ﮐﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﯽ »رواﻧﮕﺮدان« ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد
ﻋﮑﺲ :ﻓﺮارو
ﯾﮏ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼی زﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﻔﺖ :اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش درﺑﺎره دروغ ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻫﻮارهای ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ و آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی ﻣﻮاد
رواﻧﮕﺮدان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ اﺑﻬﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ« زﻧﺎن »اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻻزم
اﺳﺖ.آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز از اﻫﺮمﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از
ورود ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺸﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد و
ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد از ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎذب در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮ ﻻﻏﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
آراﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ داروﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺸﻢ و ﻫﻤﭽﺸﻤﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ از ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺸﻮر زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  70درﺻﺪ از
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ 20 .ﺗﺎ  30درﺻﺪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک ،ﺷﯿﺮه و ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﻗﺎم دﻗﯿﻘﯽ از آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎرش
ﻧﻈﺮی و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه آﻣﺎر را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد و آﻣﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻬﺮان
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﻮد ﺑﯿﺎن آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺑﻬﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﻏﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی و ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

