درنگ

اهدای اعضای بدن دانش آموز جویباری به  ۱۰بیمار نیازمند
اعضای بدن دانش آموز ورزشکار جویباری به  ۱۰بیمار نیازمند جان دوباره بخشید .به گزارش مهر ،در کاری خداپسندانه ،اعضای پیکر جوادملک نژاد ،دانش آموز جویباری به  ۱۰بیمار نیازمند اهدا شد.
بر این اساس ،جواد ملک نژاد دانش آموز ورزشکار جویباری که در پی ایجاد سانحه ،دچار مرگ مغزی شده و با موافقت خانواده آن مرحوم ،پیکر وی برای اهدای عضو به تهران منتقل و بیش از ۱۰
عضو از اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد .گفتنی است؛ این دانش آموز در سال سوم متوسطه اول مشغول به تحصیل بود و در مسابقات ورزشی (رشته کشتی) دارای مقام قهرمانی استان
مازندران است.

شرایط شرعی وقانونی اهدای جسد برای مقاصد علمی بررسی شد ؛

دولت نهم طی نامهای به آیتاهلل هاشمی شاهرودی رییس
وقت قوه قضاییه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری
و آیت اهلل مکارم شیرازی ،مجددا درخواست تحویل اجساد
مجهولالهویه به دانشگاههای علوم پزشکی را مطرح و تاکید
کرد که دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موظف
خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات کنند.
گرچه امروز بخشی از این مشکالت به مدد اجساد مجهول
الهویه مرتفع شده اما به گفته دکتر «علیرضا ابراهیم زاده»،
مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشکالت همچنان به قوت خود باقی است .به گفته او در
حال حاضر بیش از  ۱۰پرونده وجود دارد که افراد وصیت
کرده اند پس از فوت ،اجسادشان به سالن تشریح دانشگاه
علوم پزشکی اهدا شود .با این حال ،او تایید کرده است:
«سالن های تشریح دانشگاه های علوم پزشکی کشور همواره
از نبود جسد خانم برای رشته های مامایی و تخصص های
مرتبط با زنان در رنج هستیم».
تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه ها
بدون دردسر نیست
براساس گفته «احمد شجاعی» ،رییس پزشکی قانونی
کشور ،هر دانشگاه علوم پزشکی ساالنه دو تا سه جسد نیاز
دارد و بر اساس استاندارد جهانی ،هر چهار یا شش دانشجو
باید روی یک جسد مطالعه کنند و آن طور که شواهد
نشان میدهد فاصله ایران تا این شاخص بسیار زیاد است.
براساس گفته او دانشگاه آزاد اسالمی یکی از دانشگاههایی
بوده است که در ابتدای تاسیس خود با مشکل کمبود جسد
برای تشریح روبرو بوده اما آن طور که معاون علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی می گوید دانشگاه امروز با مشکل کمبود
جسد مواجه نیست ولی تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه
ها بدون دردسر هم نیست.
علی ابطحی ،معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی به
روزنامه «ابتکار» گفت :جسدها را از سازمان پزشکی قانونی
دریافت می کند و امروز دانشگاه آزاد در مقایسه با سالهای

قیمتهای نجومی قبر در تهران
یکنند و
براساس آمارهای رسمی ،روزانه  162تهرانی به دیار باقی سفر م 
سکته ،تصادفات و گازگرفتگی از مهمترین دالیل مرگ پایتختنشینان است.
به گزارش ایسنا ،براساس آمارهای رسمی ،روزانه  162تهرانی به دیار باقی سفر
یکنند و سکته ،تصادفات و گازگرفتگی از مهمترین دالیل مرگ پایتختنشینان است.
م
بهشت زهرا (س) کماکان محل اصلی دفن اموات تهرانیهاست اما به جز بهشت زهرا
چندین آرامگاه دیگر نیز در تهران وجود دارد که اکثر آنها در جوار امامزادهها ایجاد
شدهاند .این در حالی است که ساماندهی گورستان جدید پایتخت از سال  ۹۱تا امروز
به سرانجام نرسیده است .قیمت نجومی قبر در تهران از خبرهایی است که هر چند
وقت یک بار به آن پرداخته میشود و سپس به فراموشی سپرده میشود .مسالهای که
نه تنها امامزاده صالح که دیگر گورستانهای تهران هم با آن مواجه هستند .از سال ۸۶
اعالم شده بود که بهشت زهرا دیگر برای پذیرش مردگان ظرفیتی ندارد با این وجود
تا امروز که نزدیک ده سال از این تاریخ می گذرد کماکان مردگان در بهشت زهرا دفن
می شوند.
پذیرش روزانه  ۱۵۱متوفی در بهشت زهرای تهران
آمارهای رسمی از سازمان ثبت احوال کشور که متولی ثبت حیات اعم از تولد و فوت
در شناسنامه و اطالعات جمعیتی کشور است حاکی از آن است که تهران از سال ۸۵
تا سال  ۸۹به طور میانگین ساالنه بیش از  ۵۹هزار فوتی داشته است که می توان این
گونه عنوان کرد که روزانه  ۱۶۲تهرانی بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی فوت می
کنند.آمارها نشان میدهد بیاحتیاطی در رانندگی ،عدم دقت در استفاده از وسایل
گازسوز و بی توجهی به سالمت جسمانی از مهمترین دالیل مرگ در پایتخت است.
البته به گفته مسئوالن وزارت بهداشت در سالهای اخیر دالیلی مانند آلودگی هوای
تهران هم مزید بر علت شده تا این آمار افزایش یابد .بر اساس آمارهای منتشرشده از
سوی سازمان بهشت زهرای تهران ،پایتخت در  ۹ماهه نخست سال جاری  ۳۵هزار و
 ۵۵۸فوتی پذیرش داشته است که از این تعداد  ۱۹هزار و  ۹۲۲مورد مرد و  ۱۳هزار و
 ۸۷۹مورد زن بوده اند .آمارها نشان می دهد در سال  ۹۰حدود  ۸۴۸نوزاد در سازمان
بهشت زهرای تهران به عنوان نوزاد فوت شده پذیرش شده است .همچنین بر اساس
اعالم آمارها «سکته قلبی» علت بیشترین مرگ تهرانی ها بوده است که در رایانه بهشت
زهرا ثبت شده است .در سال  ۹۴آمار کل پذیرش شدگان در بهشت زهرای تهران ۵۰
هزار و  ۴۵۶متوفی بوده است که نسبت به سال  ۸۸حدود  ۴/۵درصد افزایش داشته
است .با اینکه بهشتزهرا به افراد بیبضاعت قبر رایگان اختصاص داده است ،اما قانون
باالشهری و پایین شهری اینجا هم حاکم است .هزینه واگذاری هرقبر در قطعات ۲۰۰
تا ( ۲۵۸فاز دوم آرامستان) بهشت زهرا(س) تا سقف هفتاد درصد ظرفیت به قیمت
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان ،از سقف هفتاد تا هشتاد درصد چهار میلیون تومان ،تا
نود درصد ظرفیت شش میلیون تومان و در ظرفیت نود تا صد درصد  ۸میلیون تومان

ابتدایی تاسیس با کمبود جسد برای تشریح روبرو نیست.
اجسادی که به دانشگاه وارد میشود براساس آیین نامه و
ضوابط و قانون کشور است .این ضوابط از سوی سازمان
پزشکی قانونی اجرایی می شوند و سپس در اختیار دانشگاه
ها قرار می گیرند.
او با تاکید برا اینکه تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه ها
از طریق پزشکی قانونی است ،گفت :تهیه جسد برای تشریح
در دانشگاه ها بدون دردسر نیست اما با وجود این با کمبود
جسد برای تشریح در دانشگاه روبرو نبوده ایم هرچند که
دانشگاه آزاد اسالمی به خاطر وسعت و پراکندگی آن در
سطح کشور مشکالت بیشتری را در بر دارد .ابطحی در
رابطه با ضوابط و قوانین پزشکی قانونی برای ارسال اجساد به
دانشگاه ها بیان کرد :ضوابط و قوانین متعددی در این رابطه
وجود دارد که از جمله آن میتوان به جنسیت جسد ،داشتن
و نداشتن همراه یا رضایت خانواده ،توان تشریح شدن جسد
اشاره کرد .او با اشاره به اینکه دانشگاه ها در رابطه ضوابط و
دستور العملهای پزشکی قانونی دخالتی ندارد ،گفت :برای
دادن جسد دستور العملهایی وجود دارد که پزشکی قانونی
خود براساس آنها اجساد را به دانشگاه تحویل میدهد .ما
نیازمان را می نویسیم و آنها براساس نیاز دانشگاه اجساد را
در اختیار ما قرار می دهند .معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد
در پاسخ به اینکه چه مدت طول می کشد تا جسدی پس
از درخواست به پزشکی قانونی در اختیار دانشگاه گذاشته
شود؟ گفت :پس از مکاتبه دانشگاه با پزشکی قانونی ،این
سازمان در اولین فرصت جسدی که شامل ضوابط و قوانین
باشد در اختیار دانشگاه می گذارد.
قانون درباره اهدای جسد چه می گوید؟
اکبر فتح اللهی نوشهر ،وکیل پایه یک دادگستری در گفت
و گو با روزنامه «ابتکار» در رابطه با اصطالح وقف جسد و
انطباق آن با قوانین حقوقی کشور گفت :وقف تعریف کامال
مشخصی در قانون مدنی و حقوق موضوعه کشور دارد.
براساس ماده  55قانون مدنی کشور تعریفی که از وقف

تعیین میشود .هزینه واگذاری هر قبر در کلیه قطعات فاز اول این آرامستان قطعات یک
تا  ۱۱۲به جز قطعات  ۸۶ ،۸۴ ،۳۵ ،۳۲تا  ۱۰۰به قیمت  ۲۰میلیون تومان و قطعات
 ۸۶ ،۸۴ ،۳۵ ،۳۲تا  ۱۰۰به قیمت  ۱۷میلیون تومان فروخته میشود.
شاهعبدالعظیم
تهران عالوه بر بهشت زهرا چندین آرامستان دیگر هم دارد که قیمت قبر در امامزادهها
از بهشتزهرا هم عجیبتر است .معموال دفن اموات در این امامزادهها که اغلب داخل
شهر قرار دارند ،ممنوع است .به همین دلیل در این اماکن هم شاهد قیمتهای نجومی
هستیم .قیمت هر قبر در قسمت صحن شاه عبدالعظیم ۶۰۰ ،میلیون تومان است؛ اما
قیمتها باالتر هم می رود و تا یک میلیارد تومان هم می رسد .قیمت دیگر مکان های
حرم هم از  ۲۵میلیون تومان شروع می شود و به  ۵۰میلیون تومان می رسد.
امامزاده پنج تن لویزان
امامزاده پنج تن که مرقد پنج برادر است در لویزان قرار دارد .گورستان عمومی لویزان
نیز در کنار امامزاده پنج تن واقع شده و مساحت آن به سه هکتار میرسد .در این
گورستان هم قیمت قبر متغیر است و از  ۴۰میلیون شروع میشود و به  ۸۰میلیون و
حتی باالتر میرسد.
امامزاده صالح فرحزاد
بقعه حضرت امامزاده صالح (ع) از نوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) با داشتن
سابقهای طوالنی یکی از اماکن مقدس قدیمی و شناخته شده و در منطقه فرحزاد است.
قیمت قبر در این امامزاده که به پیکر شش شهید گمنام هم متبرک شده ،از ۱۰۰
میلیون به باال تعیین شده است .باال بودن قیمت قبر در این امامزاده به شورای شهر
تهران هم کشیده شده و اعضای آن در پی حل این معضل هستند .مجتبی شاکری،
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ،اسفند سال  ۹۴در هفتاد و پنجمین
جلسه چهارمین دوره این شورا گفته است :قیمت یک قبر در امامزاده صالح هماکنون
 ۷۰۰میلیون تومان است .چه کسی توانایی چنین خریدی دارد؟ بنابراین باید در این
زمینه به صورت جدی رسیدگی شود.
امامزاده اسماعیل چیذر
امامزاده اسماعیل چیذر از پسران امام هفتم شیعیان ،امام موسی کاظم (ع) است که
آرامگاه او در جنوب چیذر و باالی بزرگراه صدر واقع شده است .قیمت قبر در اینجا هم
سر به فلک کشیده و باالی  ۱۰۰میلیون تومان است.
ابن بابویه
ابن بابویه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از
مشاهیر ایران در آن دفن شدند .نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابویه معروف
به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که آرامگاه او در آنجا واقع شده
است .خرید قبر در این آرامگاه هم برای افراد بین  ۵۰تا  ۶۰میلیون تومان آب میخورد.
امامزاده عبداهلل شهرری
حسین ابوعبداهلل ،فرزند عبداهلل ابن عباس و از نوادههای امام زینالعابدین (ع) است.

شنبه
29خرداد1395
شماره3455

خبر

از تخت تشریح تا تبدیل شدن به درخت!
گروه درنگ-زهرا داستانی :جسد انسان پس از
مرگ چه خواهد شد؟ این سوالی است که سالیانی
پیش علم پزشکی به آن پاسخ داد .علمی که امروز
برای پیشرفتش نیازمند اجساد انسانی است و انسان
امروزی به دنبال راهی تا به مدد آن بشتابد .گرچه
تعداد معدودی از انسانها در سراسر دنیا وجود دارند
تا جسد خود را برای ارتقاء این دانش بشری اهدا
کنند اما شواهد نشان میدهد که انسان امروزی برای
اجساد خود پس از مرگ برنامه ای دیگر به جز تدفین
آن دارد.
کمتر کسی پیدا میشود که به مرگ و بدن بی جان خود
فکر نکرده باشد .بدنی که پس از مرگ در زیر خروارها خاک
می آرامد و در کمترین زمان چیزی از استخوانهایش باقی
نمیماند .گرچه تدفین مردگان در ایران از قدیم االیام باب
بوده و باور شرعی و عرفی به اجساد ،چیزی جز دفن را تجربه
نکرده اما ایرانیان امروزی جور دیگری به اجساد خود می
نگرند .هرچند نگاه عمده افراد یا میان ذهنیت افراد جامعه
به چیزی جز دفن جسد فکر نمی کند اما در میان میلیونها
ایرانی ،کسانی هستند که دلشان میخواهد جور دیگری نه
به رسم همیشگی برای ابد آرام بگیرند .کسانی که حتی برای
رسیدن به این مقصود حاضرند کشور دیگری را به عنوان
آخرین مقصد سفرشان انتخاب کنند تا جسدشان در آنجا
سوزانده شود و خاکسترش را به آب یا باد بسپارند ،یا حتی
به روش های خاص امروزی با استفاده از تکنولوژی به خاکی
برای یک درخت تبدیل شوند در این میان بسیار از افراد
هستند که می خواهند بدن خود را برای درمان درد بشری
اهدا کنند یا به پیشرفت علم پزشکی کمکی کنند.
«شادی عصارهپور» دختری  29ساله که ادبیات انگلیسی
خوانده و چند سال پیش فقط از سر کنجکاوی راهی سالن
تشریح یکی از دانشگاهها شده ،اکنون یکی از کسانی است
که بدن خود را برای تشریح اهدا کرده است .او اولین کسی
نیست که بدن خود را برای استفاده آکادمی به دانشگاه اهدا
می کند اما می تواند اولین گام برای گسترش این فرهنگ
باشد .او میگوید 22« :ساله بودم و میخواستم بدانم مردهها
چه شکلی هستند .به سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی
ایران رفتم اما جسد به خاطر مواد زیادی که به آن زده بودند
تا برای مدت طوالنی باقی بماند ،اصال مثل جسد نبود .دو
سه سال بعد رفتم غسالخانه “بهشت زهرا” و دیدم چه
داستان مسخرهای است؛ انگار آدم را در ویترین میگذارند
و بقیه او را میبینند و گریه میکنند ».او از دوستانش که در
رشته پزشکی تحصیل میکنند ،شنیده بوده که دانشجویان
پزشکی جسد زن در اختیار ندارند« :آناتومی زن و مرد با هم
فرق دارد و نداشتن جسد زن در دانشگاه به نظرم احمقانه
آمد .از دوستم که پزشکی میخواند ،پرسیدم میدانی چرا
جسد زن برای تشریح ندارید؟ گفت چون هیچ پزشک زنی
جسدش را وقف دانشگاه نکرده است ».شادی همان وقت
متوجه میشود وقف جسد معموال از طرف کسانی که در این
محیط هستند ،انجام می شود و مردم عادی اطالع چندانی از
آن ندارند .از منابع مختلفی تحقیق میکند و متوجه میشود
دانشجویان پزشکی برای تشریح ،کمبود جسد دارند.
دانشگاههای علوم پزشکی در ایران سالهاست که با
مشکل کمبود جسد دست و پنجه نرم می کنند .میانه سال
های دهه  80بود که با جدی شدن مشکل کمبود جسد در
دانشگاهها ،وزارت بهداشت وارد عمل و از سازمان پزشکی
قانونی تقاضای ارائه اجساد مجهولالهویه به دانشگاهها را
کرد که این تقاضا از سوی دستگاه قضایی به خاطر مسائل
شرعی بیپاسخ ماند تا اینکه باقری لنکرانی وزیر بهداشت
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مواد مخدر چهارمین علت مرگ و میر در کشور
وجود دارد در حوزه اموال ،حبس عین و تسبیل منافع است.
بنابراین بهتر است به جای واژه وقف از اهدای جسد استفاده
کنیم.
او با بیان اینکه کشور با سه مشکل اساسی در رابطه با
اهدای جسد روبرو است ،گفت :قانون گذار در وهله اول برای
قانون گذاری باید از انعکاس قانون در جامعه مطلع باشد.
متاسفانه ذهنیت مساعد و مثبتی در رابطه با اهدای جسد در
جامعه وجود ندارد .فارغ از مسائل دینی و قانونی که به آنها
خواهیم پرداخت میان ذهنیت افراد جامعه در رابطه با اهدای
جسد و اهدای عضو آن طور که باید مساعد نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت :اکثر افراد
نسبت به اهدای جسد چنین واکنشی نشان خواهند داد که
چرا من باید بدنم را در اختیار مجموعه ای قرار دهم که افراد
آن مجموعه پس از در اختیار گرفتن و بررسی علمی و
بدست آوردن مهارت در جهت منافع خود (اطالعات علمی
شخصی یا صنفی) اقدام کنند و به تعبیر عامیانه تر چرا بدن
من باید سبب ثروتمند تر شدن عده ای از متخصصان جامعه
شود؟ (تفسیری که بواقع اینطور نیست)
او معتقد است :نگرش جامعه ایران زمانی نسبت به اهدای
جسد تغییر خواهد کرد که جامعه پزشکی و یا ساختار
پزشکی کشور در خدمت مردم باشد(.الاقل بر حسب واقعیات
موجود)
فتح اللهی در ادامه گفت :جامعه برای تغییر نگرش خود
باید نمود بخشش خود را ببیند .جامعه باید به جایی برسد
که مردم زمانی که عضوی را اهدا می کند یا جسدی را در
اختیار جامعه پزشکی قرار می دهد نمود آن را به صورت
عملی و نه نظری در جامعه مشاهده کنند و احساس کنند
که خدمات پزشکی در کشور منبعث از این موضوع بهتر از
وضعیت کنونی اش است .او با بیان اینکه اهدای جسد با
خلع قانونی روبرو است ،گفت :به جای اینکه یک اصطالح را
در یک مجموعه حقوقی دیگر وارد کنیم باید ابتدا تحقیقات
کارشناسی مفصلی بر روی آن صورت گیرد و سپس به
صورت الیحه یا طرحی در مجلس مطرح شود ،قانون گذاری
صورت گیرد و آیین نامه اجرایی وجود داشته باشد تا بستر
قانونی الزم برای آن فراهم شود.
اهدای جسد با خالء قانونی روبرو است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون هیچ گونه
تعریف مشخصی از اهدای جسد وجود ندارد ،گفت :پس با
توجه به اینکه در رابطه با اهدای جسد قانون گذاری صورت
نگرفته است ،اقدام به آن در صورتی که از حوزه های تعریف
شده خارج شود ،می تواند مشکالتی را به همراه داشته باشد.
او بحث دینی و منع قانونی را یکی دیگر از مشکالت و
چالشهای اهدای جسد عنوان کرد و گفت :طبق ماده 634
قانون مجازات اسالمی نبش قبر مسلمان وحتی غیر مسلمان
قائل به مجازات است و در رابطه با دیات در فصل هشتم در
قانون مجازات جدید موادی وجود دارد که دیه جنایت بر
مرده مشخص شده است .فتح اللهی در ادامه گفت :بسیاری
از علما حتی با وجود اینکه این موضوع استفتاء شده است
معتقد به شروطی برای اهدای جسد هستند .آنها معتقدند که
ابتدا باید دسترسی به جسد غیر مسلمان وجود نداشته باشد
و در وهله دوم در موارد بسیار ضروری این اقدام صورت گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد داد :به جای تعریف
این موضوع در قالب یک موضوع کامال مالی همچون وقف
بهتر است که کار کارشناسی در این رابطه صورت گیرد و
یک قانون گذاری کامال مشخصی در این رابطه وجود داشته
باشد .ضمن اینکه هر قانون گذاری که صورت می گیرد نباید
مخالفتی با موارد دینی و منع قانونی داشته باشد.

گورستان امامزاده عبدا ...در شهر ری است و دفن مردگان مگر در گورهای از پیش
خریداری شده در آنجا از دهه پنجاه متوقف شدهاست .مجموعه گورستان امامزاده
عبدا ...سال  ۷۸در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد .این گورستان معروف هم گرانترین
قبرهای پایتخت را در اختیار دارد و افرادی که بخواهند عزیزانشان را در این آرامستان
دفن کنند باید  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون تومان بپردازند.
تمدید  ۳۰ساله دفن مردگان تهران
در حالی قیمت قبرستان های تهران سر به فلک می کشد که احداث گورستان
در شرق و غرب پایتخت تنها در حد یک ایده که از سوی مدیران شهری نیز دنبال
می شود ،ماند .اما به نظر می رسد احداث گورستانی در جنوب شهر تهران به مرحله
عملیاتی نزدیک می شود .بعد از دو سال نگرانی از اتمام ظرفیت گورستان کنونی
پایتخت مسئوالن شهری از تفاهم نهایی برای تملک زمین جدید گورستان پایتخت
می گویند.سال گذشته رحمت ا ...حافظی ،رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران
از نهایی شدن تفاهم نامه تملک مکان جدید بهشت زهرا خبر داد و گفت :ظرفیت
گورستان جدید پایتخت معادل بهشت زهرای کنونی است و دستکم تهرانی ها تا ۳۰
سال نباید نگرانی برای دفن مردگانشان داشته باشند.

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه مواد مخدر نقش اجتماعی و فکری افراد
را تحت تأثیر قرار میدهد ،اظهار داشت :یک فرد معتاد بهعنوان یک نیروی
بیخاصیت در اجتماع مطرح و از چرخه اجتماعی خارج میشود.
به گزارش فارس ،علی ناصریبا اشاره به اینکه مواد مخدر نقش اجتماعی و
فکری افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،اظهار داشت :یک فرد معتاد بهعنوان یک
نیروی بیخاصیت در اجتماع مطرح و از چرخه اجتماعی خارج میشود .وی با
تأکید بر اینکه دشمن تالش میکند تا نیروهای مهم و اساسی انقالب از جمله
نوجوانان و جوانان را از عرصه اجتماع خارج کند ،گفت :ما موظف هستیم برای
جلوگیری از این اقدام حرکتی جهادگونه را انجام دهیم .فرماندار بیرجند با بیان
اینکه مواد مخدر و ورود آن به کشور به عنوان جنگ سخت همراه با جنگ نرم
بوده که به کشور تحمیل شد ه است ،افزود :انقالب اسالمی از زمانی که به پیروزی
رسید دشمنان از راهها و ابزارهای مختلف برای نابودی آن تالش میکنند .ناصری
اضافه کرد :برای اینکه مبارزه با مواد مخدر به نتیجه مطلوب برسد همه افراد
جامع ه وظیفه دارند در این زمینه تالش کنند.
بیکاری،مهمترین زمین ه گرفتار شدن افراد به دام اعتیاد
وی بیکاری را از مهمترین زمینه گرفتاری افراد به دام اعتیاد بیان کرد و ادامه
داد :مسؤوالن و آحاد جامعه نباید بگذراند معضل بیکاری به اعتیاد تبدیل شود
و باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود .فرماندار بیرجند با اشاره به وجود
کونیم میلیون معتاد در کشور ،تصریح کرد:تولیدکنندگان مواد مخدر دو وجه
ی 
را سر لوحه کار خود قرار میدهند که وجه اول این امر تجارت کثیف و پرسودی
است که نصیب سردمداران این امر میشود .ناصری نفوذ و رسوب به بافت و
الیههای فرهنگی جامعه را وجه دوم تولیدکنندگان مواد مخدر دانست و اذعان
داشت :تالش میکنند تا بنیانهای اجتماعی کشور را به خصوص از طریق نفوذ
در نوجوانان و جوانان ویران کنند .وی ادامه داد :بیش از  ۶۰درصد افراد زندانی
در زندانهای کشور به واسطه خرید و فروش مواد مخدر در زندانها به سر
میبرند که متأسفانه این حرکت استکباری سبب تعدیل و ایجاد اتفاقات جدی
در حوزه مصرف مواد صنعتی میشود .فرماندار بیرجند از وجود  ۵۰۰نوع ماده
مخدر صنعتی در جامعه خبر داد و گفت :مصرف این مواد آثار زیانباری را به
افراد وارد میکند چنانچه درمان آن در بعضی موارد غیر ممکن و زمینه مرگ و
میر افراد را مهیا میکند.
ضرر  ۱۰هزار میلیاردی کشور از مصرف مواد مخدر
ناصری با بیان اینکه کشور از لحاظ اقتصادی ساالنه  ۱۰هزار میلیارد تومان در
حیطه مصرف مواد مخدر متضرر میشود بر ضرورت آگاهیبخشی افراد جامعه
در خصوص مواد مخدر سنتی و صنعتی تأکید و تصریح کرد:باید باورهای دینی
افراد تقویت شود بنابراین استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری موثرترین اقدام
در این زمینه است .وی کاهش تقاضا را مهمترین راه مبارزه با مواد مخدر بیان و
اضافه کرد:در خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند شورای مبارزه با مواد مخدر
را راهاندازی کردیم که این شورا به عنوان حلقه واسطه میان دستگاههای اجرایی
و مردم فعالیت میکند.
لزوم اطالعرسانی رسانهها در راستای آگاهیبخشی پیرامون مواد مخدر
فرماندار بیرجند بر لزوم اطالعرسانی رسانهها برای آگاهیبخشی پیرامون
مواد مخدر تاکید و افزود :همه شهروندان در امر مبارزه با مواد مخدر ما را
یاری کنند.
ناصری با اشاره به اینکه خراسان جنوبی تاکنون  ۱۰۰شهید مبارزه با مواد
مخدر تقدیم انقالب اسالمی کردهاست ،ادامه داد :همچنین در راه مبارزه با مواد
مخدر در استان  ۸۵جانباز و  ۱۳آزاده داریم .وی با بیان اینکه در سال گذشته
 ۲۵تن انواع مواد مخدر در استان کشف شد ،اضافه کرد:همچنین در سه ماهه
نخست سال جاری بیش از  ۶تن مواد مخدر در استان کشف شده است .فرماندار
بیرجند به هممرز بودن خراسان جنوبی با کشور افغانستان اشاره کرد و گفت:
کشور ایران سیاستهای خوبی را در قبال کشور افغانستان برای جایگزین کردن
کشت خشخاش اتخاذ کرده است ولی متأسفانه به دلیل سود کثیف این امر دولت
افغانستان حاضر به همکاری و همراهی نیست .ناصری چهارمین علت مرگ و
میر افراد در کشور را مصرف مواد مخدر اعالم و تصریح کرد :سوق دادن بخشی
از افراد جامعه به سمت کاهش مصرف مواد مخدر باید در دستور کار مسؤوالن
و مردم قرار گیرد.

