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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣  جنوری٠۴
  

  ! آمارھاۀنگاھی به وضعيت فاجعه بار و بحرانی ايران از دريچ

٣  
  اقتصادی ھزار دانش آموز به داليل فقر ١٣۵ترک تحصيل ھفت ميليون و * 

 -١٣٩١آموز ايرانی سال تحصيلی   ھزار دانش ٣٠٠ ميليون و ١٢بنا به آمارھای رسمی، در حال حاضر بيش از 

ھزار نفری در ۴٣۵ ميليون و ١٩ھای مرکز آمار ايران جمعيت   را آغاز کردند؛ در حالی که با توجه به گزارش ١٣٩٠

 ھزار نفر به ١٣۵ ميليون و ٧به اين ترتيب، بيش از . امه دھند سال که بايد آموزش خود را در مدارس اد١٩ تا ٧سنين 

آموزان ايرانی مجبور به ترک تحصيل   درصد دانش ٣٧ تحصيل نيستند و در حقيقت بيش از ۀداليل مختلف قادر به ادام

  .اند ه  شد

  

  ھای غيراستاندارد و نفتی دارند  ھزار کالس درس بخاری * 

ون بھداشت و درمان مجلس، يسيرانشھر و عضو کمي مردم پۀنديول خضری نمارس: ، نوشت١٣٩١ قوس ٢۶سنا، يا

 آتش سوزی ۀ پس از حادثئیدرضا حاجی بابايضاح حميرامون صرف نظر مجلس از استي بحث ھای مطرح شده پۀدربار

رش و ت وزارت آموزش و پرويريل سوء مديمجلس به دل: ن گفتيرانشھر به خبرآنالين آباد پي شۀ دخترانۀدر مدرس

رد تا ي ھای قانونی خود را به کار بگ د تمامی اھرميگر بايرضروری دين وزارتخانه در موارد غيھای ا خرج بودجه 

 .نی دوباره در مدارس کشور رخ ندھدين چنيحوادث ا

ق و ينی طرح تحقين چنيری از تکرار حوادث ايگر از طرح ھای مجلس برای جلوگيکی دين که يان ايخضری، با ب

م يگر ماست تا بدانيثر دو تفحص از آموزش و پرورش اقدام مؤق يطرح تحق: ز آموزش و پرورش است، گفتتفحص ا

چرا آموزش و پرورش بودجه ھای عمرانی خود را صرف ساخت استخر برای کارکنان خود در شھرھای بزرگ می 

  . ھستندر استاندارد و نفتیي ھزار کالس درس دارای بخاری ھای غ٢٠٠ش از يکند و ھنوز ب 

  

  فاجعه آتش سوزی در مدارس* 

، »آباد ن يش«سوزی کالس درس دبستان روستای   تلخ آتش ۀ روز از حادث۵پس از گذشت : ١٣٩١ قوس ٢٠ آفتاب، -

  .م استيده ھنوز وخي آموز حادثه د  دانش۴ت جسمی ين است که وضعيخبرھا حاکی از ا
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جان يرانشھر استان آذرباياز توابع پ» آباد ن يش«ستای سوزی بخاری کالس درس دبستان رو  امسال، آتش قوس ١۵

  .آموز شد  دانش ٢٨ت يغربی منجر به مصدوم

ل يه منتقل شدند و به دلينی اروميمارستان امام خميده به سرعت به بيب دي آموزان آس ن حادثه، دانشيپس از وقوع ا

ز برای يگر ني کودک د۶ز اعزام شدند البته ي تبرنايمارستان سين کودکان به بيآموز، ا  دانش ۶ت جسمی نامناسب يوضع

 اولی، به حدی بود که ۀ کودک منتقل شد۶وی ينا منتقل شدند اما شدت سوختگی ريمارستان سيژه به بيھای و مراقبت 

  .ن پزشکان متخصص رد و بدل شده بودين کودکان مذاکراتی بيا نماندن ايحتی بر سر زنده ماندن 

ب يش آسي ھا هيآموزی که ر گانه، دخترک دانش يالن يسوزی، س  وقوع آتش ۀروز از حادثن يروز و در پنجميعصر د

ر با حوادث تلخی مواجه ي ھای اخ شه چشمانش را بست تا آموزش و پرورش را که طی ماهيده بود، برای ھميدی ديشد

  .اھپوش کنديبوده است، دوباره س

کی از استخرھای سازمان يت گاز کلر در ن بار نشأيا س درس، آتش سوزی در کالۀ با گذشت تنھا چند روز از حادث-

  . را موجب شدئیزی در مقطع ابتداي دانش آموز تبر١٢ت يجان شرقی مسموميآموزش و پرورش آذربا

رانشھر ي آتش سوزی پۀديز در حالی که مشغول درمان دانش آموزان حادثه دينای تبريمارستان سيپرستاران و پزشکان ب

ده در استخر آموزش و يدند که در حال انتقال دانش آموزان حادثه دي را شنئیپنج شنبه صدای آمبوالنس ھابودند شامگاه 

  .پرورش استان بودند

کی يدن در ين قرار بود که دانش آموزانی که در حال آموزش دي، ماجرا از ا١٣٩١ قوس ١٨ران، يبه گزارش عصر ا

ت گاز کلر مواجه أن استخر با نشي ناگھانی برق در ال قطعيدند به دلز بوياز استخرھای آموزش و پرورش استان در تبر

  .می شوند

تعدادی از دانش آموزان از : وز افزوديگو با خبرنگار نصر ن و ده در گفتيکی از دانش آموزان حادثه ديافر، ياشکان ک

 و در داخل آب احساس خفگی م که ناگھان برق رفتياستخر خارج شده بودند ولی برخی ھا مثل من ھنوز در استخر بود

:  آموزشی شنا ثبت نام کرده بود افزودۀن دوري است و بر حسب عالقه در ائیوی که دانش آموز کالس پنجم ابتدا. ميکرد

  .ظی ھوای داخل استخر را پر کرديناگھان رنگ آب زرد شد و دود غل

  .ميتان ھستمارسيدم که در بيم که ناگھان ديبه شدت احساس خفگی می کرد: وی افزود

  

   سال در ايران١٢خودکشی کودکان زير * 

ر ي کودک ز۶٠، فاش ساخت طی سال جاری ١٣٩١ جدی ٣س دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه بھشتی، يک شنبه، ئير

  . سال خودکشی کرده اند١٢

ه کودکان عی در کشور مربوط بيرطبيز ھشت دھم درصد از مرگ ھای غيدر مجموع ھشت، مم: حسن ابوالقاسمی، گفت

  .  سال است١٢ر يز

 ۴٣عی منتشر کرده است که بر اساس آن ساالنه با يرطبيپزشکی قانونی آماری را در خصوص مرگ ھای غ: وی افزود

  .ميرو ھسته عی در کشور روبيرطبيھزار مورد مرگ غ

  

  کودکان بدون شناسنامه* 

 ھزار پرونده در استان تھران ۶در مجموع : نوشت تھران، واليترکل ثبت احوال ي، به نقل از مد١٣٩١دی ج ۴لنا، ي ا-

ن شھرستان استان تھران در يمأل شده است و در شورای تيبه منظور اخذ شناسنامه برای فرزندان اتباع خارجی تکم

  . ب، برای آنان شناسنامه صادر می شوديحال بررسی است که در صورت تصو
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 استان ۀگانادی از کودکان اتباع بيين که تعداد زيشار آماری مبنی بر ا انتۀلنا، درباريگو با ا و داحمدی قشمی در گفتيس

ق نسبت به آن يتوان آماری دق ن رو نمی يز است از اي برانگسؤالن مسائل يا: ح کرديتھران فاقد شناسنامه ھستند، تصر

  .ارائه كرد

 ١٨اشتن گواھی والدت در سن رانی با اتباع خارجی است در صورت ديکودکی که حاصل ازدواج مادر ا: قشمی، گفت

ن کودک امان نامه داشته باشد و اعالم کند که از يلی مادر ايافت کند، البته اگر به ھر دليتواند شناسنامه در سالگی می 

 اتباع خارجی ۀافت حکم حضانت و طی مراحل قانونی می تواند برای کودک خود شناسناميست با دريھمسرش خبری ن

  .افت کنديدر

  

  زيستمحيط * 

 ھای  ندهيش غلظت آاليت ھوای تھران با اشاره به افزايفيرعامل شرکت کنترل کيمد: ، نوشت١٣٩١ قوس ١١سنا، يا

ش ي درصد افزا٣٠ش از ي گذشته بۀزان آلودگی ھوا در تھران نسبت به ھفتيدھد م آمارھا نشان می : تخت گفتيھوای پا

  .داشته است

، با اشاره به )سنايا(ران يان ايخبرگزای دانشجو» ستيط زيمح« خبرنگار دی روز شنبه در گفتگو بايوسف رشيدکتر 

م يشنبه شاھد سکون جوی در تھران بوداز روز پنج: گفت» ناسالم«ط يت ھوای تھران در شرايفيری شاخص کيقرارگ

  .ابديش يزان قابل توجھی افزايشنبه به م ھا از پنج ندهين امر موجب شد غلظت آاليکه ا

 ھای  ندهين اساس از غلظت آاليبر ا: شنبه و جمعه و کاھش تردد خودروھا افزودلی روزھای پنجي به تعطاو، با اشاره

  . مي ھا را شاھد باش ندهيش آاليرسد از امروز مجددا روند افزا تخت کمی کاسته شد اما به نظر می يھوای پا

  

   ھزار نفر در کشور بر اثر آلودگی ھوا۴۵مرگ ساالنه * 

 پايدار شھرداری تھران ۀس ستاد محيط زيست و توسعئير! لودگی ھوا بيش از دو برابر تلفات يک جنگ قربانيان آ-

 ٧٠ ھزار نفر در کشور بر اثر آلودگی ھوا جان خود را از دست می دھند و اين درحالی ست که ۴۵ساالنه : گفت

  .درصد سرطان ھا به نوعی مرتبط با محيط زيست و مسايل انسانی است

 انجمن سرطان ۀ ساالنتجمعشنبه در ھشتمين تر محمد ھادی حيدر زاده، روز پنج، دک١٣٩١ جدی ١ ايرنا، به گزارش

  . ھزار تن آالينده وارد ھوای تھران می شود۶۵٠ساالنه يک ميليون و : ايران ھم چنين اظھارداشت

گوگرد خودروھای ديزل، : ت گفت برابر استاندارد جھانی اس١٠وی، با اشاره به اين که ميزان آزبست در ھوای تھران 

  . است۵٠٠ تی پی ام است که اين ميزان در ايران ٢۵

ھم چنين ميزان بنزن که بايد يک دھم جرم حجمی :  پايدار شھرداری تھران يادآور شدۀس ستاد محيط زيست و توسعئير

رصد اين آلودگی در تھران  د٨٠ کنترل آلودگی ھوا ۀ جامعۀباشد در ايران چھار دھم است که با وجود اجرای برنام

  .ناشی از منابع متحرک است

والن يم در مردم و مسؤسفانه ھنوز نتوانستأبا وجود زيان بخش بودن آالينده ھای محيطی مت: حيدرزاده، تصريح کرد

  .نسبت به اين موضوع حساسيت ايجاد کنيم

 درصد ٣۵ی در کنترل سرطان بيش از ئه نقش عوامل تغذي:  ايران نيز گفتۀس انجمن تغذيئيدکتر مجيد حاجی فرجی، ر

  . شده است که غذاھای فرآوری شده به دليل مواد افزودنی و نگھدارنده سرطان زا ھستندئیشناسا

 مورد مرگ و مير ناشی از سرطان را کاھش ۵٠٠ ھزار و ٧با مصرف ميوه و سبزی می توان : حاجی فرجی گفت

  .داد
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سفانه در ايران به دليل مسايل مختلف اقتصادی و کنترل نکردن کافی در أمت:  ايران، تصريح کردۀ تغذيتويس انستيتئير

 برابر استاندارھای جھانی است که مصرف ميوه ھا و سبزی ١٠ توليد محصوالت کشاورزی، سموم دفع آفات ۀمرحل

  . درصد احتمال ابتال به سرطان را افزايش می دھد٢٠ھای آلوده تا 

  

  ! يهشک شدن درياچه ارومۀ خفاجع* 

ثر از سوی دولت جريان دارد اما ھيچ اقدم جدی و مؤ ھاست   درياچه اروميه، با وجود اين که سالروند خشک کردن -

 ھاست  از اين رو، کارشناسان و حاميان محيط زيست، سال. برای جلوگيری از خشک شدن آن به عمل نيامده است

ر محيط زيست سراسر ايران ھستند و نسبت به نابودی منابع  اين درياچه، بلکه وضعيت فاجعه باھانگران طبيعت نه تن

طقه و يکی از موضوعات غدغه ھای مھم مردم اين مند اروميه يکی از ۀدر اين ميان درياچ.  دھند طبيعی ھشدار می

  . ن محيط زيست بوده استبرانگيزترين فعاال بحث 

ای که بر اساس  شود، درياچه  تر می   ھر روز خشکسفانه درياچهأ، متدشواریحاال بعد از گذشت بيش تر از يک دھه 

 سانتيمتر است که ١٢٧٠.۶۵آخرين آمارھای اعالمی از سوی محيط زيست آذربايجان غربی، ھم اکنون سطح تراز آن 

  . المللی و جانوران با ارزش آن است  تشديد وضعيت وخيم اين تاالب بينۀدھند نشان 

در حال «:  اروميه گفته استۀتبعات خشک شدن درياچبه  با اشاره تجمع س سازمان حفاظت محيط زيست، در يکئير

ھم چنين . اند  اروميه خالی از سکنه شده ۀ روستای آذربايجان غربی به دليل شوری و خشک شدن درياچ۴٠حاضر 

 به ٧٢ال س دام در سأ ميليون ر١۴ دار دام در آذربايجان غربی شده به طوری که از  کمبود مراتع موجب کاھش معنی

 اروميه مھم ترين رکن حيات طبيعی منطقه است و ۀتاالب درياچ...  کاھش يافته است٨٨س در سال أ ميليون ر۴/۴

رات اقليمی در ييھای جوی و تغ  ميلی ليتری بارش۶٠ اروميه رخ داده، کاھشۀ سال اخير در درياچ٢۵واقعيتی که در 

  ».اين منطقه است

  

  سانسور* 

  ! ٢٠٠ و حتی ۵٠٠ه راژ کتاب بي کاھش ت-

از سال گذشته : ن انتشارات گفتي ھای ا راژ كتابي، در مورد ت)ر انتشارات نیيمد (ئیجعفر ھما: ١٣٩١ قوس ٢٠لنا، يا

 . نسخه است٢٠٠٠راژ آثار ما ھم ين تيم و باالتري نسخه ھم منتشر می كن۵٠٠راژ يھا را با ت بعضی از كتاب 

ن يتوان گفت كه چاپ كتاب با ا به ھر حال نمی : ح دادي نسخه توض۵٠٠راژ ي با تان انتشار كتابياو، در مورد سود و ز

می اقتصادی برای حفظ ين كار تصميا. ست كه بتوان روی آن حساب كردي سود ندارد، اما مقداری ھم نراژ اصالً يت

  .ھا است  ئیدارا

 است كه ئیكی تعھد و قراردادھايم، يامه می دھراژ اديگری كه به چاپ آثار با حداقل تيل دياز دال: ر نشر نی، افزوديمد

ری از فراموش شدن است و به ھر حال ما يت و حضور در بازار نشر برای جلوگيگری حفظ موقعيم و ديلفان دارؤبا م

  .م داديم، ادامه خواھيکن ت می ي نشر فعال ۀن كار را تا زمانی که در حوزيا

در آن زمان : گفت) ٨٠ ۀاوائل دھ(ش ي سال پ١٠ھای انتشارات خود در حدود  راژ كتاب ي رقم ت ۀن درباري، ھم چنئیھما

  .ميا ل كاھش فروش، از پارسال مقدار آن را كاھش داده ي نسخه بود كه به دل١٠٠٠راژ ما يحداقل ت

ای را برای   نسخه ۵٠٠راژ ير تيك سال اخيگری است كه ظرف ي، ناشر د)ر انتشارات ققنوسيمد( زادگان  نير حسيام

  .  نسخه است١٠٠٠ن روزھا يراژ آثار ما اي ت عمده: ح داديباره توض ن ياو در ا. آثار خود تجربه كرده است
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ن يلفان و حذف نشدن عناوؤتعھد ما نسبت به م:  نسخه را فاقد سود دانست و افزود٢٠٠٠ر يراژ زير نشر ققنوس، تيمد

  . ميكن ن منتشر می ئيراژھای پاي ھم چنان آثار را با تلی است كه علی رغم نداشتن سود،يآثارمان، دال

راژ ما يدر آن زمان حداقل ت: ، گفت٨٠  ۀ ھای انتشارات خود در اوائل دھ راژ كتابي رقم تۀزادگان، ھم دربار ن يحس

  .  نسخه بود٢٠٠٠

: سخه دانست و ادامه داد ن١٠٠٠راژ انتشارات روزنه را يزان تين مي، کم تر)ر انتشارات روزنهيمد(ن بھشتی يصدرالد

 ھا به صورت مرجع و کتاب  البته ممکن است بعضی کتاب. ستين به صرفه نيتر از اراژ کمي انتشار کتاب با تاصوالً 

ه اقتصادی يگونه توج چ يھای معمولی ھ ن کار برای کتاب ي نسخه ھم چاپ شوند، ولی ا١٠٠٠ر يراژ زيھای خاص، با ت 

  .ندارد

 ھا  کی از آنيای دارند که   نسخه ۵٠٠٠راژ يم که تين، ما چند عنوان کتاب ھم داريه در کنار االبت: او، ادامه داد

  .تخصصی معماری است

ش ي و ب١۵٠٠راژ ما ين تيکم تر: ن ناشر گفتيراژھای فعلی اي، در خصوص ت)ر انتشارات ماھیيمد (ئیمحمد واشو

  .  نسخه است٣٠٠٠راژ ين تيتر

 ھنرمند  ۀبه گفت.  نسخه است١١٠٠نژاد،  ت رضا ھاشمی يريبرای انتشارات افق به مدراژ کتاب يزان تين ميکم تر

ن يش تريب. ات بزرگساالن استيراژ مربوط به ادبين تي ھای چاپ شده با ا تر کتابشي، ب)ول روابط عمومی افقمسؤ(

  .  کودکان استۀ نسخه و مربوط به حوز١٠٠٠٠ن ناشر ھم يراژ ايت

ح ي نسخه دانست و توض۵٠٠٠ و ١۵٠٠ن ناشر را يراژ اين تيترشين و بيتر، ھم کم)رات روزبھانر انتشايمد(حامد کنی 

  . ميکن زان چاپ نمی ين ميتر از ان يچ وقت پائي ای ندارد و ما ھم ھ  نسخه صرفه١۵٠٠ چاپ کتاب کم تر از اصوالً : داد

 کتاب ارشاد مشروط به ۀتوسط ادار ھا انتظار،  پس از مدت» دعلی صالحیيس« شعر ۀ صدور مجوز چاپ مجموع-

  .ن شرط را قبول نخواھد کردي صالحی، او ا ۀبه گفت.  صفحه اعالم شد١۵٠ صفحه از ١٢٠حذف 

 جھت کسب ٩٠از سوی نشر ثالث در سال » ن آماده باش کبوتريتمر« شعر  ۀ، مجموع١٣٩١ قوس ١٠لنا، يبه گزارش ا

 ارشاد که حاکی از ئی ھا، به جواب نھا ده شد و سرانجام پس از ماه نظارت بر کتاب وزارت ارشاد سپر ۀريمجوز به دا

  .ن مجموعه است، ختم شدي درصد از ا٨٠حذف 

  ن سالي که در طی ائیرود در جوار کل شعرھا ز می ي شعر نۀن مجموعيا: لنا گفتين باره به خبرنگار ايصالحی، در ا

  .اند ھا ممنوعه اعالم شده 

  

  تھران در طول يک سال چاپخانه در ۶٠تعطيلی * 

 چاپخانه در مدت يک سال ١٠٠ھا تنھا در شھر تھران از تعطيلی بيش از  آمار: ... ، نوشت١٣٩١ جدی ٢ايلنا، شنبه، 

 اند و وارد مشاغل   ھا، ماشين آالت چندين ميلياردی خود را زير قيمت فروخته بسياری از چاپخانه. اخير حکايت دارد

  چاپخانه«ھای اين صنف،  ھای قبلی؛ به قول يکی از قديمی   فعاليت ۀربط به سابق يب و بی اند، مشاغلی عج ديگری شده 

  !اند تبديل شده » چايخانه«به » ھا

قيمت مرکب ايرانی و خارجی : کند ، افزايش قيمت را اين گونه تشريح می ) شاديرانۀمدير چاپخان(علی اصغر شادمانی

 ۴ ماشين چاپ  برابر، لوازم الکترونيک٢سيلندر  برابر، الستيک ٢ داروی آب  برابر،۴ برابر، الکل در حدود ٣حدود 

  .اند  برابر شده ٣ دست مزد تعميرکاران برق و مکانيک حدود  ۀبرابر و ھم چنين ھزين
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، از  چاپخانه داران ۀبنا به آمار اتحادي:  گويد  پردازد و می  ھای درحال تعطيلی می شادمانی، به ذکر آماری از چاپخانه

اند که   ديگر ھم اعالم کرده   چاپخانه٢٠٠ اند و   چاپخانه در شھر تھران فعاليت خود را متوقف کرده۶٠ابتدای امسال، 

  .در حال تعطيلی ھستند

ورزم ولی  من به اين کار عشق می : گويد کند و می   خود در اين صنعت اشاره می   ساله۵٠ بيش از  ۀشادمانی به سابق

  .رود دارد از دستم می امروز عشق من 

  

  اعتياد* 

ری از مردانی ي افراد تصوۀم ھمياد حرف می زني اعتۀوقتی دربار: ، نوشت١٢/٠٩/١٣٩١شنبه ۀ خراسان، يک روزنام-

جاد می يش ار زن معتاد در ذھنيدر ذھن شان نقش می بندد که در گوشه ای از خرابه رھا شده اند و کم تر فردی تصو

اد شده اند از ي زنانی که دچار اعتغالباً . ک مرد وجود داردي از ئیشه ردپاياد زنان ھميند در اعتيکارشناسان می گو. شود

تر ھم مردھا ھستند شيک خانواده که بيک عضو نزديعنی ي از بستگان شان به سمت مصرف مواد رفته اند؛ یکيق يطر

 .اد آن ھا شده استيا برادر موجب اعتيمانند ھمسر، پدر، فرزند 

ن حال، حسن يت زنان معتاد در کشور وجود ندارد با ايزان جمعي مۀقی درباريارش ھمشھری ماه، آمارھای دقبه گز

 ھزار زن معتاد در کشور ۶٠«: ن، گفته بوديگو با خبر آنال و اد در گفتيت اعتيابی وضعيعی، مجری طرح ارزيرف

 درصد معتادان کشور، ۶ تا ۵اد در کشور، يعتت ايابی وضعيافته ھای به دست آمده از ارزين يطبق آخر. وجود دارد

 ۀسسدر مؤ» رف و وابستگی به مواد مخدرقات سوء مصيمرکز تحق«ن حال بر اساس پژوھشی در يبا ا» .زن ھستند

اما بر . ل می دھندي درصد معتادان کشور را زنان تشک۶/٩ستی و توان بخشی، يوش وابسته به دانشگاه علوم بھزيدار

ن يمنتشر شده در ھمشھری آنال. (ک زن معتاد وجود داردي مرد معتاد، ٨ بھداشت، به ازای ھر اساس پژوھش وزارت

  )۴/١٢/١٣٨٨خ يبه تار

ان زن در رابطه با مواد مخدر و ي درصد زندان۵٠والن زندان ھای کشور، در حال حاضر ۀ مسؤگر، به گفتياز سوی د

ن در حالی يا. ز داشته استيش نير افزاي آمار در سال ھای اخنيوالن ان مسؤياد در زندان ھستند که به نقل از ھمياعت

 که به ئیران و برچسب ھاي سنتی و مذھبی اۀل تابوھای موجود در جامعيز به دلياری از زنان و دختران نياست که بس

اد در زنان و ين، اعتيبنابرا. اد مراجعه می کننديک زن و دختر معتاد در جامعه زده می شود، کم تر به مراکز ترک اعتي

ر يصرامی، مد. ت معتادان زن کشور در آمار گنجانده نمی شونديدختران اغلب پنھان مانده و بخش قابل توجھی از جمع

ش کشوری انجمن مددکاران اجتماعی ين ھمايست و ھفتميری ستاد مبارزه با مواد مخدر در بيشگيدفتر امور فرھنگی و پ

آمار : وی افزود» .ده استيسال رس١۵ سال به ٢٣اد از يشم پوشی کرد، سن اعتن مسائل نمی توان چياز ا«: ران گفتيا

رقم واقعی مصرف کنندگان مواد . ن آمار جای نگرانی دارديده است که اي درصد رس٨/۵ درصد به ۵اد زنان از ياعت

 در حد نگران ن مصرف کننده ھای زنيشه و کراک در بيزان مصرف شيم. ار باالتر استيبس) اکيشبه تر(دی يوئياپ

  ... کننده ای است

. اد را به خود جلب کرده استياری از کارشناسان ترک اعتين روزھا ذھن بسي مادران معتاد موضوعی است که ا-

تر از مردان ار کميتر است اما نسبت زنان معتاد تحت درمان، بسار کميچه آمار زنان معتاد نسبت به مردان معتاد، بسگر

وش وابسته به ي دارۀسسن، طبق آمار مؤيھم چن. اری از کارشناسان نگران کننده استي بسله برایأن مسياست و ا

با يفر.  درصد از مادران باردار، معتاد به مواد مخدر ھستند٢/٢ک به يران نزديستی و توانبخشی ايدانشگاه علوم بھز

 تولد نوزادان ۀش نگران کنندي به افزانسبت» نيخبر آنال«گو با  و مارستان لوالگر تھران در گفتيس بئيدری کھن، ريح

ر برای ما مشخص شده است که به يدر سال ھای اخ: دياد اظھار نگرانی می کند و می گويمعتاد از مادران مبتال به اعت
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ن زنان به ياغلب ا. د ھستنديمان مراجعه می کنند معتاد شديا سه زن از زنانی که برای زاين در ھر ھفته، دو يانگيطور م

اد دارند که عوارض و تبعات فراوانی ھم روی خود آن ھا و يز اعتيشه ني مخدر صنعتی خطرناکی مانند کراک و شمواد

  ... ھم روی نوزادان شان گذاشته است

اھی در کشور راه ياد بازار سين روزھا برای ترک اعتيا. گريله ای دأست و ترک آن مسأله اک مسياد خودش ي اعت-

. اد را دارنديار، ادعای درمان اعتيغات بسياد در کشور با تبليک ھا و کمپ ھای ترک اعتينيافتاده است، برخی از کل

اد ي و ترک اعتئیسم زدا«، »عياد فوق سريترک اعت«. ديد به گونه ای با آن مواجه شده ايغاتی که اگر معتاد ھم نباشيتبل

تی و کرم ضد يد به ھمراه قرص ھای تقوايشربت ترک اعت. ديفقط کافی است تا اراده کن«، »فقط در چھار ساعت

ت بدن و ھر آن چه که برای ترک ياد، شربت اشتھا آور، کپسول تقويقرص ترک اعت«، »... کمپانیۀيچروک اصل ھد

ب يع و گسترده ای ارائه شده و به فريغاتی ھستند که در سطح وسيی از تبلئاھن ھا تنھا نمونه يا» .دياز دارياد نياعت

  ...پردازنداذھان عمومی می 

  

   درصد جوانان کشور مواد مخدر مصرف می کنند۴۵* 

 ۴۵ تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر مشخص گرديد ۀ طی يک سری از تحقيقات و پژوھش ھای حوز-

 مديرکل دفتر ،١٣٩١ جدی ٧شنبه، پنجبه گزارش جھان، . درصد از جوانان کشور به مصرف مواد مخدر مبتال ھستند

طبق آمار : گو با باشگاه خبرنگاران، در تشريح خبر فوق گفت و ات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتتحقيق

به دست آمده از تحقيقات و پژوھش ھای الزم در راستای نرخ شيوع مصرف مواد مخدر در بين شھروندان، مشخص 

  .دانش جو و دانش آموز بودند آماری مبتاليان به مصرف مواد مخدر، ۀ درصد از جامع۴۵گرديد که 

در اين راستا پس از تحقيقات گسترده به اين نتيجه دست پيدا کرديم که علت آن می تواند نبودن آموزش : صرامی، گفت

  ... ھای پيشگيرانه درسطح مدارس و دانشگاه ھای کشور باشد

 سال بوده و ٢١ آغاز مصرف مواد سن ميانگين: صرامی، در ادامه با اشاره به ميانگين سنی مصرف مواد مخدر گفت

  . درصد متاھل بوده اند که البته اولين مکان ھای شروع مواد نيز منزل دوستان، منزل خود و اماکن مخروبه است۵٣

 - ٣ کنجکاوی -٢ لذت -١: ثيرگذار بر مصرف مواد مخدر است که عبارتند ازأ دليل اصلی ت۶ھم چنين : او، ادامه داد

 در دسترس بودن مواد و فشار دوستان و در اين راستا استان ھای کرمان، مازندران، -۵روحی  رفع مشکالت - ۴تفريح 

خوزستان، آذربايجان غربی، سيستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، البرز قم و باالتر از حد ميانگين 

 درصد زن ھستند ٩ی معتادان مرد و  آمارۀ درصد از جامع٩١: صرامی، در خاتمه خاطر نشان کرد. کشوری بوده اند

  .که الويت مصرف مواد آنان به ترتيب ترياک، شيشه، کراک، ھروئين، حشيش و ايکس است

  

  مرگ و مير معتادين* 

 معتاد در کشور ١١روزانه حدود : ، نوشت؛ سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد١٣٩١ قوس ٢۵ سايت آفتاب، -

  . اند  معتاد در کشور جان خود را از دست داده ۶٨٩ ھزار و ٣٧ سال گذشته ٩ طی دھند و جان خود را از دست می 

 نفر بر اثر سوء مصرف مواد ۵۵۶ز ھزار و يطی ھفت ماه سال جاری ن: سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد

 ٢ھای مواد مخدر  فوتی سه با مدت مشابه سال قبل که تعداد ين رقم در مقايمخدر در کشور جان خود را از دست دادند، ا

  . است افتهيدرصد کاھش   ٣/٢٨ مورد بود، ١۶٩ھزار و 

ن يھم چن.  نفر زن بودند١٠٢ نفر مرد و ۴۵۴ امسال، ھزار و ۀھای سوء مصرف مواد مخدر در ھفت ماھ از کل فوتی 

  .است ور ثبت شده ي مورد در شھر٢۴۴ن تعداد فوتی ھای مواد مخدر با يش ترين مدت بيطی ا
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 فوتی و ١۵٠ فوتی، ٢۴۶ب با ي ھای تھران، اصفھان و فارس به ترت  امسال استانۀن گزارش در ھفت ماھياساس ابر 

ن مرگ ي فوتی کم تر٩ و ٨ک، يراحمد، خراسان جنوبی و بوشھر با يه و بويلوي ھای کھگ ن و استانيترشي فوتی ب١٢٢

  .اند ناشی زا سوء مصرف مواد را داشته 

  

 


