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رئيس علمی دومين کنگره بين المللي آنكولوژي 
کودکان در محك: 

  ساالنه 1۵۰۰ کودک در کشور
به سرطان مبتال می شوند

شــهروند| رئیــس علمــی دومیــن کنگره 
بین المللی آنکولوژی کــودکان در محک، از ابتالی 
ســاالنه 1500 کودک به ســرطان در کشور خبر 
داد. پروفســور مرد آویــژ آل بویه در ســخنرانی با 
موضوع »نقش ان جــی او در جوامع امروز با رویکرد 
حمایت از بیماران ســرطانی« در مراسم افتتاحیه 
بیست وچهارمین کنگره ســاالنه انجمن جراحان 
کودکان ایران گفت: »هر سال بین 1200 تا 1600 
کودک به سرطان مبتال می شوند که به دلیل نبود 
سیستم جامع کشوری ثبت ســرطان، رقم دقیق 
مبتالیان به این بیماری هنوز مشخص نیست.« او 
افزود: »بیمارستان محک ساالنه حدود 350 تا 450 
کودک جدید مبتال به سرطان را پذیرش می کند که 
با توجه به این که بین 25 تا 30 درصد کودکان مبتال 
به سرطان از کل کشور به این مرکز مراجعه می کنند، 
عدد مبتالیان جدید به این بیماری ســاالنه حدود  
یک هزار و 500 نفر برآورد می شــود.« آل بویه ادامه 
داد: »با وجود آن که موسسه محک در زمینه درمان 
کودکان سرطانی تاکنون بسیار موفق عمل کرده و 
در ابتدا این تصور وجود داشت که این موسسه بتواند 
به عنوان الگو برای دیگر مراکز به ویژه در شهرستان ها 
عمل کند، متاسفانه بازخورد مناسبی از دیگر شهرها 
نداشــته ایم و این امر تاکنون محقق نشده است.« 
او با تاکید بر نقش خیران در حوزه ســالمت به ویژه 
در زمینه درمان ســرطان تاکید کرد: »در بسیاری 
از شهرها و شهرستان های بزرگ کشور که از بافت 
جمعیتی مناسب و فعالیت های کشاورزی، صنعتی 
و تجاری موفقی نیز برخوردارند، تمایل به تاسیس 
نهادهای حمایتی از بیماران سرطانی به ویژه برای 

کودکان دیده نمی شود.«

پایش اراضی استان البرز برای کاهش 
طوفان های شن در تهران

ایسنا| اســتاندار البرز از پایش اراضی استان به 
منظور جلوگیری از تغییر کاربری ها خبر داد و گفت: 
متاسفانه این اراضی در بخش هایی در نزدیکی تهران 
به کویر تبدیل و محل ریزگردهایی شــده که وارد 
تهران می شوند.  حمید طهایی در نشست تخصصی 
مدیران ارشد سازمان فضایی با حضور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در مرکز فضایی ماهدشت 
با اشاره به فناوری های ایجاد شــده در استان البرز 
پیشنهاد کرد که بخشی از اطالعات به دست آمده 
در حوزه های علمی در اختیار استارتاپ ها قرار داده 
شود تا کل استان بتواند از این دستاوردها بهره برداری 
کند.  او با تاکید بر ضــرورت پایش کاربری زمین ها 
در این استان خاطرنشــان کرد: به دلیل نزدیکی به 
تهران و وضعیت بکر زمین های استان البرز افرادی 
از این استان ســودجویی می کنند که در این راستا 
اقداماتی انجام داده ایم. استاندار البرز با اشاره به این 
که آمادگی داریم این پایش ها را با سایر دستگاه ها 
انجام دهیم، اضافه کرد: ما آمادگی داریم با امضای 
قراردادهایی در این حوزه وارد شــویم.  او همچنین 
با اشاره به مشکالت زیست محیطی در استان البرز 
اظهار کرد: این استان عالوه بر دارا بودن جنگل هایی 
در بخش هایی که غرب تهران محســوب می شود، 
تبدیل به بیابان شده که این امر موجب بروز ریزگرد 
شده است.  طهایی به طوفان های شن ایجاد شده در 
سال های اخیر در تهران اشاره کرد و گفت: بسیاری 
از این طوفان ها با منشأ کویری استان البرز رخ داده 
اســت، از این رو انجام پایش های مکــرر در زمینه 
تغییر کاربری هــا می تواند به کاهــش این پدیده 

زیست محیطی کمک کند. 

 طرح »استفاده دوباره از قبور«
در انگلستان

 دولت انگلیــس اعالم کرده اســت قصد دارد 
بزرگترین قبرستان لندن را به دلیل کمبود فضا 
و گسترش بیش از حد فضای قبرستان ها در این 
شهر مورد استفاده مجدد قرار دهد.  کارشناسان 
مسائل شــهری معتقدند بهترین شــیوه برای 
جلوگیری از گسترش قبرستان ها استفاده دوباره 
از آنهاست، اما این مســأله که طرح آن به سال ها 
قبل بازمی گردد به ســد اعتقادات دینی مردم و 
مخالفت آنها برخورد می کرد. گری بروکز، مسئول 
اجرای این طرح در گفت وگو با گاردین گفت که 
با توجه به حساسیت باالی اعتقادات دینی مردم 
در مورد جایگاه درگذشتگان با انجام اصالحاتی در 
طرح پیشین، قصد دارند این طرح را اجرا کنند.  او 
گفت اکنون این طرح روی 1500 قبر قدیمی اجرا 
شده است. وی افزود در این طرح تنها از قبرهایی 
استفاده مجدد می شــود که حداقل 75 سال از 
عمر آنها گذشته باشد؛ ضمن اینکه 6ماه پیش از 
اســتفاده از آن قبر، نام متوفی در جراید عمومی 
اعالم خواهد شد تا در صورت مخالفت وابستگان 
احتمالی حقوق آنها تضییع نشود. به عالوه روی 
قبرهای جدید سنگ قبر جدید نصب خواهد شد 
و نام متوفی قدیمی نیز ذکر خواهد شد. وی افزود 
با توجه به حساســیت های دینی و اعتراض های 
بسیاری که در این مدت صورت گرفته است، اگر 
مردم ناراضی باشند در نهایت این طرح را متوقف 
خواهند کرد. این قبرستان 160ساله زیبا میزبان 
هفتصد و 800 هزار درگذشته است، که هر سال 
با اضافه شدن یک هزار ساکن جدید ابعاد بسیار 
گسترده ای پیدا کرده اســت. مسئوالن شهری 
لندن سال هاســت که درباره بحران قبرســتان 
هشدار داده اند اما مخالفت افکار عمومی به دلیل 
اعتقادات دینی مانع از اجرای طرح استفاده مجدد 

از فضای قدیمی شده است.

میز خبر

الناز محمدی خبرنگار »شهروند« نفر دوم 
بخش گزارش جشنواره اعتیاد و رسانه شد

شهروند| برگزیــدگان چهارمین جشنواره 
»اعتیاد و رسانه« معرفی شدند و الناز محمدی 
خبرنگار روزنامه شــهروند با گزارشی با تیتر 
»تنهایی در آخر تهــران«، در بخش گزارش 
این جشــنواره، مقام دوم را کســب کرد. این 
گزارش که سال گذشته در »شهروند« منتشر 
شد، حکایت زندگی محکومان موادمخدر در 
نخستین اردوگاه محکومان موادمخدر استان 
تهران با نام اردوگاه فشافویه بود که در جنوب 

تهران است. 
در اختتامیه این جشــنواره کــه دیروز و با 
حضور مسئوالن ســتاد مبارزه با موادمخدر، 
معاون اجتماعی شــهردار تهــران و تعدادی 
از هنرمندان و خبرنگاران برگزار شــد، دیگر 
برگزیدگان این جشــنواره هم در ســه بخش 
مکتوب، دیداری و شنیداری مشخص شدند.  
فرزین رحیم نظری، رئیس چهارمین جشنواره 
اعتیاد و رسانه در این مراسم گفت: »استقبال 
فوق العاده اصحاب هنر و رســانه باعث شــد 
اختتامیه این دوره جشــنواره از بهمن  ســال 
گذشته به اردیبهشت  سال جاری موکول شود. 
آمار دقیق و تفکیک شده شرکت کنندگان در 
این دوره از جشــنواره توسط همکاران من به 
اطالع شما خواهد رســید، لیکن من فقط به 
این نکته اشــاره می کنم که بیش از 700 اثر 
در زمینه های مختلف دیداری، شــنیداری و 
مکتوب در چهارمین جشنواره اعتیاد و رسانه 
داوری شدند و این که در حضور شما سروران 

گرامی هستیم.« 

معاون خانه کارگر کشور:

 کشتی تامین اجتماعی سال 14۰۰
به گل می نشیند

ایسنا| معاون هماهنگــی خانه کارگر کشور 
معتقد اســت: اگر چاره اندیشــی نشود، کشتی 

تامین اجتماعی سال 1400 به گل می نشیند.
حســن صادقی در مراســم تودیــع و معارفه 
دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان کرمانشــاه، از 
ســازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که 
جزو اموال کارگران اســت یاد کــرد و گفت: اگر 
فکری به حال این ســازمان نشود در سال 1400 
کشتی تامین اجتماعی به گل خواهد نشست و با 

مشکالت زیادی مواجه می شود.
به گفته این فعــال جامعه کارگــری، در این 
صــورت تامین اجتماعی دیگر تــوان پرداخت 
حقوق بازنشستگانش را هم ندارد و 12میلیون نفر 

مستمری بگیر در کشور بدون حقوق می شوند.
معــاون هماهنگی خانه کارگر کشــور با بیان 
اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی بر مبنای 
درآمد - منابع است، اظهار کرد: ما سازمان کشوری 
و لشــکری نیســتیم و تا درآمد نداشته باشیم 

نمی توانیم منابع به دست بیاوریم.
او ادامه داد: ما دولت حمایت گر می خواهیم نه 
مطالبه گر. دولتی که یار تامین اجتماعی باشد نه بار 

تامین اجتماعی. 

آسیبمردم

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد: 

 مصرف ساالنه 3۰تن داروی
ترک اعتیاد در ایران

در نشست خبری روز ملی جمعيت عنوان شد

تهران، کرج و شیراز در صدر جدول 
عبور از سن متعارف ازدواج

شهروند| آخرین آمار سازمان ثبت احوال حکایت 
از باال رفتن ســن متعارف ازدواج دارد. اگر تا پیش از 
این پسران در 20 تا 34 ســالگی و دختران در 15 تا 
30 ســالگی ازدواج می کردند، حاال نرخ ازدواج هایی 
که باالتر از  35 سالگی برای مردان و 30 سالگی برای 
زنان صورت می گیرد، افزایش قابل توجهی پیدا کرده 
اســت؛ اعداد و ارقام در کالنشهرها اما متفاوت با سایر 
شهرهاست. به طوری که سن ازدواج در  تهران 31.1 
سال، کرج 30 سال و شــیراز 30.1 سال برای مردان و 
در همین شــهرها برای زنان به ترتیب 27.2، 25.9 و 
25.9 ســال ثبت شده اســت. اما ماجرا تنها به اینجا 
ختم نمی شــود در میان تمام این آمار و ارقام، سقط 
ساالنه 220 هزار  جنین قابل توجه تر است؛ موضوعی 
که از سوی یک پژوهشگر جمعیت عنوان شد. دیروز 
که نشست خبری روز جمعیت برگزار شد، مسئوالن 
سازمان ثبت احوال و جمعیت شناسان هم آمار دادند و 
هم نسبت به تغییرات در سن ازدواج و فرزندآوری اعالم 
نگرانی کردند.  یکی از آنها علی اکبر محزون، مدیر کل 
دفتر اطالعات آمار و جمعیت ثبت احوال کشــور بود. 
او به آمار والدت در کشــور اشــاره کرد:»در سالی که 
گذشت، یک میلیون و 570 هزار و 218 نوزاد در کشور 
به دنیا آمد که یک میلیون و 208 هزار و 156 مورد در 
شهرها و 362 هزار و 63 مورد در روستاها ثبت شد. از 
این تعداد 806 هزار و 459 نوزاد پســر و 763 هزار و 
759 نوزاد دختر بودند.« بر اساس اعالم او، آمار والدت 
در شهرها 3.3 درصد رشد داشت و در مقابل تولد هر 
106 پسر، 100 دختر متولد شــدند. محزون گفت 
متوسط رشــد والدت در شهرها 2.3 درصد بود که در 
شهرها 2.5 درصد رشد و در روستاها 1.9 درصد رشد 
داشته است؛ در حالی که سال 93 افزایش رشد والدت 

4.2 بوده است.
افزایش ميانگين سن ازدواج و فرزندآوری

محزون در ادامه این نشست به آمار والدت ها در 10 
ســال اول ازدواج والدین اشاره کرد: »در سال گذشته 
74.7 درصد از والدت هــا در 10 ســال اول رخ داده 
است؛ این در حالی اســت که در 5 سال گذشته این 
آمار 77.1 درصد بوده است و نشان از کاهش آمارها در 
سال 94 دارد.« او همچنین آمار تولدها در 5 سال اول 
و دوم را اعالم کرد: »آمارها نشان می دهد 45.4 درصد 
فرزندان در 5 ســال اول و 29.3 درصد نیز در5  سال 
دوم ازدواج ها متولد شده اند در حالی که در سال های 
گذشته آمار 5 سال اول 52.4 و آمار 5 سال دوم 24.7 
بود. این اعداد حکایت از ایــن دارد که در هر دو بخش 
آمارها کاهش یافته و نشان دهنده تاخیر در فرزندآوری 
است.« مدیرکل دفتر اطالعات آمار و جمعیت سازمان 
ثبت احوال میانگین سن مادران در فرزندآوری را 28.4 
و پدران را 31.5 سال اعالم کرد: »والدت های مادران 
باالی 30 سال در ســال 84، 27.5 درصد بود که این 
آمار در سال 93 به 37.5 درصد و در سال 94 به 40.3 
درصد افزایش یافت که نشان دهنده این است هر سال 
میانگین ســن ازدواج و فرزندآوری افزایش پیدا کرده 

است.«
 افزایش 15 درصدی تاخير در ازدواج زنان

باالی 30 سال
محزون به ســن »متعارف« ازدواج برای پســران 
و دختران اشــاره کرد و افزود: »20 تا 34 سالگی سن 
ازدواج متعارف پســران و 15 تا 30 سالگی سن ازدواج 
متعارف دختران است که در این سال ها این سن دچار 
تغییر و تحوالتی شده است؛ در حالی که تاخیر در سن 
متعارف باالی 35 سال برای مردان در سال 93، 10.4 
درصد و در سال 94، 11.6 درصد بود، همچنین تاخیر 
ازدواج زنان باالی 30 سال در سال 93، 14.5 درصد و 
در سال 94 به 15.9 درصد افزایش یافته است.« به گفته 
او، این آمار در کالنشهرها متفاوت است؛ به طوری که 
سن ازدواج در  تهران 31.1 سال، کرج 30 سال و شیراز 
30.1 سال برای مردان و در همین شهرها برای زنان به 
ترتیب 27.2، 25.9 و 25.9 سال بوده است.  مدیرکل 
دفتر اطالعــات آمار و جمعیت ثبت احــوال به ازدواج 
دوم اشاره کرد و گفت: » آمار ازدواج دوم به بعد در بین 

مردان و زنان به ترتیب 5.4 درصد و 4.1 درصد است.«
پروسه دریافت مجوز سقط قانونی طوالنی است

در ادامه این نشست محمد مهدی آخوندی، رئیس 
انجمن جنین شناسی هم صحبت هایی کرد. او با بیان 
اینکه در حال حاضر حدود 4 میلیون زوج ایرانی نابارور 
هستند، گفت: »با توجه به سیاستگذاری هایی که در 
کشور انجام می شــود، 80 درصد زوج ها بارورند و 20 
درصد آنها نابارور. بر همین اساس باید عوامل ناباروری 
را شناســایی و برای رفع آن اقدام کنیم.« به گزارش 

مهر، به گفته او تاخیر در ازدواج، تاخیر در فرزندآوری، 
افزایش سن، نگرانی مواجه شدن با فرزند ناسالم و... از 
جمله عوامل تهدیدکننده باروری در کشور هستند: 
»راهکار ما این است که از زوج های نابارور حمایت های 
الزم انجام شود و آنها بدانند که امکان ذخیره اسپرم، 
تخمدان و حتی فریز کــردن جنین در زوجین وجود 
دارد و آنها می توانند با تاخیر انداختن فرزندآوری خود 
از این امکانات استفاده کنند.« آخوندی به اقدام مشاوره 
و تشخیص اولیه مشکالت ناباروری به صورت رایگان 
اشاره کرد و گفت: »انجمن جنین شناسی با همکاری 
25 مرکز ناباروری این امــکان را برای زوج های نابارور 
فراهم کرده تا یکشنبه هفته آینده بتوانند از مشاوره 
رایگان و ویزیت برخوردار شوند. زوجی که می خواهند 
از این خدمت اســتفاده کنند باید در ســایت انجمن 
ثبت نام و خــود را معرفی کنند و پــس از آن به مرکز 
مربوطه معرفی می شــوند.« او به آمار مختلف سقط 
جنین اشاره کرد و گفت: »به دلیل اینکه سقط جنین 
در خفا و غیرقانونی رخ می دهد و ممنوع است به همین 
دلیل نمی توان آمارهایی مانند 800 هزار یا 250 هزار 
سقط در سال را قطعی دانســت.« رئیس پژوهشگاه 
ابن سینا با اشــاره به اینکه پروسه دریافت مجوز برای 
سقط های قانونی طوالنی است به همین دلیل زوجین 
ترجیح می دهند به صورت غیرقانونی این کار را انجام 
دهند، گفت: »بنابراین باید مشــکالت مکانیزم انجام 
سقط قانونی را در کشور برطرف کنیم تا خانواده ها را 

به گناه و خطا نیندازیم.«
220 هزار سقط جنين در کشور

در ارتباط با همین ماجرای ســقط  جنین، حسین 
مروتی، پژوهشــگر بحران جمعیتی به آمار ســقط 
جنین ها در کشور اشــاره کرد. آماری که او اعالم کرد 
وقوع 220 هزار ســقط جنین در سال گذشته است: 
»بررسی ها نشــان می دهد که کمتر از 6 هزار سقط 
در کشور قانونی بوده اســت.« او در توضیح بیشتر به 
مهر گفت: » نخستین بار آمار ســقط جنین در سال 
77 توسط مسئوالن وزارت بهداشــت اعالم شد که 
در آن تعداد ســقط ســاالنه 90 هزار مورد بیان شده 
بود که از این تعــداد 10 هزار مــورد قانونی و مابقی 
غیرقانونی بود. برای بار دوم در ســال 92 آمار مربوطه 
اعالم و مشخص شد که تعداد سقط به 256 هزار مورد 
رسیده است که در این میان تنها 6 هزار مورد قانونی 
و مابقی غیرقانونی بوده است.«  او ادامه داد: »مدت ها 
در کشور تصور می شد که اگر درصد بیشتری از مردم 
از وسایل پیشگیری از  بارداری استفاده کنند، از آمار 
ارتکاب به جنایت سقط جنین کاســته می شود؛ در 
حالی که ما شاهدیم در فاصله  سال های 77 تا 92 که 
آمار سقط تقریبا سه برابر شده، درصد پوشش وسایل 
ممانعت از بارداری نیز بیشتر شده است.« مروتی علت 
عمده ســقط جنین را روابط نامشروع ندانست؛ با این 
توضیح که: »برخالف تصور عموم مردم، علت عمده 
سقط جنین روابط نامشــروع نیست و اکنون بیش از 
90 درصد آمار ساالنه  سقط مربوط به پدر و مادرهایی 
است که تصمیم به سقط جنین می گیرند.« مروتی در 
مورد وضع فعلی سقط جنین هم صحبت هایی کرد: 
» بر اساس آمار وزارت بهداشــت خوشبختانه در دو،  
سه سال اخیر سقط جنین کاهش یافته است و سال 
گذشته نسبت به سال 92، 30 هزار مورد از آمار سقط 
کاسته شده است؛ یعنی در همین سال هایی که ارایه 
وسایل ممانعت از بارداری به دلیل تغییر سیاست های 
جمعیتی تا حدودی محدود شده است، ما شاهدیم که 

آمار سقط کم شده است.« 
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی 
زنان هم در این نشســت حضور داشت. او  با تاکید 
بر اینکه هیچ کس حق نــدارد در موضوع جمعیت 
برای مردم تصمیم بگیرد یا محدودیتی ایجاد کند، 
گفت: »باید به آزادی مردم احترام بگذاریم و کسی 
نباید در زمینه فرزندآوری محدودیتی ایجاد کند یا 
اجازه ای صادر کند. ما باید به تصمیم مردم احترام 
بگذاریم و هر چه آنهــا تصمیم گرفتند، ما حمایت 
کنیم. در این میان مســئوالن بایــد از تصمیمات 
مردم در زمینه افزایش جمعیت حمایت کنند.« او 
با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت 
نقش جوانــی جمعیت افــزود: »در حــال حاضر 
سیاست های جمعیتی به همه دستگاه ها ابالغ شده 
و ســتاد ملی زن و خانواده موظف اســت هر شش 
ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه ها را به شورای 
عالی انقــالب فرهنگی ارایه دهد؛ زیرا ســتاد ملی 
زن و خانواده یــک هیأت دولت تخصصی در زمینه 

خانواده است.« 

شــهروند| هر ســال حدود 30 هزار نفر را 
می کشد، 30 تن دارو را مصرف می کند و بیش از 
10 هزار  میلیارد تومان به کشور خسارت می زند؛ 
اینها گوشــه ای از تاثیرات مصرف موادمخدر در 
ایران اســت که مســئوالن دولتی حاال دو سالی 
می شود که جدی تر از همیشه درباره آن هشدار 
می دهند. آخرین هشدارها در این باره برمی گردد 
به دیروز؛ وقتــی »علیرضا جزینــی« قائم مقام 
ستاد مبارزه با موادمخدر به اختتامیه چهارمین 
جشنواره اعتیاد و رسانه آمد تا هم از برگزیدگان 
آن تقدیر کند و هم جدیدترین آمارهای مربوط 
به موادمخدر را اعالم کنــد. مهم ترین آمارهایی 
که دیروز جزینی اعالم کرد، مرگ 30 هزار نفر به 
علت مصرف موادمخدر در  سال گذشته و مصرف 
ساالنه 30 تن داروی ترک اعتیاد در ایران بود: »ما  
سال گذشــته 30 هزار مرگ به علت موادمخدر 
داشتیم؛ یعنی هر 8 ساعت یک نفر جان خود را 
از دست داده اســت. نزدیک به 790 هزار معتاد را 
تحت پوشــش درمان داریم که برای این موضوع 
ســاالنه بیش از 30 تن دارو مصــرف و بیش از 
10 هزار  میلیارد خسارت به کشور وارد می شود. 
3 درصد جامعه از 15 تا 65  ســال تحت پوشش 

درمانی قرار دارند.« 
او گفــت: »درباره مبارزه بــا موادمخدر باید به 
همه جا وارد شــویم و از همه اقدامات، فرصت ها 
و ظرفیت ها بهره گیریم. همان طور که می دانید 
600 میلیــارد دالر گردش مالــی موادمخدر در 
دنیا وجــود دارد که 3 میلیــارد دالر آن منفعت 
مالی است که نصیب قاچاقچیان ایرانی می شود. 
در  سال گذشــته 220 کارگاه آشپزخانه در ایران 
منهدم شد و امسال 70 تن موادمخدر کشف شده 
است. در این میان منفعتی که دشمنان در زمینه 
جنگ نرم با ما می برند را نباید نادیده انگاشت.« 
قائم مقام ســتاد مبارزه با موادمخــدر ادامه داد: 
»چرا باید بعضی از زنان ما آرایشگا ها را با داروخانه 
اشتباه بگیرند و داروهای الغری را که از آمفتامین 
تشکیل شــده اند، خریداری کنند که آثار بسیار 
مخربی دارند.  ســال گذشــته 30 هزار نفر بر اثر 
مصرف این گونه داروها فوت کردند که بیشترین 

آمار مرگ بعد از تصادفات جاده ای است.« 
او با بیان این که اعتیاد جزو 5 آسیب اجتماعی 
مهم کشور است که مقام معظم رهبری بر ضرورت 
مبارزه با آن تاکید کرده اند، گفت: »در برنامه ششم 
توسعه نیز تکلیف شده است که 25 درصد از آمار 
مربوط به اعتیاد کاهش یابد. در  سال 1385 نیز 
مقام معظم رهبری 11 سیاســت را ابالغ کردند. 
مجموع اقدامات ما در 5 حوزه پیشگیری، درمان، 
کاهش آســیب، دیانت و توانمندسازی خالصه 

می شــود؛ اما مهم ترین آنها مباحث پیشگیرانه 
است.« 

قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر 
با بیــان این که ریاســت این ســازمان برعهده 
رئیس جمهوری است و 24 سازمان عضو و مرتبط 
با این ستاد همکاری می کنند، گفت: »هر سازمانی 
وظیفه خود را برابر قانون و مصوبات ستاد می داند 
و در این میان مهم ترین وظیفه، وظیفه پیشگیرانه 

است.« 
قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر 
در ادامه با بیــان این که 600 میلیارد دالر گردش 
مالی موادمخدر در دنیاست، گفت: »قاچاقچیان 
موادمخدر از این مســیر در ایران 3 میلیارد دالر 
منفعت می برند و از این کار دست بردار نیستند. 
متاســفانه مصرف موادمخدر سنتی در گذشته 
به سمت مواد صنعتی چون شیشه رفته است و 
تنها سازمان ملل 540 نوع موادمخدر صنعتی را 
گزارش کرده است. ساخت و تولید مواد صنعتی 
در گوشه آشپزخانه ها قابل انجام است و ما  سال 
گذشته 220 کارگاه و آشپزخانه تولید شیشه را 
منهدم کردیم. امسال تاکنون 70 تن موادمخدر 
کشف شده اســت و سال گذشــته نیز 618 تن 
موادمخدر کشف شد که دو تن از آن شیشه بود.« 

قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر 
ادامه داد: »سال گذشــته بیش از 300 هزار نفر با 
شماره تلفن 09628 تماس گرفتند که 80 درصد 
آنهــا را زنان تشــکیل می دادند؛ ایــن موضوع 
نشان دهنده آن است که مادران نگران زندگی و 
فرزندان خود هستند و باید مهارت فرزندپروری 
را برای آنها دنبال کرد؛ باید خانواده ها حســاس 
شــوند. ما مردم را غریبه نمی دانیم و آمارهایی را 
منتشر می کنیم. این که یک درصد دانش آموزان 
مصرف کننده موادمخدر هستند و به عنوان مثال 
اگر دانش آموزی تغییر رفتار می دهد، بسیاری از 
روزها با تاخیر به منزل می رود، پرخاشگر می شود، 
باید نسبت به او مشکوک شد و یا این که داشتن 
فندک اتمی نشانگر مصرف شیشه است. باید همه 

این مسائل را به خانواده ها آموزش دهیم.« 
قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر 
درباره ضرورت توجه به مســأله نشاط اجتماعی 
گفت: »برنامه ای در این خصوص در ستاد مبارزه 
با موادمخدر در دســت طراحی است. 72 درصد 
دانشجویان ما می گویند که دانشگاه ها نتوانسته اند 
اوقات فراغــت آنها را پر کنند. تقویت ســرمایه 
اجتماعی و حفظ سرمایه انسانی باید مورد توجه 
قرار بگیرد، چــرا باید 21 درصد کارگــران ما در 
محیط های صنعتی مصرف کننــده موادمخدر 

باشند.« 
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 یک پژوهشگر بحران جمعیتی: پارسال 220 هزار سقط جنین در کشور انجام شد
 زوج های نابارور یکشنبه هفته آینده رایگان ویزیت می شوند

 قاچاقچیان موادمخدر در ایران 3 میلیارد دالر منفعت می برند
 سال گذشته 30 هزار نفر بر اثر مصرف موادمخدر فوت کردند
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مناريحديفممچ6
اتويدايرتانيه7
تبانادايقافرا8
يلبرويلوپيوار9
كتايرثزيواسد10
انادكهالكلي11
متكناملزوابو12
قاربنراقماحرا13
يلاوتهويشناير14
ديهمتموسدرگدزي15
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