
 

 
 
 

 
 

 بازار مواد مخدر در ایران
 نگاهی ویژه به بازار تهران

 
  1دکتر فریبرز رئیس دانا

  چکیده
این مقاله به بررسی بازار مواد مخدر در ایران می پردازد و بازار مواد مخدر در تهران را از جهت میزان مصرف، نوع مواد               

  . مصرفی و قیمت، مورد بررسی قرار داده است 
کننـد تـا وارد       ازار مواد مخدر در ایران ،قیمت تریاک در افغانستان و مسیرهایی که این مواد طی می               به منظور بررسی ب   

ایران شده و پس از ورود بخشی از آن به داخل کشور، بقیه برای صدور به اروپا و امریکـا ارسـال شـوند، مـورد بررسـی قـرار         
گیرد و    و استان مرزی خراسان و سیستان و بلوچستان صورت می         با توجه به اینکه ورود مواد مخدر به ایران از د          . گرفته است 

از آنجاکه شرایط این دو منطقه برای قاچاقچیان متفاوت است، لذا قیمت مواد وارداتی و نوع مواد در هر یک از ایـن منـاطق                         
 و همچنین نوسـانات     )تحت تاثیر شرایط افغانستان   (در این بررسی تغییرات قیمت مواد مخدر در مبادی ورودی           . تفاوت دارد 

  . قیمت در داخل کشور و عوامل مؤثر در ایجاد این تغییرات، مورد توجه قرار گرفته است 
در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر قیمت و ارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر این مبنا، معادله رگرسیونی               

آوردی از تعداد افراد فعال در عرصه توزیع مـواد در سـطح کـشور ارائـه                 ارائه شده است که با تکیه بر آمار دستگیرشدگان، بر         
همچنین، در این بررسی، عملکرد دستگاه های فعال در امر مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بررسی قرارگرفته اسـت و           . دهد  می

در نتیجه . ازند، فراهم آمده استبرآوردی از مجموع هزینه هایی که این دستگاه ها در امر مبارزه، درمان و پیشگیری می پرد
در سـال مـورد     (ای که بابت هر کیلو گرم از کشفیات پرداخته شده با متوسط قیمت تریـاک                  شود متوسط هزینه    مشخص می 

  .یکسان بوده است ) بررسی
الگوی توزیع مواد مخدر در تهران یکی دیگر از مسائل مورد بررسی است که پس از مقایـسه ای تطبیقـی در خـصوص                        

 آورد نـشان مـی دهـد کـه در سـال مـورد              این بـر  . یمت مواد مخدر با برخی از کاالهای مصرفی خانوارها برآورد شده است           ق
در پایان، عملکرد مراکز بازپروری . بررسی، مقدار مواد مخدر مصرفی توسط هر معتاد معادل چه مقدار مواد غذایی بوده است 

رآمد، اشتغال، سن، وضعیت تاهل و مسکن در سطح کـشور و تهـران نیـز                و وضعیت معتادان از حیث جنسیت، تحصیالت، د       
  .مورد بررسی قرار گرفته است

  
   بازار مواد مخدر، قیمت مواد مخدر، عملکرد بازپروری، ترانزیت مواد مخدر:کلید واژگان

  
  
  

                                                 
  اقتصاددان و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -1



 ٢

  تولید  مشتقات تریاک  ) 1
 کشت برایهکتار زمین کشاورزی  33000، حدود )1357سال(قبل از پیروزی انقالب اسالمی در ایران 

 مبارزه جدی جهت ، دولت جمهوری اسالمی پس از استقرار1358در سال .دش خشخاش استفاده می
  .دشکنی کشت خشخاش آغاز  ریشه

آوارگان .  عراقی هستند450000 افغانی و 1400000 میلیون آواره است که از این تعداد 2 ایران میزبان 
بسیاری از آوارگان افغانی که در تجارت غیرقانونی تریاک دست دارند در . ندا افغانی در کل کشور پراکنده

در حال حاضر، افغانستان بزرگترین تولید . کنند مناطق مرزی بین استان خراسان و افغانستان زندگی می
 بررا های فراوان انسانی، اجتماعی و اقتصادی   زیاناست کهکننده و صادر کننده تریاک و مشتقات آن 

  . دکن ایران وارد می
 کشت و تولید تریاک و تبدیل آن به هروئین و مرفین را ،مداخالت خارجی و جنگ داخلی در افغانستان

 کشت خشخاش تحت زیرهای  زمیناز  درصد 97بر اساس یک گزارش، نزدیک به . ده استکرتشدید 
 نشان 2000ا در سال  کشت خشخاش رزیرمناطق ، 1نقشه شماره .است دولت وقت افغانستاننظارت 

 . کل محصول خشخاش را تولید می کنند از  درصد75هلمند و ننگرهار به تنهایی های   استان.دهد می

  2000 ـ مناطق تحت کشت خشخاش در سال  )1(نقشه شماره 
  

 
  
  :مسیرهای ترانزیت) 1- 1

ترانزیت مواد مخدر ای از این مسیرها بر قاچاقچیان .دهد مسیرهای اصلی را نشان مینیز  2نقشه شماره 
در . دکنن استفاده میو از ایران به اروپا  ایران بهاز افغانستان ) هروئین، تریاک، حشیش و دیگر مواد(

مسیرهای اصلی و ثانویه ارقامی وجود دارندکه کشفیات سرانه از قاچاقچیان بازداشتی را برحسب گرم 
شامل موارد زیر مسیرها  .استت تریاک و حشیش کشفیاترکیبی از دهنده   ارقام نشان این.دهد نشان می

  :شوند می
  



 ٣

 مسیرهای اصلی ترانزیت مواد : 2نقشه شماره 
 

 
  

ـ  مشخص   661مسیر مرکزی خراسان که توسط شماره        -1 ایـن مـسیر    .ده اسـت  ش
  . کند شود و از نواحی  شمالی کویر عبور می عمدتاً به نواحی شمالی کشور و تهران ختم می

از (کند و به نواحی مرکزی کشور   از نواحی مرکزی کویر عبور می  که،  راسانمسیر جنوبی خ   -2
ای اسـت کـه ایـن         شـماره  8640. شود  تهران ختم می   سپس به و  ) جمله شیراز، اصفهان و خوزستان    

 2110کـشفیات سـرانه     (رود    به سمت خلیج فارس می     ،این مسیر   دیگر  شاخه. دهد مسیر را نشان می   
  ).گرم

شـود    به نواحی مرکزی ایـران خـتم مـی         و بلوچستان و جنوب خراسان    مسیر سیستان    -3
  ).  گرم4250کشفیات سرانه (

 چهار  و  گرم   800دوازده کیلو و     با کشفیات سرانه      کرمان، –مسیر سیستان و بلوچستان      -4
این مسیر با عبور از پاکـستان و منـاطق کوهـستانی            .  گرم مهمترین مسیر ترانزیت است     550کیلو و   
 مـرتبط  3 و2های بم ختم می شود و با کویر در همان جهت مـسیرهای   در نواحی ناامن قبیلهسوزان  

  . دشو می
 که در نواحی جنوبی کـشور و سـواحل           هرمزگان –مسیر جنوب سیستان و بلوچستان       -5

دو یا سه سال است کـه ایـن مـسیر مـورد     . دریای  عمان و خلیج فارس  تا مرز عراق امتداد می یابد    
  .قرار می گیرداستفاده 

 که دوباره از شمال شرق خراسان در طول مرزهای شـمال    ترکمنستان –مسیر افغانستان    -6
عنوان یـک مـسیر     ه  این مسیر اخیراً نیز مورد استفاده واقع شده و ب         . شرقی وارد خاک  ایران می شود      

  .دشو یر فعال می این مس،شوند امن می در واقع، زمانی که دیگر مسیرها نا. جایگزین تلقی می گردد



 ٤

ای مبنـی بـر ورود       هـای  برجـسته      شـاخص  .مسیر افغانستان، پاکستان و دریای عمان      -7
 هـایی    گـزارش  ،رغم این موضوع  به  . مقادیر عمده مواد مخدر به ایران از طریق این مسیر وجود ندارد           

  .مبنی بر قاچاق مواد مخدر از این مسیر وجود دارد
 که به جمهوری آذربایجان و شمال اروپا ختم می          ایران شمال غرب    –مسیر مرکز ایران     -8

، 400این مسیر بر روی نقشه با کشفیات سرانه . این مسیر از شهر قم و مجاور آن آغاز می شود. شود
  . ده استش گرم مشخص 1025 و 400

 که به دو شاخه شمالی و جنوبی تقسیم می شود و            مسیر مرکز ایران به سمت مرز ترکیه       -9
، 400این مسیر با کشفیات سرانه .  که از شهر قم آغاز می شود استسیرهای عمده خروجی    یکی از م  

  . گرم در روی نقشه مشخص شده است8980 و 1220، 300
گونـه کـه در      همان.  ه است شد گرم مشخص    596با کشفیات سرانه    عراق   –  مسیر مرز ایران    -10

یرهای شرقی به تهران و نـواحی مرکـزی ایـران و             تقریباً تمامی مس   ،دشو  های کشور مشاهده می     نقشه راه 
مسیرهای مرکزی ایران و تهران به سمت شمال غربی و غرب و نیز مسیرهای ساحلی جنوب مـی تواننـد               

اما الزم به ذکر است که قاچاقچیـان        . های مواد مخدر استفاده شوند     عنوان مسیر ترانزیت برای محموله    ه  ب
آنها ترجیح می .  استفاده می کنند) در طول نوار مرزیبویژه می شوند  ندرت از مسیرهایی که وارد ایران     ه  ب

دهند که از مناطق کوهستانی گرم و خشک یا برفی و سرد خراسان و یا کویر نمـک  یـا کـویر لـوت کـه          
هـای واقـع    اما جاده. ندکن عبور   ،های زمستانی خشک و سرد هستند      دارای روزهای تابستانی سوزان و شب     

 بیـشتر مـورد اسـتفاده       ،روند  جاده هایی که به سمت ترکیه می       بویژه شمال غرب کشور     در مناطق مرکزی  
  .  قرار می گیرند

.  قاچـاق هـروئین از تهـران شـایع اسـت           برایها و خطوط آهن نیز       بهره گیری از خدمات پستی، فرودگاه     
براسـاس یـک    ا،  امـ  ؛اطالعات زیادی درباره چگونگی توزیع مواد مخدر خارج شده از ایـران وجـود نـدارد               

 ماهـه اول    4گزارش رسمی تحلیلی که توسط اداره برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر تنظیم شده در                 
گـرم مـواد     821 و  کیلـو  3 و   997/37) 1999 - 2000ژوئیـه    21 – مـارس  21 (1379 و   1378های   سال

  .مخدر در فرودگاه مهرآباد تهران کشف شد
  
  ) در تهرانبویژه(ران و توزیع محلی آن حمل تریاک به نقاطی از ای) 2-1

سـعی شـده تـا    ها در مقایسه بـا آمـار جمعیتـی      اطالعات مربوط به کشفیات و دستگیری با توجه به  
  های حاصل از این تالش آمده است؛ زیر یافتهمطالب . شودمشخص مقاصد حمل و کشف مواد مخدر 

. ها بسیار باالتر است    جمعیت این استان  نسبت کشفیات در خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان به            -١
دهنـده ایـن موضـوع       این واقعیت نـشان   .   درصد کشفیات در این سه استان صورت می گیرد          60چرا که   

های   زیرا  قاچاق از طریق عملیات      .ندهست انتقال موادمخدر    برای اولین مقصد    ،های مرزی  است که استان  
ن و افغانستان و به سمت مناطق امن در ایـن سـه اسـتان               سازماندهی شده پنهانی از نواحی مرزی پاکستا      

  . ورود به  شبکه داخلی توزیع  صورت می گیردبرای



 ٥

های نزدیک به جنوب غربی ایران   استانبویژه ـهایی که فاصله زیادی از مرزهای شرقی دارند   استان -٢
  . ندهستتر در مقایسه با جمعیت خود  دارای کشفیاتی بسیار پائینـ 
این استان  . ر استان آذربایجان غربی نیز نسبت به جمعیت آن از رقم باالیی برخوردار است             کشفیات د  -٣

  .مسیر اصلی ترانزیت به ترکیه است
 کشفیات در مقایسه با جمعیت از رقم        ،سو  از یک .  تهران یک نتیجه گیری متناقض وجود دارد       بارهدر -٤

سـتگیر شـده بـه جمعیـت از رقـم بـاالتری             از سوی دیگر نسبت قاچاقچیان د     . تری برخوردار است     پائین
. دهد که  تهران عمدتاً مقصدی برای مصرف است و نه توزیع مجدد             این واقعیت نشان می   . برخوردار است 

 کیلـومتر از   140 حدود که(رغم این مسأله، جنوب قم ؛ به این موضوع در مورد استان قم نیز صادق است       
مراکز عمده انباشـت، توزیـع مجـدد    )  تهرانی استانوب غربجن(و شهر شهریار   ) جنوب تهران فاصله دارد   

دلیل شبکه سازمان یافته و منـابع منـسجم         ه  ها ب   ند، این مکان  هستبه خارج از کشور     مواد  محلی و صدور    
 . مالی از درصد باالی  مصونیت برخوردارند

  
  خلوص مواد مخدر) 3-1

هروئین یا ها،  در این بررسی. فته است مطالعاتی درباره  میزان خلوص هروئین در ایران صورت گر
 نیز 1ستیلاطی فرایند تبدیل مرفین به  هروئین، مرفین مونو .  از مشتقات مرفین استدی استیلمرفین 

شهر تبریز، بندرعباس،  چهار در. ستیل وجود دارداها مقداری مونو  شود و در خالص ترین نمونه مشتق می
اری از نمونه های بیابانی که در مسیرهای انتقال کشف شده اند تهران، مشهد و مناطق اطراف آنها مقد

در تمامی .  مورد آزمایش قرارگرفتنداند، به دست آمدههای خیابانی که در زمان خرید و فروش  و نیز نمونه
های تهران، هروئین با  در نمونه. دشاین نمونه ها، کافئین، مرفین، مرفین مونو ستیل و دی استیل یافت 

های تهران مواد غیرقانونی با   در بیشتر نمونه،همچنین. ده بود تا حجم آن افزایش یابدش مخلوط کافئین
، میزان کافئین بیش از مرفین مونو استیل و مرفین دیگر نیزدر برخی . ده بودشهروئین مخلوط 

این   در.  بوددر نمونه های بندرعباس ناخالصی فراوان یافت شد و میزان مرفین آنها باال. استیل بود دی
های گیاهی  مقادیر زیادی رشته،  رقیق سازی استفاده شده بودبرای از کدئین نیز ، کافئیننمونه عالوه بر

میزان ناخالصی نمونه تبریز از سطح پایینی برخوردار بود و کافئین در . دشها یافت  نامحلول در این نمونه
ها قبل از آمیخته شدن با کافئین کشف شده  ه نمونهوجود دارد کنیز اما این احتمال . آن مشاهده نگردید

  ن  اما مقدار آه است،سازی استفاده شد  رقیقبرایاز کافئین نیز های مشهد  در نمونه. باشند
  

ه  ب. درصد بود22-20در بیشتر نمونه ها غلظت هروئین . از مرفین دی استیل یا مونو استیل کمتر بود
  . های بیابانی بودند  هروئین کمتر و ناخالصی بیشتر در مقایسه با نمونههای خیابانی دارای  نمونه،طور کلی

های   کافئین و رشتهبویژه(بنابراین تا رسیدن این مواد به دست مصرف کننده نهایی مواد مختلفی 
 صی نیز افزایشلبا افزایش تعداد دالالن، میزان ناخا. دشو سازی به آنها افزوده می  رقیقبرای )گیاهی

                                                 
.  دی استیل نام شیمیایی هروئین است و مرفین مونو استیل یک نوع ناخالصی است که در فرایند تولید هروئین ایجاد می شود مرفین-1
  )ویراستار(



 ٦

طور متوسط خلوص آن ه دهد که ب نشان مینیز د، بررسی نمونه های تریاک مصرفی در تهران یاب می
  .است درصد باتوجه به زمان و مکان 70-60بین 

  
  روند قیمت و دالیل نوسان قیمت ) 2

 سـال گذشـته     20در طـول    . قیمت مواد مخدر با توجه به روند عمومی تورم در ایران افزایش یافته اسـت              
بـازنگری تـورم    . های رسمی مواد مخـدر مـشاهده نـشده اسـت           الحظه ای به لحاظ قیمت    کاهش قابل م  

دهد که افزایش قیمت مواد مخـدر همیـشه کمتـر از نـرخ       نشان می) در  تهرانبویژه(موادمخدر در ایران    
ایـن  .  مشاهده می شـود    1 شماره   نموداراین موضوع به خوبی در      . تورم برای کاالهای مصرفی بوده است     

 نرخ رشد قیمـت بـرای کاالهـای مـصرفی در            1996 تا   1990دهد که در خالل سالهای         نشان می  رنمودا
 قیمت تریاک   1998 و   1997فقط در خالل سالهای     . مقایسه با افزایش نرخ تریاک بسیار بیشتر بوده است        

سـت کـه در     الزم به ذکر ا   . دوباره سیر نزولی پیدا کرد     1999 ولی در سال     ،در تهران شدیداً افزایش یافت    
  .های جاری تریاک کاهش یافت  قیمت1992ـ1994های  خالل سال

قیمت واقعـی   . رسیم   به قیمت واقعی تریاک می     ،اگر تأثیر تورم را بر قیمت تریاک در تهران نادیده بگیریم          
  .   نشان داده شده است2 شماره نمودار در 1990تریاک در سال 

 
 

  )1990-2000(ی مصرفی با تریاک مقایسه نرخ تورم کاالها: نمودار شماره ا
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  قیمت واقعی تریاک در تهران: 2نمودار شماره 

  
 1990ـ1999 های ده قیمت واقعی تریاک در تهران در خالل سالشمشخص باال نمودارطورکه در  همان

 کمتر از یک    1999 حدی بود که قیمت واقعی تریاک در سال          این کاهش در  . ه است به شدت کاهش یافت   
گیری کرد که قیمت تریاک و        توان نتیجه    می ،بنابراین.  بود 1990 سال   تریاک نسبت به  سوم قیمت واقعی    

تواننـد ایـن مـواد را فـراهم      تر مـی  و مصرف کنندگان راحت  است  تر شده    دیگر مواد افیونی در ایران ارزان     
ضوع  درباره افرادی که شدیداً به هروئین اعتیاد دارند و یا افراد بیکار که با سقوط درآمد     البته این مو  . ندکن
 صـدق  ،آورنـد  مخدر مورد نیاز خود به سرقت و دیگر جرائم رو می         رو هستند و برای فراهم کردن مواد       هروب
های قاچاق در رونـد       هعواملی از جمله تولید در افغانستان، بازداشت قاچاقچیان و کشفیات محمول          . کند  نمی

به همین منظـور در ایـن گـزارش از معـادالت رگرسـیون              .دارند   نوسان قیمت مواد مخدر در تهران تأثیر      
  . ایم متعددی استفاده کرده

ها به این واقعیت اشاره داشت که بخش عمده نوسان قیمت به دلیل تولید سال                  نهایی تحلیل   گیری  نتیجه
 درصد نوسـان    75دهد که بیش از       نشان می نیز  حاسبات معادالت رگرسیون    نتایج م . گذشته افغانستان بود  

توان با تغییرات در برداشت خشخاش و تولید تریاک سال قبل در افغانستان               قیمت تریاک در تهران را می     
کاهش  این جدول رابطه معناداری را میان     .است  نشان داده شده   3 شماره   نموداراین موضوع در    . دکرتوجیه  

البتـه هرچنـد کـه وجـود چنـین      . دهد اقعی تریاک در تهران با کمیت تولید سال گذشته نشان می         قیمت و 
تـوان    هـای موجـود مـی       اما باتوجه به شاخص    ،توان ادله قاطعی برای این موضوع دانست        نمی ای را   رابطه

تر ایـن     لبجا .رابطه علی دارد  نتیجه گرفت که کاهش قیمت واقعی تریاک با افزایش تولید و رواج قاچاق              
ای علیـه تجـارت       رسـدکه اقـدامات مبـارزه       نظـر مـی   بـه    آماری   محاسباتکه براساس برخی مطالعات و      

  .است های واقعی تریاک و مشتقات آن ایفانکرده  تغییر قیمتبرایای را  غیرقانونی موادمخدر نقش عمده
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  مقایسه تولید تریاک در افغانستان با قیمت آن در تهران: 3نمودار شماره 

  
  تهران  راحل مختلف توزیع در ایران ومقیمت و ارزش افزوده موادمخدر در) 3

ها با افـزایش فاصـله از مرزهـای          قیمت. های مواد مخدر در نقاط مختلف کشور متفاوت است                قیمت
بـا افـزایش    بدیهی است   . ده است ش مشخص   1این مسأله در جدول شماره      . یابد  شرقی کشور افزایش می   

بـه  در ایـن قـسمت،   . ها ایجاد خواهـد شـد   ای نیز در نتیجه تغییر محموله    اد مخدر، ارزش افزوده   قیمت مو 
گذارند و نیز ارزش افزوده حاصل از نقل  عواملی که بر قیمت مواد مخدر در مناطق مختلف کشور تأثیر می 

  .، اشاره می شوددده مورد بررسی قرار میرا و انتقال و توزیع 
  

  سه قیمت تریاک در نواحی مختلف کشور  مقای:1جدول شماره 
   به فاصله شهرها تا زاهدان1998درسال 

 )به کیلومتر(فاصله از زاهدان  )به ریال ( هرکیلو تریاک متوسط قیمت شهر
  0  1,000,000  زاهدان 
  1000  2,400,000  مشهد 
  541  1,500,000  کرمان 

  1039  1,800,000  بندرعباس 
  928  2,500,000  یزد

  1338  2,650,000  شیراز
  1244  3,200,000  اصفهان
  1541  3,800,000  سمنان
  1723  4,000,000  همدان
  1563  4,000,000  گرگان 

  1909  3,600,000  کرمانشاه
  1816  3,600,000  سنندج
  1694  4,500,000  ساری
  1935  4,500,000  زنجان
  2356  3,400,000  ارومیه
  1928  4,400,000  رشت

  1971  3,600,000  خرمشهر
  1605  4,060,000  تهران 
  2228  4,500,000  تبریز
  1753  4,250,000  بابلسر



 ٩

  1733  4,250,000  بابل
  2024  4,450,000  ایالم
  1906  3,600,000  اهواز 
  2193  5,000,000  اردبیل
  1535  4,500,000  اراک 

  ــــــــــ  3,566,400  متوسط 
  1379 ستاد مبارزه با مواد مخدر، :منبع

  
 بررسی تفاوت قیمت مواد مخدر در سطح استانی و مناطق مختلف کشور، نمونه جامع اطالعـات در                   برای
 1998ستان در سال     ا  منطقه و  26 با بررسی قیمتها در      در نهایت گیرد و      مورد استفاده قرار می    1998سال  

 بـه فاصـله     ها در مناطق مختلف کشور مربـوط       عمل آمد که دلیل عمده تفاوت قیمت      ه  گیری ب   این نتیجه 
عنوان نزدیکترین شهر به مرز شرقی جهت بازنگری قیمتهای مواد ه در این بازنگری، شهر زاهدان ب. است

 نمـودار براساس این فرض    .  فاصله شهرها تا مرز افغانستان است      ، تعیین اساس ارزیابی . دشمخدر انتخاب   
دهـد کـه تقریبـا در تمـامی          ان می   نش  4 شماره   نمودار. دهد  را نشان می  قیمت و فاصله     پراکنش   4شماره  

دهـد    این رابطه نشان مـی    . مناطق کشور رابطه نزدیکی میان قیمت مواد مخدر و فاصله تا مرز وجود دارد             
بـا توجـه بـه اینکـه        . ندهستکه افزایش فاصله وخطر دستگیری عوامل اصلی دخیل در قیمت مواد مخدر             

 مناطق مختلف براساس این فرضـیه کـه         ،شوند  نمیتمامی مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان وارد          
گیـری از     بـا بهـره   . شوند  میبندی     طبقه ،اند   د شده راوموادمخدر احتماالً از سیستان و بلوچستان یا خراسان         
 تخمـین  OLS با اسـتفاده از روش  I معادله است هیک متغیر تصنعی که ارقام صفر و یک را انتخاب کرد          

  .زده می شود
  

  نمودار پراکنش تأثیر فاصله شهرها از مرز بر قیمت موادمخدر: 4نمودار شماره
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     i (*2/1460 + 77253 = OP(Price)iفاصله i*(646096 + ) متغیر تصنعی(

     )68/2)  (55/7) (70/2 = (t  
68 /51 = F  0/82 = R-Squared  28/2 = D-W  

  
 فاصله هر منطقـه      و به ریال است   قیمت هر کیلوگرم تریاک در هر منطقه         OP(Price)iله  معاددر این   

 یک متغیر تصنعی نیـز وجـود دارد و شـماره یـک         در ضمن . تا زاهدان به کیلومتردر نظر گرفته شده است       
رقم صـفر بـرای منـاطقی        شود در نظر گرفته شده و       برای مناطقی که مواد مخدر آنها از خراسان وارد می         
دهند که ضرایب حاصـله        نشان می  T و   F. شود   می است که مواد مخدر آنها از سیستان و بلوچستان وارد         

دهند کـه     این ضرایب محاسبه شده همچنین نشان می      . از معادله فوق دارای میزان باالی اطمینان هستند       
 درصد قیمت تریاک در مناطق مختلف کشور به وسیله فاصله آنها تا مرز و با توجه بـه مـسیر ورودی                      82

دهد که عوامل اختالل به لحاظ موقعیـت جغرافیـایی مـستقل     یهمچنین نشان مW و   D.گردد  توجیه می 
دهند مناطق دیگـر را تحـت تـأثیر قـرار             به عبارت دیگر، رویدادهایی که در یک منطقه رخ می         . باشند  می
دهد که قیمت متوسط تریاک برای مواد مخدر ورودی بـه    متغیر تصنعی محاسبه شده نشان می     . دهند  نمی

بـه  . ( ریال بـاالتر از مـواد ورودی از سیـستان و بلوچـستان مـی باشـد                 000/770کشور از خراسان حدود     
 ).توجه کنید 5در نمودار شماره محاسبه ارزش افزوده 

  
   :5نمودار شماره 

  
    میلیارد ریال5332) = 1999(ارزش افزوده مصرف مواد مخدر در ایران 

  ) ریالی3500بر اساس دالر  ( میلیون دالر1523)  ریالی8400بر اساس دالر ( میلیون دالر 635 
  

   میلیارد ریال 4308) = 1999(ارزش افزوده مواد مخدر عبوری از ایران 
  ) ریالی3500بر اساس دالر ( میلیون دالر 1231)  ریالی8400بر اساس دالر ( میلیون دالر 513 

  
  ریال   میلیارد9640) =1999(کل ارزش افزوده مصرف موادمخدر و مواد عبوری از ایران

  ) ریالی3500بر اساس دالر ( میلیون دالر 2754)  ریالی8400بر اساس دالر ( میلیون دالر 1148
   درصد کل ارزش افزوده بخش صنعت 13=  درصد کل ارزش افزوده نفت 27

  )1999(میلیارد دالر مصرف کل مواد مخدر در ایران57/15=ارزش افزوده کل قاچاق موادمخدر
   تن تریاک خالص 528) =  درصد65وص با درجه خل( تن 812= تریاک 

   تن 2/29= هروئین 
   تن 292) = معادل تریاک(هروئین 
   تن 4/58) =  درصد20معادل تریاک، با خلوص (هروئین 



 ١١

  
  توزیع کنندگان مواد مخدر)4

کـشفیات مـواد    . دهد که تجارت غیر قانونی مـواد مخـدر بـسیار رواج دارد              ها نشان می    مطالعات و ارزیابی  
 در حالی که تعداد افراد دستگیر شده به اتهام قاچـاق            ؛دشدو برابر   به   1998 تا   1993های   ین سال مخدر ب 

ـ به طـور عمـده       افزایش کشفیات    ،های محققان   بر طبق یافته  .  برابر افزایش یافت    5مواد مخدر    دلیـل  ه  ب
  .قیف و دستگیریخاطر تغییرات در بازدهی یا روش توه افغانستان بود و نه بدر افزایش تولید تریاک 

اما کـشفیات سـرانه مربـوط بـه هـر           است،  به عبارت دیگر، هر چند که ترانزیت مواد مخدر افزایش یافته            
 5/5    کـشفیات سـرانه مربـوط بـه هـر قاچـاقچی از      . دهـد  ای را نشان مـی  قاچاقچی افت قابل مالحظه   

ز سـوی دیگـر، نـسبت       ا.  کـاهش یافـت    1998 کیلـوگرم در سـال       2 به کمتـر از      1992کیلوگرم در سال    
 درصـد در سـال   26قاچاقچیان دستگیر شده به کل جمعیت زندان به طور چشمگیری افزایش یافـت و از   

  . رسید1998 درصد در سال 42 به 1992
دهند که احتماالً تعداد افرادی که در توزیع مـواد مخـدر دسـت دارنـد بـه طـور                      های فوق نشان می     یافته

 افزایش ترانزیت مواد مخدر، سـطح       ،حتماالً دلیل عمده برای این پدیده     چشمگیری افزایش یافته است و ا     
  .باشد  می1998 تا 1992های  باالتر مصرف داخلی، بحران اقتصادی و بیکاری در طول سال

   های بازپروری های مبارزه با مواد مخدر و سازمان عملکرد ارگان) 4ـ1
 مقاله کمیت کشفیات و دستگیری قاچاقچیان در این         به لحاظ نیز  های مبارزه با مواد مخدر       عملکرد ارگان 

دهند که علـت اصـلی افـزایش کـشفیات            مطالعات صورت گرفته نشان می    . گرفته است مورد بررسی قرار    
 جالـب بـین    یـک ارتبـاط خطـی        ،دشـو  همانگونه که مشاهده مـی    . تولید بیشتر تریاک در افغانستان است     

دهنـد کـه      مطالعات اقتصاد سـنجی نـشان مـی       . تان وجود دارد  کشفیات در ایران و تولید تریاک در افغانس       
د کـه دلیـل     کـر گیری    توان نتیجه   بنابراین، می .  درصد است  85ضریب همبستگی میان این دو نزدیک به        

 بلکه بـه  ،های مبارزه با موادمخدر نیست عمده نوسان در کمیت کشفیات به دلیل بازدهی و عملکرد ارگان     
  . ت مواد از طریق ایران مربوط استتغییر سطح تولید و ترانزی

های مختلف با کشفیات مواد      های ایجاد شده یا تعداد تلفات در سال         گونه ارتباط معناداری میان هزینه     هیچ
 دسـت    فایـده  -توانیم به تجزیه و تحلیل هزینه         مخدر می   مبارزه با مواد    با بررسی هزینه  . دشمخدر یافت ن  

ایـن  طـور کـه    همان. ستا   نشان داده شده   2های دولتی در جدول شماره       های مستقیم ارگان    هزینه. یابیم
 میلیارد ریال فقط برای مبارزه فیزیکی با مـواد مخـدر و             600، بیش از  1998دهد در سال      جدول نشان می  

مخـدر   گیری از قاچاق و مصرف مواد     ش پی برایریال     میلیارد 115  میلیارد ریال برای زندان و درمان و       385
  .است هشد  صرف

 هـر کیلـو     ید و هزینه کشفیات بـازا     ش تن مواد مخدر کشف      186نزدیک به   نیز   1998 در سال    در ضمن 
شایان ذکر است کـه ایـن رقـم بـا قیمـت      . است ریال    هزار 256 سه میلیون و     مواد مخدر به طور متوسط    

  .متوسط تریاک در ایران کمی تفاوت دارد
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  ابت مواد مخدرهای مستقیم پرداختی ب هزینه: 2جدول شماره 
  مقدار  )ریال(مقدار  توضیحات

  )ریال3500=دالر (
  :شامل هزینه ناشی از مبارزه فیزیکی با قاچاق و اعتیاد 

های مرزی،  ـ ساخت برج دیده بانی، پاسگاه، سیم خاردار ، حفر کانال جاده
  استقرار نیروهای مسلح 

  ـ حقوق و دستمزد، جیره، پوشاک ، محل استقرار و غیره
  ارتباطی تسهیالت  کوپترو خودرو، ادوات نظامی، هلی هالک،از دست دادنـ است

 شامل ،)1998 شهید در سال 120(های شهدا  هایی به خانواده ـ انجام پرداخت
  شهید خانواده 3000 نیروی معلول و مقرری ماهانه به 500درمانی  های هزینه 

605,737,884,995  
  

121,599,415,995  
229,102,244,000  
215,336,225,000  

  
39,700,000,000  

  

173,067,967  
  

34,742,689  
65,457,783  
61,524,635  

  
11,342,856  

  های درمانی،بازپروری و نگهداری معتادان  هزینه
 200,000 مـورد سـرپایی، هزینـه دسـتگیری     30,000.  مورد بازپروری  18000

ندانی مـواد    ز 100,000هزینه بازداشت   ) مورد250,000(های دادگاه     نفر، هزینه 
  مخدر

385,819,975,000  110,234,278  
  

تبلیغات فرهنگی (های پیشگیری مربوط به قاچاقچیان، سوء مصرف مواد      هزینه
  های تلویزیونی، وزارت آموزش و پرورش ، برنامه)آموزشی

115,170,500,000  32,905,585  

  324,693,817  1,136,428,359,995  های مستقیم کل هزینه
  1379، مبارزه با مواد مخدر ستاد :منبع 

 اشـاره در ایـن قـسمت      . پردازد  های دیگر این گزارش به جزئیات مربوط به مراکز بازپروری می               قسمت
 تعداد موارد رجوع به مراکز بازپروری را براسـاس  3جدول شماره . شود میه بازدهی این مراکز   بمختصری  

  . دده  نشان می1999  و1998های   در سالتعداد مراجعه
 اولـین   1999 درصد افراد مراجعه کننده به مراکز بازپروری در سـال            33دهد که فقط      این جدول نشان می   

 درصد افرادی کـه بـرای       67 در حالی که     .اند   درصد دارای سابقه بوده    67ده و   کربار به این مراکز مراجعه      
ایـن  . در بر نمی گیـرد    موفق بوده است،     نا  آنها که درمان را   الزاماً تمام کسانی     ،اند  هداشتدومین بار مراجعه    

  .یابد دهد که با افزایش موارد مراجعه، نرخ رشد ساالنه آن نیز افزایش می  همچنین نشان میآمارها
  

  تعداد موارد رجوع به مراکز بازپروری بر اساس دفعات مراجعه: 3جدول شماره
  مراجعه

  جمع   بار3بیش از   سه بار  دوبار  یک بار  هیچ بار  سال

1998  10959  9253  5161  2848  2462  30683  
1999  12215  10566  6171  3770  3838  34560  

  %19  %56  %32  %20  %14  %11  نرخ رشد
  1380 ستاد مبارزه با موادمخدر، :منبع 

  
  در تهرانمواد الگوی نهایی توزیع ) 4ـ2

  .ای بسته و تسلسلی ارائه نمود   این الگو را می توان در قالب یک نمودار دایره
  
  

تقاضای 
  مستمر

افزایش ) 3(
  قیمت

نسبت باالتر
 ریسک و درآمد

 خیر
)1-4( 

  بله) 2-4(

عدم تأثیر بر 
 تقاضا، عرضه
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شـود و     رو می  ههایی روب   هدید ت دهد که با افزایش موارد دستگیری، بازار موادمخدر با          نمودار فوق نشان می   

تواند منجـر     این موضوع می  . مانند  شوند و در انبارهای پنهانی باقی می        های جدیدی وارد بازار نمی      لهمحمو
معمـوالً تهدیـدها فقـط تقاضـا را         . د ندارد  چرا که تقاضای مداوم در بازار وجو       ؛دشوبه افزایش قیمت مواد     

، در دوره زمـانی     استت درآمد به هزینه ریسک باال رود که معمول          نسببه هر حال اگر     . دهند  کاهش نمی 
  .یابد  عرضه با توجه به تولید فراوان در افغانستان افزایش می،بعدی

 وجـود دارد و تولیـد در        زمـانی کـه تقاضـا      به همین شکل، سیاست افزایش قیمت تریـاک و هـروئین تـا            
 بـه   ،دکنـ  کنندگان فراهم می    یابد و بیکاری و فقر نیروی انسانی فراوانی را برای عرضه            افغانستان ادامه می  

  .داشته باشدتأثیر  بر کنترل بازار غیر قانونی مواد مخدر تهران دتوان تنهایی نمی
  
  مصرف مواد مخدر) 5

ف، پراکندگی جغرافیایی، قیمت مصرف کننده، سـهم مـواد   ، میزان مصرمقاله بههای بعدی این    در قسمت 
شـود، قبـل از آن        نیز پرداختـه مـی    مخدر در بودجه خانواده و تمایل جامعه به مصرف مواد مخدر و اعتیاد              

  :الزم است مروری بر مفاهیم زیر داشته باشیم
   

  سهم و حجم مصرف مواد مخدر) 5ـ 1
 همچنـین ربـط و     هـای ذی    براساس مطالعات انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر سـازمان             

 نفـر دیگـر مـصرف    000/800 نفـر اسـت و   000/200/1 عمومی کارشناسان، تعداد معتادان سخت  عاجما
ایج های انجام شده توسط محققان این پژوهش کـه براسـاس نتـ             ارزیابی. محاسبه شده است  کننده تفننی   

نمونه برداری و بازنگری موارد مراجعه به مراکز بازپروری صورت گرفته نشان می دهد که تعداد معتـادان                  
وسـیله منـابع غیـر      ه   تعداد معتادان که ب    بارهآمیز در   ارقام اغراق . در ایران به ارقام اشاره شده نزدیک است       

  .ولید در افغانستان تطابق ندارند و با میزان ت.علمی نیست دارای پایه و اساس ،دشو میرسمی بیان 
  :کنیم  شدن این موضوع در ابتدا باید کمیت مصرف روزانه را برای هریک از مشتقات تریاک تعریف برای روشن

  
  معتاد سخت 

   گرم20روزانه، خوردن یا کشیدن تا مصرف  –تریاک 
   گرم10روزانه، خوردن یا کشیدن تا مصرف  –شیره 

   گرم3وزانه، استنشاق دود یا تزریق تا رمصرف  –هروئین یا مرفین 
  

  مصرف کنندگان تفننی
  بار در ماه یکاز  بار در هفته و کمتر 2 مصرف بیش از –تریاک و شیره 

  بیش از دو بار در هفته و کمتر از دو بار در ماهـ هروئین 
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  مصرف  اتفاقی
استفاده شده در   آمار. افتد تفاق می اهای دوستانه ها یا دور هم جمع شدن معموالً در پارتیاین نوع مصرف 

  .صورت گرفته استها   بر اساس مطالعات و تخمینبررسیاین 
  .است دهش ذکر4 اساس نوع موادمخدر ومیزان مصرف در جدول شمارهبر تعداد تخمینی معتادان 

  
   )1997- 99برای سالهای (تعداد معتادان بر حسب نوع مواد مصرفی  : 4جدول شماره

  رنوع ماده مخد
  هروئین و مرفین  شیره  تریاک  استفاده کننده 

  ) گرم0,3روزانه (250,000  ) گرم0,65روزانه (100,000  ) گرم2,5روزانه  (800,000  سخت معتاد روزانه مصرف  متوسط
  ) گرم0,05روزانه (100,000  ) گرم0,1روزانه  (50,000 )  گرم0,35روزانه  (600,000  متوسط مصرف روزانه تفننی

  ) گرم0,01روزانه (10,000  ) گرم0,05روزانه (20,000  ) گرم0,15روزانه (100,000  صرف روزانه اتفاقیمتوسط م
  ) گرم0,22روزانه (360,000  ) گرم0,42 روزانه(170,000  ) گرم1,5روزانه (1,500,000  )متوسط روزانه(جمع 

  
نواع مختلف مواد مخدر مـشتق       مقدار مصرف ساالنه در ایران برای ا       باال،اساس ارقام موجود در جدول       بر

  :  استزیر تریاک به شرح زشده ا
  تریاک:})800,000 ×5/2)+(600,000×35/0)+(100,000×15/0({×365 =815تن

  812 × 65/0 = 528 تن : درصد65مصرف تریاک خالص با خلوص 
  

گردد نیاز بـه   با توجه به اینکه این ماده از شیره باقیمانده پس از کشیدن تریاک ایجاد می        : شیره تریاک 
 این، ضـریب افـزایش بـرای شـیره معـادل             با وجود  .محاسبات مجزا برای تخمین کل داده تریاک نیست       

  .تن تریاک است130 تن مصرف ساالنه شیره برای26عنوان مثال، هب. است 5 ،تریاک
  مرفین و  هروئین:})250,000×3/0)+(100,000×05/0)+(10,000×01/0({×365=292تن
تخمـین   292 ×20/0= 4/58تـن    : اسـت  زیر درصد به شرح     20وئین ومرفین خالص با خلوص    هر تریاک معادل 

 ،5جـدول شـماره     .  تن تریاک بود   4/586 در ایران معادل     1999کمیت مصرف هروئین و مرفین در سال        
 بیانگرجدول  .  نشان می دهد   1999کمیت تولید تریاک در آسیای جنوب غربی و پراکندگی آن را در سال              

 درصـد   4/17(تن تریاک معادل    1481 تن در افغانستان و پاکستان و مصرف         4574ریاک به میزان    تولید ت 
 ،دن کمیت کـشفیات   کربا کسر   . است)  درصد مصرف هروئین در ایران، پاکستان و افغانستان        15تریاک و   

تخمـین زده   ) شامل صادرات واقعی و کمیت انبـار شـده بـرای صـدور            ( تن   1748صادرات خالص منطقه    
 بنـابراین در    اسـت،  سـال    1 دارای عمر مفید کمتـر از        ،مواد مخدر انبار شده برای مصرف داخلی      . شود می

  .دشو محاسبات منظور نمی
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   1999 های سال تخمین- روش توزیع تریاک تولید شده در آسیای جنوب غربی: 5 شماره جدول

یف
رد

  

  مقدارتن متریک  درصد  توضیحات

  4574  100  1ن و پاکستان تولید تریاک در افغانستا  1
  2 528    مصرف داخلی در ایران  2
  )تخمین (270  4/17  3مصرف داخلی در پاکستان و افغانستان  3
  584    )معادل تریاک(مصرف داخلی در ایران   4
  625  15  )معادل تریاک(مصرف داخلی هروئین در پاکستان و افغانستان   5
  1481  4/32  مصرف کلی در منطقه  6
  3093  6/67  )1 (–) 6) = (7(ر منطقه مازاد د  7
  445  7/9  )معادل تریاک(کشفیات در ایران   8
  )تخمین (600  1/13  )معادل تریاک(کشفیات در پاکستان   9

  1045  23  )8) + (9) = (10(کل کشفیات در منطقه   10
  2048  8/44  )7 (–) 10) = (11(صادرات   11
  )تخمین (300  6  کشفیات خارج از منطقه  12
  1748  38  )11 (–) 12) = (13(صادرات خالص   13
 درصـد از    80صادرات خالص از طریق ایران با این فرض کـه             14

  1638  8/35  کشور خارج می شود
  1748+58+ 625= 2431  53  کل مصرف ممکن هروئین  15

  
  
  
  قیمت مواد مخدر در تهران برای مصرف کننده) 2-5

ده شـ ه یـ  ارا 6شـماره    در جدول    2000ی مصرف کننده در اکتبر            قیمت انواع مواد مخدر در تهران برا      
  :است

                                                 
. تن مربوط به پاکستان و بقیه مربوط به افغانستان است9 از این مقدار -1  
. تن مصرف مناسب است812لص برای  تن تریاک خا528 درصد میزان خلوص متوسط تریاک در ایران 65 با فرض -2  
. درصد مربوط به پاکستان است90 نزدیک به -3  
مانند .  تن مصرف مناسب است2/29 تن هروئین خالص برای 84/5 درصد خلوص متوسط برای هروئین در ایران 20 با فرض -4

. تن خواهد بود58 برابر معادل 10محاسبات قبلی تریاک معادل   



 ١٦

  
   قیمت خرده فروشی مواد مخدر در تهران:6  شمارهجدول

ردیف
  

  حداکثر قیمت   حداقل قیمت   نام ماده مخدر
  7500  5300  تریاک  1
  24000  20000  هروئین  2
  13000  7500  شیره تریاک  3
  15000  13200  مرفین  4

  نقاط مختلف تهرانقیمت از ستقیم استعالم م: منبع

ها حداقل قیمت موادمخدر مربوط به جنوب و شمال شرق تهران و حداکثرقیمت مربوط  بر اساس ارزیابی
ها برای برخی اقالم  برای فهم بهتر قیمت مواد مخدر، متوسط قیمت. به شمال و شمال غرب تهران است

  .ستشده ا نشان داده 7خوراکی و غیر خوراکی در جدول شماره 
  

   قیمت متوسط برخی اقالم در تهران:7شماره جدول 

ردیف
  )ریالبه (قیمت متوسط   توضیحات  

  22000   کیلو گرم گوشت قرمز1  1
  3000-12000   کیلو گرم برنج1  2
  2000   کیلو گرم سیب زمینی1  3
  35000   گرم قهوه100  4
  5500  یک بسته سیگار کنت  5
  170000  یک بطری ویسکی قاچاق  6
  10000  یک بطری ودکای خانگی در بازار سیاه  7
  500000  لباس مردانه  8
  200000  اورکت زنانه  9
  10000   صفحه ای2000یک کتاب   10
   استعالم مستقیم در نقاط مختلف تهران:منبع

  
قیمت یک گرم هروئین در تهران معادل قیمت        ،  6با توجه به جدول شماره      شود   طور که مشاهده می    همان

 1 قیمت   .است کیلو سیب زمینی یا دو کتاب        10 کیلو برنج با کیفیت متوسط،     3لوگرم گوشت قرمز،    یک کی 
که کمیت مصرف معتادان با      با توجه به این   .  گرم گوشت قرمز است    400 تا   300گرم تریاک معادل قیمت     

مخدر با اقـالم     بهتر است هزینه ماهانه آنها برای مواد       ،توجه به نوع مواد مخدر مصرفی آنها متفاوت است        
 معتاد بـه    و  کیلو گوشت قرمز   5هروئین معادل   به  دهند که یک معتاد      ها نشان می   ارزیابی. دشوباالمقایسه  

 بـرای اعتیـاد خـود       را کیلو گوشت قرمـز      10 معادل ، به طور ماهانه    کیلو و معتاد به شیره     20 معادل ،تریاک
  . ه است این گزارش بحث شدهای اعتیاد معتادان در قسمت های بعدی  هزینه.دکن صرف می
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   مصرف کنندگان مواد مخدر و الگوی مصرف-6
  های اقتصادی و اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر ویژگی

  ایران) 1-6
مصرف کننـدگان مـواد مخـدر در    وضعیت دهنده  نشانکه های اجتماعی و اقتصادی  برای بررسی شاخص  

 برخی از این ؛در ایران استفاده کردخود معرف  باز پروری توان از اطالعات مربوط به مراکز میباشد، ایران 
  :ستا   ارائه شدهزیراطالعات در 

  
  جنسیت معتادان ) 6-1-1
دند که از این تعـداد      کرمراجعه  خود معرف    نفر به مراکز بازپروری      510 بیست و دو هزار و       ،1998در سال   

  . درصد مرد بودند97 درصد زن و 3
  و دیگـر     خودمعرفدهدکه نسبت زنان در مراکز       های گذشته نشان می    ه سال  اطالعات مربوط ب   ،همچنین

 باید خاطر نشان ساخت که تعداد زنانی که به مراکـز            . درصد تجاوز نکرده است    5مراکز بازپروری هرگز از     
 زنان تمایل دارنـد  ، به دلیل شرایط اجتماعی کمتر از مردان است عالوه بر این        ،کنند  مراجعه می  خودمعرف

 احتمال دستگیری و معرفی آنها بـه مراکـز بـازپروری کمتـر از مـردان                 ، بنابراین ؛ بیشتر در خانه بمانند    که
  . است

  
  زمینه تحصیلی) 2-1-6

سـواد بودنـد یـا       نـد یـا بـی     ا  کرده به مراکز خود معرف مراجعه       1998 درصد افرادی که در سال       74بیش از 
 درصـد مراجعـه کننـدگان دارای        3 فقـط    ،یگـر از سـوی د   . نـد ا  داشـته  زیـر مقطـع دبیرسـتان        یتحصیالت

مـذکور   بـه مراکـز    که به خواست خود    (کنیم که افراد مراجعه کننده     اگر فرض . دانشگاهی بودند  تحصیالت
د که سطح کرگیری   بنابراین می توان نتیجه  ، احتماالً دارای تحصیالت دانشگاهی هستند     )کنند مراجعه می 

  .ونه آماری استتحصیالت معتادان پائین تر از این نم
  
  درآمد ماهیانه ) 3-1-6

         دویـست   دارای درآمدی کمتـر از  1998 درصد مراجعه کنندگان به مراکز در سال      1/36نزدیک به   
 ریـال،   سیصد تا ششصد هـزار     درصد بین    9/20 ریال،   دویست تا سیصد هزار    درصد بین    5/23 ریال،   هزار

 ریـال   000/800 درصد دارای درآمد ماهیانـه بـیش از          12 ریال و    ششصد تا هشتصد هزار    درصد بین    6/7
 ریـال  ششـصد هـزار   درصد مراجعه کنندگان دارای درآمد ماهیانـه کمتـر از    80 بیش از    ،بنابراین. نده ا بود

  .بودند
ه  ریال بود  سیصد و هشتاد و نه هزار     درآمد ماهیانه مراجعه کنندگان     متوسط  محاسبات نشان می دهند که      

دو فرزند بودنـد  دارای طور متوسط   ه  ند و ب  ا  ه درصد مراجعه کنندگان متأهل بود     70که   ین با توجه به ا    است
گیـری کـرد کـه       تـوان نتیجـه     مـی  ، بنابراین .ه است  ریال بود  چهارصدهزارآن سال    نیز حداقل درآمد در    و



 ١٨

به خریـد   حتی با نادیده گرفتن هزینه های مربوط        . ندجامعه هست  پائین اقتصادی    از طبقه اکثریت معتادان   
  .کنندآنها به سختی می توانند احتیاج اولیه زندگی خود را فراهم توان فهمید که  میمواد مخدر، 

  هزینه های ماهیانه برای مواد مخدر) 4-1-6
 خود  را به مراکز بـازپروری معرفـی          1998که در سال    متوسط هزینه های ماهیانه مواد مخدر برای کسانی       

عبـارت   بـه ). هـر هفتـه   ریال در230نود و سه هزار و   ( ریال بود    د و نه هزار   سیصد و نو  ند نزدیک به    ا  کرده
این گـروه   در واقع،   . بیش از درآمد ماهیانه آنان بود      ،موادمخدر در این گروه   تهیه  دیگر هزینه ماهیانه برای     

  .چه رسد به هزینه موادتا های زندگی خود نبودند  قادر به پرداخت هزینه
همچنین اقدام به فروش مـواد      و  دست آوردن درآمد اضافی     ه  که معتادان برای ب   این یکی از دالئلی است      

  .  ارتباط نزدیکی میان اعتیاد و جرم وجود دارد،بنابراین. ندکن یمخدر م
  وضعیت اشتغال معتادان) 5-1-6

شـماره   ای    دایره نمودارند در   ا  کرده به مراکز بازپروری مراجعه      1998وضعیت اشتغال معتادانی که در سال       
نشان دهنده سهم معتادان در مشاغل گوناگون است        فقط   نمودارهر چند که این     .  نشان داده شده است    6

که اعـدادی را مبنـی       مگر این  ،کند ه نمی ینتایج دقیقی به ما ارا     براساس این ارقام قضاوت کرد    توان    و نمی 
  .ها در کل جمعیت کشور در اختیار داشته باشیم بر سهم این گروه

های مفید زندگی خود  آنها در سال تار سنی مراجعه کنندگان به مراکز بازپروری نشان می دهدکه اکثر     ساخ
ه ی نتایج بهتری ارا   ، مقایسه نسبت معتادان با نسبت این گروه و نسبت مجموع نیروی کار            ، بنابراین .هستند

سـهم معتـادان بیکـار       درصد بـود امـا       14 حدود   1998بر این اساس، نرخ رسمی بیکاری درسال        . کند می
 بنابراین، این پدیـده منطقـی نیـست و احتمـاالً یـک          .ه است  درصد بود  24نسبت به کل جمعیت معتادان      

 درصـد  7از سوی دیگر، شاید بتوان فرض کردکه . ارتباط معنادار بین بیکاری و اعتیاد در کشور وجود دارد      
 خاطر نشان کرد که نسبت کارکنان دولت         اما باید  .سهم کارکنان دولت در کل جمعیت معتادان فوق باشد        

  . درصد بوده است12در جمعیت شاغل 
  1998وضعیت اشتغال معتادان ــ : 6نمودار شماره 

بیکار
%24

خانه دار
%3

کارمند دولت
%7

مغازه  دار
%7

کارگر
%14

سرباز
%1

سایر
%14

کشاورز
%5

نظامی
%2

بازنشسته
%3 دانش آموز

%1
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  تهران) 2-6
 به وضعیت اجتماعی اشخاصی که خـود را بـه مراکـز بـازپروری معرفـی مـی کننـد،                     1999گزارش سال   
، تعداد مراجعات به مراکز درمانی سازمان بهزیـستی کـشور در اسـتان              1999ال  در طول س  . پرداخته است 
 9 و   8 های شـماره      ساختارسنی و جنسیت افراد مذکور در جدول       . نفر بود  هفت هزار و  7535تهران معادل   

  .ستا  شده  نشان داده
  

  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب سن : 8جدول شماره
  درصد  تعداد  سن

15-19  205  8/2  
20-24  837  1/11  
25-29  1488  8/19  
30-34  1554  6/20  
35-39  1204  9/15  
40-44  1030  7/13  
45-49  600  9/7  

  2/8  617  50باالتر از 
  100  7535  جمع

  1380 سازمان بهزیستی، :منبع
  

  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب جنسیت: 9جدول شماره 
  درصد  تعداد  جنسیت

  97  7275  مرد
  3  260  زن
  100  7535  جمع

  1380 سازمان بهزیستی، :منبع
  

  سن
 20ترین برای گروه سنی زیر  سال و پائین35 الی 25باالترین رواج مطلق و نسبی مراجعات در گروه سنی 

 ،رقم کم.یابد  تعداد مراجعات کاهش می،سال45پس از سن  .دشو  سال مشاهده می45سال یا باالتر از 
چرا که رقم پائین مربوط . کند رواج حقیقی مصرف مواد مخدر را منعکس نمیمربوط به مراجعات جوانان 

 سال می تواند به دالئل متعدد از جمله ترس، رازداری، عدم اطالع از ضررهای آتی 20به مراجعات زیر 
رقم پائین مربوط به مراجعات برای . ناشی از مصرف مواد یا عدم آگاهی از کارکرد مراکز بازپروری باشد

 از جمله اعتیاد سخت و مزمن، امکان از دست دادن ، می تواند به دالئل متعدد نیز سال45ن باالتر از سنی
تر  درآمد، وضعیت اجتماعی، مراجعه به مراکز خصوصی، تعداد کم معتادان در این گروه سنی و عمر کوتاه

  .معتادان باشد
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  جنسیت
به نظر مـی رسـد       درصد است اما     3عات زنان    نسبت مراج  شود  مالحظه می  9در جدول شماره    همانطورکه  

  بـه  .کمتر اسـت  ه  ل مراجع یدالاز جمله   وضعیت زنان در خانواده و محرومیت زنان        . رقم واقعی باالتر باشد   
بررسی های متعدد نشان می دهند که زنان بیشتر از مواد . ر حال، تعداد زنان معتاد در حال افزایش استه

اسـتفاده جنـسی یـا       ده است زنانی که در معرض خطر سـوء        ش گزارش   ،همچنین. مخدر استفاده می کنند   
 برابر بیشتر از سایر زنان به لحاظ احتمال افتادن در دام سوء مصرف مواد مـورد تهدیـد              4 ،فیزیکی هستند 

  .    ندهست
  تحصیالت

بـه  . ت که بیشترین شیوع در سطح دبیرستان اسـ .شود این طور استنباط می 10با مراجعه به جدول شماره  
 درصـد  75(دهـد    سطح پائین تحصیالت و سواد، احتمال مصرف مواد را در تهران افـزایش مـی              طور کل، 

  ).مصرف کنندگان مواد مخدر زیر دیپلم هستند
  

  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب تحصیالت: 10جدول شماره
  درصد  تعداد  تحصیالت

  9/5  446  بی سواد 
  1/29  2188  پنجم ابتدایی 

  9/38  2932   سیکل
  8/16  1497  دیپلم

  2/3  242  فوق دیپلم
  4/2  179  لیسانس

  7/0  51  باالتر از لیسانس 
  100  7535  جمع 
  1380 سازمان بهزیستی،:منبع

  اشتغال
 رواج مطلق و نسبی اشتغال را میان مراجعه کنندگان به مراکز بازپروری خود معرف ،11جدول شماره 

ها و   درصد مراجعه کنندگان در حرفه50جدول در این  شود الحظه میمطور که  همان. دهد نشان می
علت را . یان تعلق دارد کارکنان دولت یا دانشجو آن به درصد11 فقط هستند وبخش خصوصی شاغل 

اعتیاد در این گروه کمتر . می توان احتماالً در نگرانی کارکنان دولت از موقعیت شغلی خود جستجو کرد
  .اند افراد بیکار باالترین سهم را به خود اختصاص داده در حالی که ،است

  
  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب شغل: 11جدول شماره 
  درصد  تعداد  شغل

  11  815  بخش دولتی
  50  3763  بخش خصوصی 

  39  2957  بیکار 
  100  7535  جمع 

  1380 سازمان بهزیستی، :منبع 
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  مسکن
طـور کـه    همـان . دهد  نشان میرالق مسکن افراد تحت مطالعه   وضعیت نسبی و مط    12     جدول شماره   

 درصـد فاقـد     31 درصـد اجـاره نـشین و         39 ، درصد این افراد دارای منزل شخـصی       30 شود  مالحظه می 
 بودن  ند و این به لحاظ پائین     ا  نشین بیشتر معتادان اجاره  که   توان نتیجه گرفت    بنابراین، می . مسکن هستند 
  . درآمد آنهاست

  
  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب مسکن: 12شماره جدول  

  درصد  تعداد  مسکن
  30  2259  شخصی

  39  2934  ای  اجاره
  31  2342  بی مسکن 

  100  7535  جمع 
  1380 سازمان بهزیستی، :منبع 

  
توزیع مطلق و نسبی درآمد مراجعه کنندگان به مراکـز خـود معـرف بـازپروری را در                نیز   13جدول شماره   

 د اکثر معتادان در سطوح باالتر و پـائین اجتمـاع          شو  طور که مالحظه می    همان.  نشان می دهد   1999سال  
باعـث افـزایش    نیز ممکـن اسـت      هر دو عامل فقر و درآمد خوب        پس می توان نتیجه گرفت که       . ندهست

  .   دشومواد مخدر مصرف تمایل به 
  

  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب در آمد: 13جدول شماره 
  درصد  تعداد  طح درآمدس

  4/32  2444  10,000زیر 
15,000 – 10,000  116  5/1  
20,000 – 15,000  211  8/2  
25,000 – 20,000  459  2/6  
50,000 – 25,000  1102  6/14  
  5/42  3203  50,000باالتر از 

  100  7535  جمع 
  1380سازمان بهزیستی، : منبع 

  وضعیت تأهل
 اکثریت مراجعه کنندگان متأهـل      1999 که در سال     شود  نین استنباط می  چ 14با مراجعه به جدول شماره      

  درصـد  1فـوت همـسر       و   درصـد    3/5، مطلقـه     درصـد  25 ،  مجـرد    و مابقی به ترتیب    %)68/ 7(ند  ا  هبود
دهنـده تمـام مـصرف       نـشان توانـد     نمـی رسد که مراجعه کنندگان به مراکـز درمـانی           مینظر  ه  ب.است بوده

 که برای تـرک مـواد تحـت فـشار خـانواده          شود  شامل می کسانی را   فقط   بلکه   ،شدبا کنندگان مواد مخدر    
  .از درصد باالتری برخوردارند این دلیل افراد متأهل  به.دان بوده
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  رواج مطلق و نسبی مراجعات بر حسب وضعیت تاهل: 14جدول شماره 

  درصد  تعداد  وضعیت تاهل
  7/68  5179  متاهل 
  25  1892  مجرد
  3/5  404  مطلقه
  1  78  متارکه
  100  7535  جمع
  1380 سازمان بهزیستی، :منبع

  
  :خالصه و نتیجه گیری) 7
  : استریزبه شرح ) تریاک و مشتقات آن( مصرف مواد مخدر  -1
   تن812تریاک  -
  ) تن تریاک292معادل ( تن 2/29 هروئین  -

ضـه واقعـی مـواد      اما عر . است تن تریاک    1104مجموع معادل تریاک مصرف مواد مخدر در ایران معادل          
ه  تن صادرات خالص ب1638و  تن کشفیات مواد مخدر در ایران 445مخدر عالوه بر رقم ذکر شده شامل 

تـا  و  تمامی این مواد مخدر از افغانـستان و از طریـق مرزهـای شـرقی                .  است عالوه ذخیره برای صادرات   
  .دشو حدودی از طریق شمال شرقی کشور وارد می

و توزیع مواد افیونی در ایران و تهران سود سرشار این تجـارت غیرقـانونی               عامل ترغیب کننده ورود      -2
اما ایـن دو    . ریسک و  احتمال دستگیری در کنترل ورود، قاچاق و توزیع مواد مخدر موثر بوده است               . است

از سوی دیگر دسـتگیری و توقیـف        . اند  عامل قادر به از بین بردن سود حاصل از تجارت مواد مخدر نبوده            
، سود ناشی از تجارت غیر قانونی مواد را به دلیـل کمبـود آن و افـزایش قیمـت ایـن مـواد افـزایش                          مواد
تر از جمله توزیع کنندگان و فروشندگان خـرد عـالوه            توزیع کنندگان مواد مخدر در سطوح پائین      . دهد می

  . مصرف  خود استفاده می کنندبرایبر کسب درآمدی از این طریق مقداری مواد را 
 متوسط ساالنه تهران و شهرهای مجاور مانندکرج، شهریار، ورامین و دیگر شهرهای کوچک              مصرف -3

  . تن معادل تریاک است118معادل 
عرضه موادمخدر تهران از مسیرهای کویر مرکزی، مسیر شمالی خراسان در امتـداد منطقـه شـمالی                  -4

بخش عمده عرضـه    . گیرد کشور و بعضی مواقع از مرز جنوب شرقی و مناطق جنوبی و شمالی صورت می              
  .دشو مخدر منتقل می های انباشت مواد  از مرزها به محلبه طور مستقیممواد مخدر در تهران 

 شرایط اجتمـاعی از   وبیکاری، فقرنظیر تحت تاثیر عوامل انسانی    ) تقاضا(مصرف مواد مخدر درایران      -5
در تهـران ایـن عوامـل تـاثیر         .  نبـود امکانـات بـرای پرکـردن اوقـات فراغـت قـرار دارد                و جمله تبعیض 

 . چشمگیرتری دارند
 سال اسـت کـه در مقایـسه بـا           35 تا   18این سن در تهران بین      . گیری شد  سن متوسط معتادان نیز اندازه    

بـا رشـد بیکـاری      . انـد   بودهها برای مواد مخدر      جوانان ساده ترین طعمه   . گذشته همچنان پائین آمده است    
 و تشدید شرایط و تـضادهای   )  است  درصد جمعیت فعال   22مشتمل بر    که میلیون نفر در حال حاضر       5/3(
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که شاهد بروز تحـوالت       مگر این  ؛ماند اجتماعی، تقاضا برای مواد مخدر همچنان در سطح باالیی باقی می          
های بهتری برای گذران اوقـات فراغـت     حداقل شاهد ایجاد فرصت   و مثبت تر اجتماعی و اقتصادی باشیم     

 تا 3ضر، نسبت زنان معتاد در تهران پائین است و تخمین زده می شود که  چیزی حدود            در حال حا  . باشیم
  .  درصد باشد5
تعداد زیادی نیـز معتـاد      . تمام تقاضا برای مواد مخدر مربوط به قشر فقیر، بیکاران و یا جوانان نیست              -6

اینهـا زمینـه    . می جوینـد  مرفه وجود دارند و نیز کسانی که از مواد برای افزایش موقت بازدهی خود بهره                
  .هایی هستند که راه را برای توسل دیگر افراد اجتماع به سوی مصرف مواد مخدر هموار می سازند

 بـه نحـوی کـه       ،دهشـ فشار باال برای تقاضا و سودآوری عرضـه موجـب افـزایش قاچـاق و عرضـه                   -7
   .مواد مخدر را در ایران کاهش داده است) واقعی(های نسبی  قیمت

کم به راحتی  درآمد با  های  خانواده.است خدر در مقایسه با برخی کاالهای اساسی کاهش یافته  قیمت موادم 
  .می توانند از دیگر کاالهای اساسی چشم پوشی کرده و به استفاده از مواد مخدر روی آورند

ی هـای گونـاگون جغرافیـای      ها با توجه به موقعیت      اما قیمت  ،ها زیاد چشمگیر نبوده است     نوسان قیمت  -8
 این رقم .  ریال است  000/200/3در اصفهان   مواد مخدر    قیمت متوسط    ،برای مثال . ندهستکامالً متفاوت   

 بـین  ،  تن تریاک از کشور خارج می شـود      1638های همجوار ترکیه، آنجا که سالیانه نزدیک به          در استان 
افغانـستان همجـوار     ریال است و قیمت در سیستان و بلوچستان که بـا             000/500/5 ریال تا    000/500/4

  .  ریال می رسد000/995است به 
زیـر  گذارنـد بـه شـرح     مـی طور کلی، عوامل اقتصادی که بر تقاضای مواد مخدر در تهران تـاثیر          ه   ب -9

  :ندهست
  بیکاری -
   فقر و محرومیت -
   تبعیض اقتصادی -
  )دوپینگ کردن( نیاز به باالبردن میزان انرژی  -
   درآمد مازاد -

  :ندزیر هست به شرح ،گذارند ی که بر عرضه مواد مخدر در تهران تاثیر میطور کلی عوامل اقتصاده ب -10
  سواد آموزی -
   بیکاری -
   اعتیاد فروشندگان کوچک -
  فقر -

  : عوامل غیر اقتصادی تاثیر گذار بر مصرف-11
   سابقه مصرف تریاک در جامعه و خانواده ها-
  شود در میان جوانان می بویژهتنش های اجتماعی که منجر به نارضایتی  -
   در اجتماعی تبعیض مادی و فرهنگ -
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های فردی در رفتار     های سیاسی می شود و نبود آزادی        فشارهای سیاسی که منجر به محدودیت آزادی       -
  .اشخاص

   نبود امکانات تفریحی برای جوانان و زنان  -
   رفتار مجرمانه در قبال معتادان -
ی به منظور مهار و کاهش تقاضای رو به های مناسب اقتصادی  و اجتماعی برای تحلیل روان  نبود روش -

  افزایش
  :  عوامل غیر اقتصادی تاثیر گذار بر عرضه-12
  در کشور افغانستانهای سیاسی  فعالیت -
  مخدر نبود برنامه های اجتماعی، حقوقی و مدیریتی برای برخورد با مجرمان و واردکنندگان مواد -
   فساد و خیانت برخی مأمورین انتظامی -
  های قضایی و پلیسی ش ناکارآمدی رو -
 اخـراج اجبـاری     بویژه -های مهاجر     نبود یک برنامه مشخص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای افغان          -

  .دشو آنها که منجر به همکاریشان با مجرمان می
مواد مخدر اساسی ترین دیدگاه اقتصادی بایـد حـول محـور مبـارزه بـا                ) تقاضا( برای کنترل مصرف     -13      

رغم این، فقر گسترده در تهران و مراکز اصلی مصرف و       به  . دباش در مناطق مرزی     با تمرکز قر  بیکاری و ف  
زا در مناطق مـرزی گـشته        های درآمدزا  و اشتغال      شدن سیاست  نیز بی عدالتی اقتصادی مانع از موثر واقع       

انـان را   های اصلی که فقـر، بیکـاری، بـی عـدالتی و محرومیـت جو                به هر حال همزمان با سیاست     . است
از بررسـی   : هایی که قیمت مواد را افزایش می دهنـد نیـز توجـه کنـیم                کاهش می دهند، باید به سیاست     

داشته باشیم شـاهد کـاهش تقاضـا    مواد  که اگر افزایش جدی در قیمت شود حاضر، این نتیجه حاصل می   
  .خواهیم بود

اعمال قانون به نحـو شـدید و        . اشندتری همراه ب   های معتدل    رفتار های کاهش تقاضا باید با       سیاست -14 
د و آنها خود را مجرم حرفـه ای         شو  های سنگین منجر به عکس العمل تدافعی مجرمان جوان می          مجازات

تعداد مراکز خود معـرف بایـد افـزایش       . فرض کرده و بر ادامه اقدامات غیر قانونی خود پافشاری می کنند           
الزم . یر می شوند باید به مراکز بـازپروری فرسـتاده شـوند         عالوه بر این، فروشندگان معتاد که دستگ      . یابد

به همین منظور، مـا بایـد       . قرار گیرند ) محرمانه(است که کلیه معتادان به تدریج تحت پوشش طرح ثبتی           
البته به شـرطی کـه   . د، جلب کنیمشو اعتماد معتادان را مبنی بر اینکه با آنان به عنوان مجرم برخورد نمی           

  .ید و فروش مواد مخدر بکشندآنها دست از خر
تر نسبت به آنان با توجـه   داشتن موضع مالیم اختصاص تسهیالت ورزشی و تفریحی برای جوانان و       -15

  . پیش نیازهای کنترل تقاضا برای مواد مخدر استآنها، ازبه رفتار اجتماعی 
بـودن خـود را ثابـت کـرده     های جاری دولت ناموثر   برنامه های تبلیغاتی رادیو و تلویزیون و سیاست        -16

دنبـال پیـشگیری    ه  باید ب نیز  های آموزشی و تبلیغاتی       سیاست. ها باید اساساً تغییر یابند      است  این سیاست   
ها تنها در صورتی قابل پیاده شـدن         این روش . بوده و به شکل ابزارهای موثری برای کاهش تقاضا باشند         

 شناسـان صـورت گیـرد و نیـز         معـه شناسـان و روان     هستند که این کار از طریق تحقیق میدانی توسط جا         
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سـتاد مبـارزه بـا      . هـا تـأثیر گـذار باشـند        های اقتصادی خاص در پیش گرفته شود که بـر قیمـت             سیاست
هـای   های آنها باید از طریـق ارگـان          دسترسی داشته باشد و توصیه     یهای تحقیقات   موادمخدر باید به گروه   
  .اجرایی به اجرا در آید

گشاید این مصرف اساسـاً ناشـی    ی را مید مخدر در تهران و ایران درهای تجارت پرسو   مصرف مواد  -17
تـر ولـی اساسـی و        هـای مالیـم     مصرف باید به وسـیله روش      ،بنابراین. از شرایط نامساعد اجتماعی است    

فـروش    سطح سودآوری را پائین آورده و از جذابیت قاچاق و خریـد و             ،چنین کنترلی  .منسجم کنترل شود  
زمینی و هـوایی در طـول مـرز هـستیم تـا از ورود                عالوه بر این نیازمند ایجاد نیروی ویژه       .کاهد   می مواد
اقتـصادی در    هـای اجتمـاعی و      هزینه سیاسـت  . شودهای مجرم مسلح و سازماندهی شده جلوگیری          گروه

نظر بـه   . استهای مؤثر برای مبارزه با عرضه برای ایران بسیار سنگین             زمینه کاهش تقاضا و نیز سیاست     
هر دو تسهیل کننده ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران بـه اروپـا و     آن  و عرضه   مواد  اینکه تقاضای داخلی    

دهنـد بنـابراین مبـارزه         را مورد هدف قرار می     ایرانحتی شمال آمریکا هستند و این مواد جوانان  و مردم            
 نیازمنـد   همچنـین، ایـن کـشور     . مللی است ال  جدی با قاچاق مواد مخدر توسط ایران نیازمند همکاری بین         

 این ستاد بایـد از      ؛المللی است تاستاد مبارزه با مواد مخدر قدرتمندی در اختیار داشته باشد             کمک مالی بین  
  .برخوردار باشدنیز های مختلف  حمایت دولت و کارشناسان رشته

هـای    نیازمنـد سیاسـت   برای کاهش عرضه    . میسر است ”،ـ افزایش قیمت مواد از طریق کاهش عرضه       18
 نیروهای قومی برای برخورد با قاچاقچیـان        همچنیندر مبادی ورودی و     و  کنترلی خوب در نواحی مرزی      

 تجهیزات قابل اعتماد کنترل مرزی، نظارت مؤثر بـرای جلـوگیری از همدسـتی               .سازماندهی شده هستیم  
 آوارگـان و کـارگران مهـاجر،        های معتدل و محاسبه شـده در مقابـل          توسط مأمورین فاسد، اتخاذ سیاست    

هـای سیـستان و      اشتغال زایی و ارتقاء توسعه اقتصادی در شـرق و جنـوب اسـتان خراسـان و در اسـتان                   
  .بلوچستان، کرمان، هرمزگان بایدهایی هستند که برای موفقیت این مبارزه باید تحقق یابند


