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شوراي هماهنگي مبارزه بامواد مخدر استان كرمان 

والدين معتاد:

آيا مي دانيد فرزندان شما ازحضورتان درجامعه سرافكنده 
و ازعدم حضورتان رنج مي برند

بدون شـك اعتياد به عنوان يك معضل همواره بخش عظيمي ازجامعه راتهديد كرده و سـالمت آن را 
بهخطرانداخته و شادابي و نشاط را ازآن مي گيرد.

قطعـاً چنين جامعـه اي هرگز درمسـير تعالي و بالندگـي قرار نگرفته و از قافله رشـد و توسـعه عقب 
خواهدماند.

براي مبارزه بااين پديده شوم و ويرانگر تالش بسياري انجام مي شود ، ازجمله مراكزي كه دغدغهاي 
دوچندان دارد «شوراي هماهنگي مبارزه بامواد مخدر» است. 

براي آشـنايي بيشتر بافعاليت اين مركز گفتگويي باجناب سـرهنگ «ابراهيم شاكري» جانشين دبير 
ومعاون شوراي هماهنگي مبارزه بامواد مخدر استان كرمان انجام شد، كه درادامه مي خوانيد:

جامعه سالم، جامعة عاري از اعتياد است

   قطعـاً قبول داريـد كه اعتياد عـالوه برزيانهايي كه بـراي فردمعتاد دارد به 
جامعه و اقتصاد همه لطمه مي زند، ديدگاه شمادراين مورد چيست؟

  همانطوركـــه مي دانيد هرفرد معتاد مي تواند 10 نفر را درمعرض اعتياد قراردهد كه اين 
مسئله خطري بســـيار بزرگ براي جامعه تلقي مي شود. باتوجه به آمار و ارقام، هرمعتاد روزانه 
3 دالر به اقتصاد ملي ضرر وارد مي كند و چنانچه اين مسئله مورد توجه قرار نگيرد به سالمت 

جامعه آسيب جدي وارد خواهد شد.
   شـوراي هماهنگي مبـارزه بامواد مخدر تاكنون درايـن زمينه چه اقداماتي 

انجام داده است؟
  براي مبارزه با اعتياد و مقابله با آن كميته هاي فرعي شـــورا در شهرستانها فعال شده و با 

برگزاري كارگاههاي آموزشي براي اقشار مختلف جامعه به ويژه دانشآموزان درسراسراستان، 
برپايي نمايشگاه هاي علمي با موضوع پيشگيري ازاعتياد درمراكز فرهنگي و آموزشي تالش 
ميكنيم، بتوانيم گامي نو برداريم عالوه براين ازطريق نصب بيلبوردهاي مربوط به پيشگيري 
از اعتياد درسطح شهرهاي استان برگزاري تئاترهاي خياباني همراه با برنامههاي شاد و متنوع 
در پارك هاي سطح شهر كرمان باموضوع پيشـــگيري و مقابله با اعتياد از ديگر فعاليت هاي 

اين مركز درسال 1387 بوده است.

   همكاري سازمانهاي دولتي باشوراي هماهنگي چگونه است؟
شورا با كليه دستگاههايي كه عضو شورا هستند هماهنگي الزم را درخصوص اجراي وظايف 
و ماموريتهاي مرتبط با پيشگيري از اعتياد دارد و ازجمله اين مراكز ميتوان به دانشگاه علومپزشكي، 
سازمان بهزيستي، صدا و سيما، فرهنگ و ارشـــاد اسالمي، سپاه پاسداران، دانشگاهشهيد باهنر، 

سازمان فني و حرفه اي، آموزش و پرورش، كميته امداد امامخميني (ره) و... اشاره كرد.
   براي درمان معتادان چه اقداماتي انجام شده است؟

  براي اين منظور تاكنون 56 مركز درماني اعم از دولتي و خصوصي راهاندازي شده است 
و يك مركزصداي مشـــاور 24ساعته با 10 خط تلفن با موضوعات مختلف درماني و پيشگيري 

فعال است.

   براي مقابله باورود و توزيع مواد مخدر چه اقداماتي انجام شده است؟
  همـــكاران ما، درنيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي درســـال 1386 بيش از 173تن
و در 11 ماهه 1387 بيش از 153 تن موادمخدر كشـــف كرده اند و در رابطه باكشـــف اين مواد
تعداد 11 نفر ازنيروهاي نظامي و انتظامي و مردمي، درســـال 1386 و 8 نفر در 11ماهه1387
بهشـــهادت رســـيدهاند، و درهمين رابطه بيـــش از 17 تن موادمخـــدر در دو نوبت تيرماه و 
اسفندماه1387 باحضور مسئولين استان، خانوادهمعظمشهداء و اقشار مختلف مردم امحاء شده است.

جامعه سالم=جامعه عاري ازاعتياد=جامعه توسعه يافته

هريك نفر معتاد 10نفر را درمعرض اعتياد قرار ميدهد

آيا مي دانيد: اعتياد زمينهساز بيماريهايي مانندايدز، هپاتيت و... مي باشد


