51تا  51هزار معتاد خیابانی در تهران
سییس کبسگشٍُ کبّص تقبضبی اػتیبد کویتِ هستقل هجبسصُ ثب هَاد هخذس هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم ثب ثیبى ایٌکِ چشخِ هبلی کِ دس
حَصُ هَاد هخذس ٍجَد داسد ثبػث ضذُ کِ ایي هسبلِ ّوچٌبى حل ًطذُ ثبقی ثوبًذ ،گفت 31 :تب ّ 31ضاس هؼتبد خیبثبًی دس تْشاى
چبلطی جذی هحسَة هی ضَد.
سؼیذ غفبتیبى دس گفت ٍ گَ ثب ایشًب افضٍدٍ :قتی کِ اقتػبد هَاد هخذس صیش صهیٌی ثبضذ ،هذیشیت کشدى آى ثسیبس هطکل است چَى
سیبست گزاساى ًوی تَاًٌذ ّیچ اعالػبت دسست ٍ دقیقی دس ساثغِ ثب گشدش هبلی کِ دس ایي حَصُ ٍجَد داسد ثِ دست ثیبٍسًذ تب
ثتَاًٌذ ثش اسبس ٍاقؼیت ّب ثشًبه ِ سیضی کٌٌذ ثٌبثش ایي ثْتش است کِ اقتػبد هَاد هخذس اص حبلت صیشصهیٌی خبسج ضَد.
ٍی کِ دس ًْویي کٌگشُ ثیي الوللی داًص اػتیبد کِ چْبسضٌجِ گزضتِ ثِ هذت سِ سٍص دس تْشاى ثشگضاس ضذ ،تئَسی هٌغقِ ادغبم
دیذگبّْب سا هغشح کشد ،افضٍد :کطَس ثشای تذٍیي سیبست دس حَصُ هَاد هخذس ،چْبس ثشًبهِ جشم اًگبسی ،کیفشصدایی ،جشم صدایی ٍ
قبًًَوٌذسبصی هی تَاًذ داضتِ ثبضذ.
غفبتیبى افضٍد :اگش ایي چْبس ثشًبهِ ثب ّن ثشخَسد کٌٌذ اص آًْب ثشًبهِ جذیذی هی تَاًذ صاییذُ ضَد کِ اگش ایي ثشًبهِ جذیذ ثب تَجِ ثِ
ضشایظ کطَس ثَهی سبصی ضَد ،هوکي است ساّگطبی هطکالت هَاد هخذس دس کطَس ثبضذ.
هؼبٍى دسهبى سبثق ستبد هجبسصُ ثب هَادهخذس گفتٍ :قتی هذافؼبى ٍ کبسضٌبسبى هَافق ثب ّش کذام اص ایي ثشًبهِ ّب سش یک هیض ثٌطیٌٌذ ٍ
دیذگبُ ّبیطبى سا ثِ اضتشاک ثگزاسًذ ،هذافؼبى ّش کذام اص ایي دیذگبُ ّب ثب ّن ثِ ًقبط هطتشکی خَاٌّذ سسیذ کِ هی تَاًذ هجٌبی یک
سیبستگزاسی ّوِ جبًجِ ٍ اغَلی دس کطَس ثبضذ.
ٍی تػشیح کشد :هذیشیت کطت ،هذیشیت تَلیذ ،هذیشیت ػشضِ ٍ هذیشیت هػشف ّوِ ثب ّن دس ًقغِ ای اضتشاک داسًذ ٍ آى هَاد
هخذساست ،ػبهلی کِ ایٌْب سا ثِ ّن هشتجظ هی کٌذ اقتػبد است.
غفبتیبى اداهِ دادّ :وچٌیي دس ثحث هقبثلِ ثب ػشضِ ٍ کبّص تقبضب ّن هَضَع ثِ اقتػبد ثبص هی گشدد ،دس ثحث هقبثلِ ثب ػشضِ هسبلِ
قبچبقچی ٍ پَل است ٍ دس کبّص تقبضب هَضَع هػشف کٌٌذُ ٍ پَل ٍ دس ٍاقغ دس ّش حَصُ ای دس صهیٌِ هَاد هخذس دست گزاضتِ
ضَد هسبلِ اقتػبد حشفی ثشای گفتي داسد.
ٍی تػشیح کشد :دس حَصُ هقبثلِ ثب ػشضِ ّن ػَاهل هختلفی دخیل ّستٌذ کِ ثذٍى تَجِ ثِ آًْب ّش ثشًبهِ سیضی دس ایي حَصُ ثِ
ضکست هی اًجبهذ ،دستشسی ثِ هَاد ،قیوت هَاد ،پیص سبصّب ،دستگیشی هػشف کٌٌذگبى ،کطت دس افغبًستبى ،تَلیذ سٍاًگشداى ّب دس
داخل ٍ گشٍُ ّبی تشٍسیستی هٌغقِ اص جولِ ػَاهلی است کِ دس ایي حَصُ اّویت داسًذ.
هجبصات ّب دس حَصُ هَادهخذس کیفشی ٍ جٌبیی است **

ٍی ثِ هجبصات ّب دس حَصُ هَاد هخذس اضبسُ کشد ٍ گفت :دس حبل حبضش هجبصات ّبیی کِ دس حَصُ هَاد هخذس ٍجَد داسد ،هجبصات
ّبی کیفشی ٍ جٌبیی است ،اهب چشا ًجبیذ ایي هجبصات ّب حذاقل ثشای افشادی کِ ضشایظ خبظ داسًذ ثِ هجبصات ّبی هذًی  -اجتوبػی
تغییش کٌذ؟
هسبلِ هؼتبداى خیبثبًی چبلص جذی است **
غفبتیبى ثِ هسبلِ هؼتبداى خیبثبًی ٍ هبدُ  31 ٍ 31قبًَى هجبسصُ ثب هَاد هخذس اضبسُ کشد ٍ گفت :هسبلِ هؼتبداى خیبثبًی سبلْبست کِ ثِ
یک چبلص تجذیل ضذُ است ٍ سیبست گزاساى ٌَّص تکلیف خَد سا ثب ایي هسبلِ سٍضي ًکشدُ اًذ ٍ ثشًبهِ دسستی دس ایي صهیٌِ تذٍیي
ًطذُ است ،ایٌکِ ثبیذ ثب آًْب ثشخَسد قضبیی ٍ اًتظبهی اًجبم ضَد یب ثِ سیستن دسهبًی ّذایت ضًَذ یب اص ثخص خػَغی ٍ سبصهبى ّبی
هشدم ً ْبد ثشای حل ایي هسبلِ ثبیذ ثْشُ ثشد هسبلِ ای است کِ ٌَّص تکلیف اش هطخع ًطذُ ٍ سبختبس دسستی ثشای آى تؼشیف ًطذُ
است.
غفبتیبى ثِ هسبلِ لغَ تحشین ّب اضبسُ کشد ٍ گفت :تحشین ّب ثِ صٍدی لغَ هی ضًَذ ٍ احتوبال ٍضؼیت اقتػبدی هشدم ثْتش خَاّذ ضذ
دس چٌیي ضشایغی چِ اتفبقی دس حَصُ هَاد هخذس دس کطَس خَاّذ افتبد؟ آیب هػشف هَاد ثیطتش خَاّذ ضذ یب ثشػکس .آیب الگَی
هػشف تغییش خَاّذ کشد؟ ًیبص است کِ ثشًبهِ سیضاى پبسخی ثشای ایي سئَاالت داضتِ ثبضٌذ.
سییس کبسگشٍُ کبّص تقبضبی اػتیبد کویتِ هستقل هجبسصُ ثب هَاد هخذس هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم گفت :ثبیذ هسبئل هٌغقِ ای ٍ
جْبًی ّن دس ثشًبهِ سیضی دس حَصُ هَاد هخذس ثِ حسبة ثیبیذ چشا کِ اتخبر سیبست ّبی کطَسّبی هٌغقِ یب جْبى دس حَصُ هَاد
هخذس کطَس هب ثی تبثیش ًیست.
غفبتیبى تؼبهالت ثیي الوللی سا ّن یکی اص فبکتَسّبی هْن داًست ٍ گفت :هب دس کبّص تقبضب استجبعبت ثیي الوللی داسین ٍ ثبیذ هبًٌذ
گزضتِ ّوچٌبى کبسی کشد کِ ثشای ثشگضاسی سویٌبسّبی کطَسّبی خبسجی اص ایشاى دػَت ضَد ٍ اص تجشثِ ّبی ایشاى استفبدُ ضَد.
ٍی تػشیح کشد :ثشای تذٍیي سیبست ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ضطن تَسؼِ هلضٍهبتی ًظیش صثبى ٍ دسک هطتشک،کبّص آسیت ،سبختبس ،سسبًِ،
دستشسی آسبى ثِ داسٍ ،پَضص ثیوِ ای ،سبصهبًْبی هشدم ًْبد ٍگشٍُ ّبی خَدیبسی ،ثخص خػَغی ،حوبیت اجتوبػی ٍ
ثبصتَاًی،دسهبى ّبی غیش داسٍیی ،هبًذگبسی دس دسهبى ،سٍاًگشداى ،پیطگیشی ،تحقیقبت ثٌیبدی ٍ کبسثشدی،ثَدجِ،آهَصش،حبضیِ
ًطیٌی ٍ هْبجشتَّ،یت ّبی قَهی ٍ هزّجی ،ثبصاسیبثی اجتوبػی ،خبًَادُ،گشٍُ ّبی سٌی ٍ جٌسیتی،ثیوبسی ایذص ٍ ّپبتیت ًیبص است.
ثِ گفتِ غفبتیبى ثشای تذٍیي یک ثشًبهِ دقیق صیش سبخت ّبیی ّن ًیبص است کِ تغییش الگَی هػشف ،هذیشیت هػشفٍ،جَد سیبست
ّبی کلی ٍ قبًَى هجبسصُ ثب هَاد هخذس ،پبیص ٍ اسصیبثی ثشًبهِ ّبی اجشا ضذُ ٍ ضٌبخت غحیح ٍضؼیت فؼلی اػتیبد(آهبس) ایي
صیشسبخت ّب ّستٌذ.
هٌجغ :سبیت آفتبة
ضْشیَس : ۳1 33:31 - 31۳۱تبسیخ اًتطبس

