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تن  7000 درصد از مواد مخدر تولیدی  جهان که معادل 93کشور عزیز ما ایران در مسیر ترانزیت         

 210گذشته  سالقرار دارد . در کشور افغانستان  همسایه شرقی ما ، برآورد میشود  تریاک ومشتقات آن

 94 به ارزش تریاک  هزار تن 7از این سطح  بوده که  ک ( ) تریاهزار هکتار از اراضی زیر کشت مواد مخدر

.  متاسفانه با توجه به اینکه کشور ما بهترین مسیر ترانزیتی این محصول  مده استآمیلیارد دالر بدست 

بخش عمده ای از مشکالت این بلیه  خانمان سوز گریبان مردم ایران را گرفته است  .به  شود محسوب می

کیلو گرم آن در ایران  1کیلو گرم تریاک مصرفی در  جهان 2مار سازمان ملل از هر ترتیبی که  طبق آ

درصد مصرف  42تن معادل  4۵0تریاک در ایران  مصرفبر اساس گزارش دیگری ،   مصرف میشود . 

درصد از مصرف کنندگان جهانی تریاک در ایران قرار دارند و بعد از ایران کشورهای  13 جهانی است و

تن،  7۵تن، جنوب شرق آسیا با  ۸0تن، پاکستان و افغانستان با  9۵به جز ترکیه و روسیه با  اروپایی

  .بعدی مصرف مواد مخدر قرار دارند تن در رتبه های ۵۸و روسیه با  تن ۶0با تن، افریقا ۶7هند با 

 د مخدر به صورتبسیاری ا ز ناهنجاریهای اجتماعی بر اساس مطالعات انجام شده توسط ستاد مبارزه با موا

 مستقیم و یا غیر مستقیم با مصرف مواد مخدر  مرتبط است . 

از  %۶۵ ( ، رخ داده  ازدواج یک طالق ۵/4در مقابل هر  93) در سال از طالقها  % ۵۵برای مثال          

از نزاعهاو خشونتهای  %۶9درصد از تجاوزها،  %۸2از قتلها ، %49 از کودک آزاریها ، % 30همسر آزاریها ، 

از خودکشی ها  %27از مرگ و میرهای ناشی از سوانح رانندگی ،  % ۵0، از سرقتها % 40منجر به قتل  ، 

معادل  92در سال   ایران  تعداد کل زندانیان)   از کل زندانیها %۶۵از دعواها و درگیریها  و باالخره  ۶7%،

 به دلیل اعتیاد گزارش شده است . ( بخاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر  است بوده  نفر ۶72هزار و  210

قاچاقچی و معتاد در کشور  30طبق آمارهای پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت میانگین هر ساعت 

هزار نفر در رابطه  70 بالغ بر  ، توسط نیروهای پلیس دستگیر می شوند و تنها در سه ماه نخست سال نود

ای هزار پرونده  قضایی در دادگاه ۵7اند و برای این افراد  زندان شده با توزیع و مصرف مواد مخدر روانه

استان های تهران، اصفهان و خراسان  ،  براساس گزارش جمع آوری شده تشکیل شده است. کشور 

نفر بیشترین دستگیر  9۶7هزار و  1۸نفر،  ۸1۶هزار و  2۵نفر،  24۶هزار و  40رضوی به ترتیب با 

 .شدگان در کشور داشتند
 
 

 

 

 

 



 

 

بر اثر مصرف بی رویه و دالیل  ساعت یک معتاد  3داریم و هریکصد هزار معتاد خیابانی یران بیش از ما در ا

 هزار نفر در سال (. 3میمیرد )  دیگر 

یک درصد همچنین بر اساس یک مطالعه  میدانی در سطح مدارس و دانشگاههای کشور بیش از         

وابسته  هایدرصد دانشجویان دانشگاه  ۶/1و کرده اند  دانش آموزان یا معتاد هستند یا موادمحدر را تجربه 

علوم مواد مخدر مصرف   وزارت  وابسته به دانشجویان دانشگاههای درصد از   2/ ۶وزارت بهداشت و  به 

کل جمعیت کشور  بجز  %7/2) معادل  هزار معتاد 3۵0در حال حاضر حدود یک میلیون و  .میکنند 

)  در برخی گزارشات آمار  اد مخدر استفاده میکنند ( در کشور وجود داردافرادی که به صورت تفننی از مو

 9درصد معتادان مرد و  91. شایان ذکر است که  میلیون نفر میز اعالم شده است (  2معتادان تا مرز 

از مردم  میلیون نفر  10تخمین زده میشود که  ایران با در نظر گرفتن بعد خانوار در  درصد زن هستند . 

سال گذشته  ۵طی  کل جمعیت کشور  (  . %3/13باشند ) در گیر مواد مخدر  ایران به نحوی از انحاء 

مبارزه با مواد مخدر  ستاد های طبق برآورد.   نفر معتاد به جمعیت معتادان کشور اضافه شده 70روزانه 

 . به توزیع مواد مخدر اشتغال دارند و خانوادهایشان  درصد معتادان 70بیش از 

جای بسی تاسف است که در دهه اخیر و با ظهور  مواد مخدر صنعتی ارزان قیمت  به صورت         

گسترده ، شرایط تازه ای رخ نموده و الگوی مصرف به طرف مواد مخدر بسیار خطرناک صنعتی در حال 

ه س کشف شده از« شیشه»های تولید طبق آمارهای سازمان ملل، در ایران شمار آزمایشگاه تغییر است .

مورد در سال  1000و        90مورد در سال   2۵0و بیش از  ۸9مورد در سال  1۶۶به  ۸۶مورد در سال 

جاری رسیده است و تغییر الگوی مصرف به ترتیبی است که  به انقالب مصرف مواد مخدر صنعتی تشبیه 

ماعی و با کمک گزارشی که توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجت بر اساس . شده است

 نتایج  شده ارائه  در مورد مواد مخدر و جرائم در ارتباط با آن  93کارشناسان این حوزه در سال 

رسیده  93درصد در سال  2۶به  ۸4بیانگر این است که مصرف مواد صنعتی از نیم درصد در سال 

 . است

یعنی از .  ه رسید  93سال  سال  در 20در حال حاضر میانگین سن معتادان به حدود        

مصرفی  مخدر  ماده عمده  کاهش یافته است. 93سال  در سال  20به  92در سال های  ۵/23حدود

 % ۵/۶درصد هروئین،  ۸درصد کراک ، 1۶درصدشیشه  ، 2۶تریاک ، %۵۵ عبارتند از ،  حاضر در حال 

ازمصرف کنندگان شاغل هستند .  % ۵3به صورت کلی  نکته جالب اینکه  است . اکستازی % 3حشیش و 

   . ند میباشاین بدین معنی است که افراد زیادی که در اقتصاد فعالند متاسفانه  درگیر مصرف مواد مخدر 



ترین و بیش یکی از پیشگامان مبارزه با مواد مخدر شناخته میشود چهار هزار شهید بیش از  قدیم ایران با ت       

در جهان معادل  مواد مخدر  تجارت  سود خالص که شودگفته می.مسیر متحمل شده است خسارت را در این 

میلیارد  1۶00تا  1۵00میلیارد دالر در سال است و گردش مالی این تجارت غیرقانونی به  ۶00تا  ۵00

اه اسلحه به عنوان یک صنعت غیرقانونی جایگو نفت رسد. در واقع، مواد مخدر در کنار تجارتمی  دالر

در ایران مواد مخدر سه میلیارد تنها کشور،  محترم  گفته وزیر ای را به خود اختصاص داده است. بهویژه

تن مواد  ۵70همچنین، سال گذشته دارد.  هزار میلیارد تومان گردش مالی 20تقریبا معادل دالر، یعنی 

ت اخسارس یک برآورد اولیه بر اسا است .  شده  مصرفنیز در کشور میزان همین معادل  ومخدر کشف شد

 .   است در ابعاد مختلف برآورد شده  هزار میلیارد تومان 10 معادل  مواد مخدر در کشورمصرف  ناشی از 

 ۸تا  ۶کشور نیز از همان الگوی  و کارمندی   پژوهشها نشان داده است که متاسفانه محیطهای کارگری

ک مطالعه که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام ی لودگی تبعیت میکند  ) هر چند که بر اساسآدرصد 

لودگی میتواند باعث بروز صدمات گسترده آدرصد اعالم شده است ( . این مقدار  20شده این رقم باالتر از 

کشور شده و پیامدهای اقتصادی فراوانی داشته باشد ) بر اساس یک مطالعه و کسب و کار در  به صنعت 

 ذکر شده است (  . در حوزه ضررهای اقتصادی  مانمیلیارد تو 4۵00عدد 

آن در نهاد ها و ناشی از یکی از راه های مبارزه با بلیه مصرف مواد مخدر و اجتناب از خسارات         

محیط کار و پاالیش یا حداقل مراقبت  آن و منظم  غربال و پایش  مرتب  دولتی و غیر دولتی  سازمانها 

 :دارد  به شرح ذیل  است . این امر چندین مزیت

اوال افرادی که به هر دلیلی گرفتار شده اند در میابند که ادامه فعالیتشان در نهاد  /سازمان /بنگاه با شرایط 

 فعلیشان امکان پذیر نبوده و میبایست در رفتار خود  تجدید نظر کنند .

ر و بالطبع مواخده ،به رفتار مذکوثانیا افرادی که به این رفتار متمایل هستند با مالحظه امکان شناسایی 

 دست نمی زنند و از آن اجتناب میکنند  .

ثالثا مدیریت میتواند با حمایت ازافراد آلوده مثل  بکار گیری آنان در شغلهای کم خطرتر یا تمهیدات الزم 

 . قدام نمایدبرای درمان فرد گرفتار آمده نسبت  به  ارتقاء  فرایندهای اجرایی / تولیدی   .. بنگاه خود ا

 رابعا در صورت اصرار فرد گرفتار آمده به ادامه  تخلف ، میتوان وی را  در معرض مراجع قانونی قرار داد .

در هر صورت  نهاد یا واحد مورد پایش از بروز صدمات ناشی از حضور و فعالیت افراد آلوده مصون میماند 

، حفظ سرمایه های ملی و سالمت  محیط کار نقش  کیفیت کار انجام شده و محصوالت ء. این امر در ارتقا

 اساسی دارد .
 

 



شرکت پژوهشی و تولیدی روژان آزما بزرکترین و مجهز ترین  تولید کننده انواع سنجشهای سریع         

در ایران ،  مستقر در شهرک صنعتی بهارستان در استان البرز  با در اختیار داشتن کادر مجرب از دانش 

 3این توانایی را دارد تا  کلیه مراحل اجرای غربالگری   ،آزمایشگاه های مجهز   وآموختگان دانشگاهی 

تست شامل کلیه مواد مخدر  صنعتی و سنتی شناخته شده   ، تایید نتایج  ، ارائه  10تست و  ۵تست ، 

نی رسابرگزاری کالسهای افزایش مهارت مقابله با مواد مخدر و اطالع  انجام پایش منظم ، گزارش مکتوب ،

، انجام  فعالیتهای فرهنگی ) شامل برگزاری کالسهای دانش افزایی     آن در خصوص مضرات استفاده از 

بصورت دوره ای ) دو بار در نهادهای تولیدی  را  اجرا نماید  . پیشنهاد این است که مدیریت محترم  ..... (

مطمئن واحد داده و از سالمت کارکنان  آن قرار و پایش  خود را مورد ارزیابی و تشکیالت  سال ( سازمان 

در محل  و بدون ضرورت  تصادفی  آنهم  به صورت نمونه گیری  سال ، شوند . با انجام دو آزمایش در طول

شما میتوانید از پاک بودن و پاک ماندن  کارکنان نهاد  خود مراحعه به مراکز آزمایشگر در سطح شهر 

است که هزینه کلیه مراحل آزمایش از نمونه گیری تا مرحله ارائه  اطمینان حاصل نمایید . شایان ذکر

گزارش تقریبا یک  دهم هزینه  متعلقه در صورت مراجعه به مراکز انجام آزمایشات خواهد بود . لطفا جهت 

آقای سهراب  فریدون نیا  ) کارشناس مسئول بخش  02۶347۶0۶۵۵کسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن

گرفته  و دستور فرمایند  مراتب با نامبرده هماهنگ شود . توجه داشته  مواد مخدر  (  تماس غربال و پایش

اتخاذ  جهت  تهاد مورد پایش یا مسئول   محرمانه بوده و صرفا در اختیار مدیر عامل  ید که کلیه نتایجشبا

 بود .  مپایش خواهیما در کلیه مراحل به عنوان حامی پی گیر نیازهای پس از  تصمیم ارائه میگردد .

 

 با امید به توفیق الهی

 شرگت پژوهشی و تولیدی روژان آزما

 
 

 


