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◾

ددستچين
ستچين

آموزش نیمسال
دوم دانشگاهها
حضوری شد

علی خاکی صدیق،
معاون آموزشی
وزارت علوم با ابالغ
بخشنامهایبه
رؤسای دانشگاهها
و مؤسسات آموزش
عالی با اشاره به
مصوبه ستاد از
سرگیری آموزش
حضوری دانشجویان
در خصوص حضوری
شدن آموزش در
مقاطعمختلف
تحصیلیتأکید
کرد :همه کالسهای
آموزشی دانشجویان
در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش
عالی و تمامی مقاطع
تحصیلیازنیمسال
دوم 1400-1401
حضوری برگزار
خواهد شد.

◾ مشکل آب با ورود  20میلیون گردشگر خارجی
آرش نورآقایی ،کارشناس گردشگری به
تسنیم گفت :در برنامهریزیهای ورود
20میلیون گردشگر خارجی به این موضوع
توجهی نشده که هر گردشگر روزانه حدود 300لیتر آب
مصرف میکند و در این صورت حدود 6هــزار میلیون
لیتر آب مصرف میشود که در کشور بیآبی مثل ما به
هیچوجه امکانپذیر نیست.

م
مدیرکلححمقد ترحمی

ستاد م وقی و
وا امور اموال
بارزه ب
ا م دمخدر

محمود مصدق :بسیاری از
قوانین مدتی پس از اجــرا ،نیاز
بــه اصــاح و بازنگری و یــا حتی
جایگزین شــدن قانونی دیگر
دارن ـ ــد .قــانــون م ــب ــارزه بــا مــواد
م ــخ ــدر م ــص ــوب س ـ ـ ــال1367
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله این
قوانین است؛ بهطوری که امروز مسائلی همچون
دسترسی آسان به موادمخدر ،مرگ ساالنه 4هزار
معتاد در کشور ،کاهش سن اعتیاد به  15سال،
افزایش معتادان زن از5.2درصد به حدود۱۰درصد،
تغییر شکل موادمخدر از سنتی به صنعتی ،اجرا
نشدن صحیح بازپروری معتادان و ...زمینه تدوین
پیشنویس الیحه جامع پیشگیری و مــبــارزه با
موادمخدر را فراهم ساخته و آنگونه که محمد
مصدق ،معاون اول قوه قضائیه گفته ،تقریبا ًآماده
ارائه به دولت و مجلس است .اما آیا الیحه جامع
پیشگیری و مبارزه با موادمخدر میتواند نواقص و
خألهای قانون پیشین را از میان بــردارد و راه حلی
بــرای چالشهای پیش روی مبارزه با موادمخدر
باشد؟

◾

◾بهروزرسانی و اصالح این قانون یک ضرورت است

جامعه

مــدیــرکــل حقوقی و ام ــور امـ ــوال ســتــاد مــبــارزه با
مــوادمــخــدر کــشــور در پــاســخ بــه قــدس میگوید:
بهروزرسانی و اصالح قانون پیشگیری و مبارزه با
موادمخدر در کشور یک ضــرورت اســت؛ چون تا
امروز 803نوع ماده جدید روانگردان شناسایی شده
که این نشان میدهد پدیده موادمخدر چقدر پویا
و شوم است .بنابراین ما الیحه یاد شده را با هدف
رفع خألهای قانونی و نیازمندیهای روز و آنچه الزم
است بــرای مقابله با ترفندهای قاچاقچیان مورد
استفاده قرار گیرد ،در  114ماده تدوین کردیم و االن

◾

◾ادعای ۲۶هزار نقطه ناامن تهران از کجاست؟
سـ ــردار حسین رحــیــمــی ،رئــیــس پلیس
پایتخت در واکــنــش بــه اظــهــارات عضو
شورای شهر مبنی بر وجود ۲۶هزار نقطه
ناامن در پایتخت گفت :نمیدانم بر چه اساس عدد
۲۶هــزار مطرح شده؛ ما در عمده جرایم بزرگ کاهش
داشتهایم ،عالوه بر آن ،قدرت کشف و دستگیری پلیس
نیز افزایش یافته است.

در حال حاضر مراجع قضایی بیش از دو
دوره سه ماهه حق نگهداری معتادان را
ندارند .البته  6ماه را هم مصوبات ستاد
مقابله با کرونا افزایش داده ،این در حالی
است که این مدت در تمام کشورهایی که

◾

◾اگر تأییدیهها دست ما بود شمارهگذاری نمیکردیم
بــه گـ ــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران ج ــوان؛
سرهنگ جهانی ،معاون پلیس راهور گفت:
وقتی ســازمــان ملی اســتــانــدارد و محیط
زیست خودرویی را تأیید کنند و وزارت صمت نیز به
پلیس راهور انعکاس دهد؛ قانون موظف میکند خودرو
پالک شود .اگر تأییدیهها دست ما بود از شمارهگذاری
برخی خودروها صرفنظر میکردیم.

افراد موفق به ترک اعتیاد میشوند و
مانایی درمان در آنان ثابت شده و پس از
فراگیری مهارتهای زندگی و حرفهآموزی
با اطمینان ترخیص میشوند دستکم دو
سال است .بنابراین دو دوره سه ماهه در

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر
در گفتوگو با قدس خبر داد

تولد قانونی تازه برای
مقابله با سوداگران مرگ

هم فقط آماده امضای رئیس قوه قضائیه است تا
بهمنظور سیر مراحل قضایی به وزارت دادگستری
و کمیسیون لوایح دولت و سپس برای تصویب به
هیئت دولت و مجلس ارسال شود.
محمد ترحمی با بیان اینکه ایــن الیحه 38مــورد
نوآوری دارد ،میگوید :این الیحه بر بازپروری و درمان
معتادان با روشهای نوین اشاره میکند؛ بهطوری که
مدت زمان نگهداری در مراکز ماده  16افزایش یافته
است .وی همچنین از اصالح مجازات قاچاقچیان
و توزیعکنندگان خردمواد مخدر هم خبر میدهد
و میگوید :در الیحه جدید بعضی مجازاتها را
جدیتر و بعضی از مجازاتها مثل شــاق را که
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اصال ًبازدارنده نبودند ،حذف کردیم .مثال ًبا اینکه
خــردهفــروشــان نقش قابل توجهی در بازاریابی،
عرضه ،کنترل و موارد مالی قاچاق دارند ،اما براساس
قانون فعلی گاهی فقط جریمه میشوند و زودتر از
معتادان رهایی پیدا میکنند ،از این رو در الیحه
جدید این مورد را اصالح کردیم تا با مجازات مؤثر
خردهفروشان مسئله کنترل شیوع و بروز اعتیاد و
سختیدسترسی،انتظامبخشیمطلوبیپیداکند.
ضمن اینکه در پیشنویس قانونجدیدبرای مقابله
با تبلیغات و بازاریابی قاچاقچیان در فضای مجازی
اقدامات پیشگیرانه از جمله تشدید مجازات را در
نظر گرفتهایم.

WWW.QUDSONLINE.IR

◾

◾پزشکان فرار مالیاتی ندارند!
علی دبـ ــاغ ،مــعــاون فنی و نــظــارت نظام
پزشکی تهران بزرگ به برنا گفت :مطمئن
هستم آمــار فــرار مالیاتی پزشکان اگــر از
سایر اقشار کمتر نباشد بیشتر نخواهد بــود .بخش
زیادی از پزشکان در سیستم دولتی کار میکنند و چه
بخواهند چه نخواهند مالیاتشان پرداخته میشود و
محال است فرار مالیاتی داشته باشند.

ایران بیشتر به یک شوخی شبیه است چون
دوره درمان ناقص میماند و در نتیجه در
یک دور باطل ،شخص معتاد بارها دستگیر و
در مراکز بازپروری نگهداری میشود و جز
هدر دادن هزینه چیزی عاید ما نمیشود.

◾

◾نظارت بر وظایف دستگاهها و نهادهای مسئول

مدیرکل حقوقی و امــور مجلس ستاد مــبــارزه با
موادمخدر میگوید :در پیشنویس قانون جدید
شرح وظایف و مسئولیتهای همه دستگاهها مثل
وزارت بهداشت ،رفاه اجتماعی ،آموزش و پرورش،
نیروی انتظامی ،قوه قضائیه ،ستاد مبارزه با مواد
مخدر و ...را که باید ایفای نقش کنند ،کامال ًتعریف
کردهایم.عالوهبراینموضوعنظارتبرانجاموظایف
دستگاهها و نهادهای مسئول را هم در الیحه دیدیم.
در واقع دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مکلف
است بر روند انجام وظایف دستگاههای مسئول در
این حوزه نظارت و موارد ترک فعل را گزارش کند تا
دادستانیکلکشورمواردترکفعلراتحتتعقیب
قرار دهد و مجازات نماید.
ترحمی میگوید :در جهان پس از تجارت اسلحه،
تجارتموادمخدرقراردارد،بنابراینکنوانسیونهای
بینالمللی آن را تجارت کثیف و آغشته به خون
میخوانند و معتقدند بــرای اینکه با قاچاقچی
کــه بــا انگیزه مالی وارد ک ــارزار و ســوداگــری مرگ
میشود مقابله کنیم ،باید انگیزههای مالی او را
حذف کنیم .حتی ماده ۵کنوانسیون  ۱۹۸۸در این
خصوص میگوید «اثبات را معکوس کنید .یعنی
قاچاقچی اثبات کند مال را از راه حرام و نامشروع
بدست نیاورده است نه اینکه قاضی و دستگاههای
مقابلهای در مقام اثبات منشأ مالاندوزی باشند».
البته طبق اصل  49قانون اساسی ما نیز اموالی که
نامشروع هستند باید به نفع دولت ضبط شوند.
به لحاظ فقهی هم قاعده خاصی به نام مقبوض به
عقد فاسد داریم؛ یعنی هر چه از عقد فاسد است
باید قبض شود .اما در قانون فعلی اگر قاچاقچی
دستگیر شود این قاضی است که باید ثابت کند
امــوال فرد بازداشت شده از طریق قاچاق بدست
آمده تا کار مصادره اموالش انجام شود که اثبات

چنین چیزی خیلی سخت اســت ،از ایــن رو در
الیحه جدید بار اثبات دلیل را پیشبینی کردیم
و بر اساس آن ،این قاچاقچی است که باید ثابت
کند کــدام اموالش را از راه مشروع بدست آورده
تا مشمول مــصــادره نشوند وگرنه همه اموالش
مصادره و به خزانه دولــت واریــز میشود تا صرف
پیشگیری و مبارزه با موادمخدر شود .یعنی بخشی
از بودجه و هزینه بازپروری و درمان معتادان تا مبارزه
با تولید و توزیعکنندگان موادمخدر از این طریق
حاصل میشود و بخش دیگر هزینهها را هم دولت
باید بپردازد .در واقع دولت باید بودجه مورد نیاز
دستگاههای اجرایی را که در پیشگیری و مبارزه با
مواد مخدر دخیل هستند تأمین کند.

◾

◾چالشهای پیش روی الیحه
وی سپس بــه چالشهای پیش روی الیحه یاد
شده میپردازد و میگوید :االن نخستین معضل و
آسیب اجتماعی کشور ،اعتیاد و قاچاق موادمخدر
اس ــت ،چــون بــا جــرایــم دیــگــر مثل ســرقــت ،فقر
خودخواسته ،قتل و ...ارتباط دارد .در حال حاضر
عمده چالشی که در این زمینه داریم این است که
این الیحه توسط رئیس قوه قضائیه امضا و تحویل
وزارت دادگستری شود.
در این صورت سیر قانونی را برای تصویب نهایی
طــی میکند .البته در حین بــررســی و تصویب
آن در مجلس هم یک استمزاجی داریــم که اگر
سیاستهای کلی نظام در مبارزه با موادمخدر
ابــاغــی از س ــوی رهــبــر معظم انــقــاب در سال
1385م ــاک عمل قــرار گیرد و سالیق به حداقل
برسد کمترین چالش را خواهیم داشــت وگرنه
تــئــوریهــای مختلفی در پــس معضل اعتیاد و
موادمخدر وجود دارد؛ بنابراین اگر سالیق بیشتر
شود کار کمی سخت میشود.

