ما اصال 
عالقه مند نیستیم به سمت شهریه پرداز بودن برویم و امیدوارم 
روزی بیاید که افرادی که به دانشگاه تهران می آیند که همه آن ها 
سرآمد هستند، نه تنها پولی را بابت شهریه به دانشگاه پرداخت 
نکنند بلکه ما بتوانیم بابت فعالیت های علمی و پژوهشی که 

انجام می دهند امتیازات خوبی هم به آن ها بدهیم.

مقیمی در گفت وگو با ایلنا:

دانشگاهتهرانحزبینیست،درچارچوبهایحاکمیتحرکتمیکنیم

گفت و گو

گشتی کوتاه در پارک ها 
و خیابان ها حاکی از این 
است که حضور معتادان 

متجاهر اینبار از زیر پوست 
به پوسته های سطحی 

شهر و محله های مختلف 
نفوذ کرده، انتقالی که این 
بار بی مالحظه از اینکه در 
کجای شهر و خیابان قرار 

دارند به صورتی آشکار در 
حال مصرف مواد مخدرند


