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صدور حکم برای خرسی 
که به کوهنوردان حمله 

کرده بود

استاندار فارس:
 کمترین تخلفات اداری مربوط 

به بانوان است

 شیراز به وضعیت قرمز کرونا 
نزدیک می شود

وزیر اقتصاد:
 زمان صدور مجوزهای کسب و کار
 از ۵۵ به چهار روز کاهش یافت

شهردار صدرا:
 تاکنون ۵۰ پرونده ساخت و ساز 

غیر مجاز بررسی و منجر به صدور رأی 
تخریب و قلع و قمع شده است

گزارشی از نشست »مواد مخدر و رسانه«

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با تأکید بر 
جایگاه رسانه ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به نتایج یک تحقیق، 
این انتقاد را مطرح کرد که »حجم برنامه ها از نظر مردم خوب است اما به 
مردم  است.  تلویزیون کمتر شده  مثل  رسانه هایی  به  مردم  توجه  طور کلی 
حوزه  در  بیشتر  رسانه  می کردند  فکر  و  نبودند  راضی  رسانه  اثربخشی  از 

اطالع رسانی کار می کند و مدام عدد و رقم می خواهد.
دفتر  نشست تخصصی »مواد مخدر و رسانه« که در  ایسنا، در  به گزارش 
)معاون  یاوری  حسین  امیر  شد،  برگزار  رسانه ها  برنامه ریزی  و  مطالعات 
متقیان  علی  جمهوری(،  ریاست  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  تقاضا  کاهش 
گیتا  و  صبح(  هفت  روزنامه  )مدیرعامل  مزینانی  علی  ایسنا(،  )مدیرعامل 

علی آبادی )مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها( حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، امیرحسین یاوری، معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با 
مواد مخدر ریاست جمهوری با یادآوری اینکه تاکنون افراد بسیاری در راه 
مبارزه با مواد مخدر شهید شده اند، گفت: در هفت سال گذشته تولید مواد 
مخدر هفت برابر شده است. ما در همسایگی کشوری هستیم که بزرگترین 
تولیدکننده موادمخدر است. افغانستان در گذشته ساالنه ۸۰۰ تن مواد مخدر 
تولید می کرد که پس از آمدن امریکا خیلی بیشتر شده است. مشکل اساسی 
چند سال گذشته این است که درصد این تولید اکنون از تریاک به شیشه 
تبدیل شده که اثرات مخبرش خیلی سریع تر بروز می کند. ما در ایران حدود 
دو میلیون و هشتصد و دو هزار نفر مصرف کننده و حدود یک میلیون و 
ششصد هزار نفر هم مصرف کننده تفننی داریم. این ها در مسیر اعتیاد هستند 
و در جشن ها یا مراسم ها مصرف می کنند و اعتقاد دارند معتاد نیستند و هر 
 ۲۴ اعتیاد  شروع  سن  میانگین  افزود:  می کنند.یاوری  ترک  بخواهند  وقت 
سال است. درمان اعتیاد بسیار کار سختی است و مثل فیلم ها نیست که در 
از درمان  دارو هم بخش موچکی  بیمار درمان شود.  فرد  هفته  عرض یک 
است. میانگین موفقیت ترک اعتیاد در دنیا ۱۰ درصد است و ترک برای 
تقریبًا می توان گفت که کارتون خواب ها  جوانان کار سخت تری است و 
بیشتر می توانند ترک کنند.او ادامه داد: گروه های زیادی در این زمینه کار 
می کنند. در حوزه ژنتیک می توان فهمید اگر کسی قرار است مصرف کند 
چه ماده ای را مصرف خواهد کرد. معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ریاست جمهوری با اشاره به ویدیویی از یک معتاد که مدتی پیش در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد و شخص معتاد در آن ادعا می کرد 
معتادان کرونا نمی گیرند، گفت: اتفاقًا تحقیقات نشان داده که اگر معتادان 
است. بقیه  از  ماندشان کمتر  زنده  شانس  برسند،  بستری شدن  به  کرونایی 
او در ادامه جوانان و کارگران را دو قشری معرفی کرد که بیشتر در دام 
اعتیاد می افتند و اینگونه عنوان کرد که گل، ماده مخدری است که جوانان 
را درگیر کرده است و تریاک کارگران را. او گفت: برخالف تصور عموم 
که گل را بی ضرر می دانند، ُگل همان حشیش است که افزودنی های شیمیایی 
هم دارد. در این نشست همچنین علی متقیان، مدیرعامل ایسنا وظیفه رسانه ها 
را اطالع رسانی از عواقب اعتیاد عنوان کرد و گفت: می توان پذیرفت و قبول 
کرد که در این سال ها در مبارزه با آشنایی جامعه با مضرات مواد مخدر موفق 
عمل نکرده ایم. اگر در این سال های مبارزه با مواد مخدر درست عمل کرده 
بودیم و مردم را با خطرات واقعی این بالی خانمان سوز آشنا کرده بودیم، 
شاید امروز این تعداد معتاد ناخواسته نداشتیم. هرچند در این زمینه شاهد تغییر 
سیاست های دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر از مسیر صرفًا »مبارزه« به 
سوی »پیشگیری« از اعتیاد هستیم، اما آمارهای رو به رشد اعتیاد، گویای 
اثربخشی نه چندان مناسب روش های در پیش گرفته شده و آگاهی مردم 
دارد.متقیان افزود: در بررسی دالیل اعتیاد به مواد مخدر می توان به این نتایج 
دست یافت، معتادان یکی از دالیل گرایش خود به مواد مخدر را ناآگاهی و 

جهالت عنوان می کنند. ضمن اینکه بخشی از به دام افتادگان بر این عقیده اند 
که  با یک بار استفاده معتاد نمی شوم و یا این مواد اعتیادآور نیست؛ عده ای 
ظاهر  به  یا  فروشنده  که  مقابل  به طرف  گفتن  نه  توانایی  عدم  به خاطر  هم 
دوست است و یا به خاطر تحقیر نشدن در جمع معتاد شده اند. بخشی هم با 
حضور  در یک مهمانی شاد و در یک پارتی نامتعارف  و یا بهره مندی از 
اموال بی حساب پدر،  از طریق دوستان بیمار و یا دشمنان خانواده هدفمند 
به دام افتاده اند. بخشی از معتادان به خاطر فرار از نگرانی های شکم سیری و 
بخشی دیگر از روی فقر و گرسنگی و بیکاری و بدبختی  به اعتیاد روی 
آورده اند. عده ای هم جوانان سرکشی بودند که به اصطالح خودشان برای رو 
کم کنی به دام افتادند. بعضی دیگر هم به عنوان کسب درآمد موزع شدند 
و کم کم  به اعتیاد روی آوردند؛ این ها نمونه هایی است از معتادان امروز 
جامعه که همگی یک نظر واحد دارند و آن این است که ما نمی خواستیم 
معتاد شویم.  به گزارش ایسنا، علی مزینانی ـ مدیرعامل روزنامه هفت صبح 
ـ از برخورد، رویکرد پزشکی و اجتماعی به عنوان سه رویکرد مبارزه با مواد 
مخدر نام برد و گفت: ما به آسیب های اجتماعی که اعتیاد در رأس آن هاست 

کمتر پرداخته ایم.
و  تخصص  از  که  رفته  سمتی  به  روش ها  و  داشته  افزایش  معتادان  تعداد 
واقعیت دور شده است. رویکرد اول رویکرد مراکز دولتی یعنی برخورد و 
پاک کردن مناطق از معتادان است. رویکرد دیگر رویکرد پزشکی و وزارت 
بهداشت است. رویکرد بعدی رویکرد اجتماعی است که کمتر شده است. 
تقریبًا دو سال پیش جریان گور خوابی معتادان رسانه ای شد که تبعات زیادی 
داشت و نهایتًا آن ها را جمع کردند که این باز همان برگشتن به رویکرد اول 
است و این یعنی پاک کردن صورت مسئله. بهزیستی هم به سمت رویکرد 
اول رفته و به دنبال جمع کردن معتادان است. با این کار مسئله حل نمی شود 
و فقط پنهان می شود.مزینانی افزود: ما در هر حوزه ای چند نفر دادزن داریم؛ 
که در بخش های مختلف هستند و داد زدنشان باعث می شود که ما بفهمیم چه 
خبر است. به دالیل عجیبی حوزه اعتیاد برخالف دیگر حوزه ها دادزن ندارد 
تا مسائلش مطرح شود. شخصی به من گفت درباره شیشه افغانی شنیده ای. 
گفتم نه. گفت آشپزخانه های شیشه جمع شده اند و افغانستان شیشه ای با زیر 
قیمت و اثرگذاری بیشتر را تولید می کند. صدای هیچکس درنیامد. در حوزه 
اعتیاد کسی که فارغ از جهت گیری های سیاسی بررسی کند و اطالعاتی از 
کف بازار به رسانه ها بدهد نداریم.مدیرعامل هفت صبح ادامه داد: به دلیل 
اینکه رویکرد دولت و تمام سازمان ها اجتماعی نیست، میان رسانه ها رقابتی 
جدیداً  و  خواب  گور  مثل  کنند.  کشف  جدید  چیزهای  که  می شود  ایجاد 

قنات خواب.
گیتا علی آبادیـ  مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه هاـ  هم با اشاره 
به اینکه هفته گذشته هفته مبارزه با مواد مخدر بوده است درباره اعتیاد به 
مواد مخدر توضیح داد: مواد مخدر هم درمان است هم درد. استفاده نادرست 
از برخی از داروها هم عواقب روحی روانی و جسمانی زیادی را برای انسان 
به دنبال دارد. در وهله اول خانواده و در وهله دوم آموزش و پرورش در 
آموزش دادن به فرزندان نقش مهمی دارند. در کنار آن ها رسانه ها هستند 
که جایگاه مناسبی در این زمینه دارند. رسانه ها نقش اطالع رسانی را به خوبی 
می توانند اجرا کنند از این رو در زمینه اعتیاد هم می توانند خیلی مهم باشند. 
هر چقدر آموزش بیشتر باشد بیشتر می توانیم از خودمان مراقبت کنیم. درمان 

اعتیاد کار ساده ای نیست.
به گفته امیر حسین یاوری )معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ریاست جمهوری(،  مردم می توانند با شماره گیری )۰۹۶۲۸( با کارشناسانی 
که اغلب پزشک هستند از ساعت ۸ صبح تا شب در ارتباط باشند و آن ها 

پاسخگوی تمامی سؤاالت مردم در خصوص اعتیاد خواهند بود.
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه فارس خبرداد؛

آمادگی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه 

فارس برای جذب سرمایه گذار
صفحه 4

گزارشی از نشست »مواد مخدر و رسانه«

از معتادان ژولیده کناِر 
 خیابان و بی خانمان 
 تا معتادان یقه سفید 

و شیک پوش
صفحه 1

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.
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یادآور شوید.


