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كنند، اين يك جهاد بزرگ،  ارزه ميامروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مب
 « مدظله العالي مقام معظم رهبري».    يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 

 دبيرخانه ستاد های مردمي  معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکتـ 

 های کشور  دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانـ 

 

 نتايج طرح پژوهشي مطالعه روند و عوامل مرتبط بر وضعيت اعتياد زنان در شهرستان قزوين: موضوع

 :دارد  می بدین وسیله اشعار با سالم و احترام؛

درخصوص  7931 -7931طرح پژوهشی مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد در سال  -1

 .صورت پذیرفته است مطالعه روند و عوامل مرتبط بر وضعيت اعتياد زنان در شهرستان قزوين

نفر شامل اساتید روانشناسی،  93 گروه اول خبرگان. بوده است( کمی -کیفی)به روش آمیخته  :روش تحقيق و نمونه آماری -0

نفر  223گروه دوم  .کنند نظرانی که در زمینه اعتیاد فعالیت می شناسی، خبرگان نیروی انتظامی و حوزه درمان و صاحب جامعه

پزشکان مراکز درمان سرپایی وابستگی به مواد مخدر، مراکز گذری و کمپ  شامل مدیران، مشاورین، مددکاران، پزشکان و روان

پدر، همسر، )ها و خانواده آنان   مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و کمپنفر زنان مصرف کننده مواد  212گروه سوم  و انوانب

 . اند  های مردم نهاد مراجعه نموده  به سازمان که جهت دریافت خدمات( فرزندان

 :وضعيت جمعيت شناختي -3

 :گروه خبرگان

 

 (درصد)صاحبنظران  (درصد)اساتيد  وضعيت جنسيت خبرگان

 99 09 زن

 09 99 مرد

 988 988 کل جمع

 
 (درصد)نظران  صاحب (درصد)اساتيد  وضعيت تحصيالت خبرگان

 80 8 ليسانس

 90 29 ليسانس فوق

 98 89 دکتری

 988 988 جمع
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 :گروه مديران و کارشناسان
 (درصد)کارشناسان  (درصد)مديران  وضعيت جنسيت مديران و کارشناسان

 08 98 زن

 98 08 مرد

 988 988 جمع

 
 (درصد) کارشناسان (درصد) مديران وضعيت تحصيالت مديران و کارشناسان

 - - ديپلم

 52 - فوق ديپلم

 99 89 ليسانس

 8 52 فوق ليسانس

 - 98 دکتری

 988 988 جمع

 

 :مواد گروه خانواده زنان مصرف کننده
 درصد نندهوضعيت نسبت پاسخگويان با زنان مصرف ک

 89 والدين

 52 همسر

 98 فرزندان

 988 جمع

 :وابسته به موادگروه زنان 
 درصد وابسته به موادوضعيت سن زنان 

 98 سال 52تا  92بين 

 81 سال 92تا  58بين 

 51 سال 82تا  98بين 

 0 سال 22تا  88بين 

 8 سال بيشتر 28بين 

 988 جمع

  
 درصد موادوابسته به وضعيت تحصيالت زنان 

 5 سواد بی

 5 سواد خواندن و نوشتن

 0 ابتدايی

 1 راهنمايی

 99 متوسطه
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 درصد موادوابسته به وضعيت تحصيالت زنان 

 91 ديپلم

 58 ديپلم فوق

 9 ليسانس

 8 ليسانس فوق

 988 جمع

 
 درصد وابسته به موادزنان وضعيت تاهل 

 51 متأهل

 58 مطلقه

 59 مجرد

 99 متارکه

 0 ازدواج موقت

 9 بيوه

 988 جمع

 
 درصد وابسته به موادزنان  غالوضعيت اشت

 92 دار خانه

 52 بيکار

 90 کارگر

 98 وقت شاغل پاره

 8 شاغل

 5 دانشجو

 5 بگير مستمری

 8 دانش آموزان

 8 کارمند

 8 بازنشسته

 988 جمع

 
 درصد وابسته به موادزنان وضعيت محل سکونت 

 29 سکونت در محالت حاشيه شهر

 95 سکونت در محالت متوسط

 99 سکونت در محالت باالی شهر

 988 جمع
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 درصد وابسته به موادزنان درآمد ماهيانه خانواده 

 51 هزارتومان 928کمتر از 

 82 هزارتومان 811تا  928بين 

 98 تومان 9818888هزار تومان تا  988

 95 تومان 5118888تا  9288888

 988 جمع

 

 درصد بسته به موادواگذراندن اوقات فراغت توسط زنان  نحوه

 58 های مجازی گشتن در شبکه

 98 موسيقی

 99 مسافرت

 99 گردش درون شهر

 98 جستجو در اينترنت

 1 همانی خانوادگیيم

 0 تماشای فيلم در منزل

 8 ورزش

 8 ب خواریومشر

 9 مصرف مواد

 9 مطالعه

 8 سينما، تئاتر و کنسرت

 988 جمع

 

 درصد وابسته به موادزنان  درريحی شهر ميزان دسترسی به امکانات تف

 51 خيلی کم

 58 کم

 90 متوسط

 1 زياد

 8 خيلی زياد

 988 جمع

  
 درصد وابسته به موادميزان استفاده از ماهواره در زنان 

 8 خيلی کم

 95 کم

 98 متوسط

 51 زياد

 82 خيلی زياد

 988 جمع
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 درصد مواد وابسته بهدر زنان سن مصرف سيگار 

 50 ساله 58زير 

 81 ساله 98تا  59

 59 ساله 98باالتر از 

 988 جمع

 
 درصد مواد وابسته بهسن مصرف مواد مخدر در زنان 

 0 ساله 58زير 

 89 ساله 98تا  59

 82 ساله 98باالتر از 

 988 جمع

 
 درصد مواد وابسته بهدهنده مصرف مواد مخدر به زنان  اولين فرد پيشنهاد

 91 ن زيبايیدوستان سال

 99 افراد خانواده

 98 دوستان باشگاه ورزشی

 1 دوستان دانشگاه

 1 افراد غريبه

 1 بدون پيشنهاد ديگران

 0 دوستان مدرسه

 9 همکاران محل کار

 8 بستگان

 988 جمع

 
 درصد مواد وابسته بهزنان اولين مکان مصرف مواد مخدر توسط 

 99 منزل شخصی خود

 50 منزل دوستان

 90 پارک

 95 ساير

 1 کوچه و خيابان

 5 منزل بستگان

 8 مدرسه

 8 دانشگاه

 8 محل کار

 988 جمع
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 درصد مواد وابسته به زنان توسط مصرفی  مادهاولين 

 89 ترياک

 91 هروئين

 99 متادون

 98 شيشه

 0 مرفين

 2 مواد چند نوعترکيبی مصرف 

 8 افغانی کراک

 988 جمع

 
 درصد مواد وابسته به به مواد مخدر از ديدگاه زنان ميزان دسترسی

 99 کم

 50 متوسط

 89 باال

 988 جمع

  
 درصد مواد وابسته بهزنان بيشترين مواد مصرفی 

 98 ترياک

 52 هروئين

 99 شيشه

 1 متادون

 0 مرفين

 0 هماد چند ترکيبی ازمصرف 

 2 افغانی کراک

 988 جمع

 
 درصد مواد وابسته بهزنان  در درشيوه اولين مصرف مواد مخ

 99 تزريقی

 50 کشيدنی

 52 استنشاقی

 98 خوردن و کشيدنی

 5 خوردنی

 988 جمع
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 درصد وابسته به موادشيوه مصرف مواد مخدر زنان 

 92 تزريقی

 95 کشيدنی

 91 خوردنی

 0 خوردن و کشيدنی

 8 استنشاقی

 988 جمع

 
 درصد مصرف کننده موادن شدت مصرف مواد مخدر در بين زنا 

 8 خيلی کم

 0 کم

 98 متوسط

 58 زياد

 88 خيلی زياد

 988 جمع

  
 درصد مصرف کننده موادعلت گرايش به مصرف مواد مخدر در بين زنان 

 52 فشارهای عاطفی ناشی از آزار جسمی و جنسی

 90 جويی لذت

 0 فشار دوستان

 0 فرار از درد اضطراب و ناراحتی

 9 رکردن و بهتر درس خواندنبهترکا

 8 زيبايی و جذابيت بيشتر

 2 مصرف مواد توسط ساير افراد خانواده

 2 های خانواده و محيط فرار از فشارهای روحی ناشی از محدوديت

 5 موجه بودن مصرف مواد در فرهنگ خانوادگی

 9 کنجکاوی

 9 کسب هويت

 9 ساير

 9 خلق آثار هنری

 988 جمع

  
 درصد مصرف کننده موادم مصرف مواد مخدر در بين زنان علت تداو

 58 احساس وابستگی به مواد

 52 اثرات نشه آوری و کيفوری

 59 ايجاد تمرکز و قدرت فکر
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 درصد مصرف کننده موادم مصرف مواد مخدر در بين زنان علت تداو

 92 رفع اضطراب و ناراحتی

 99 نفس ايجاد اعتمادبه

 988 جمع

 

 درصد مصرف کننده موادسابقه ترک اعتياد در بين زنان 

 08 بلی

 8 خير

 988 جمع

 
 درصد مصرف کننده موادشيوه های ترک مواد مخدر در بين زنان 

 28 گروه های خود يار

 99 مراکز درمانی

 9 سم زدايی

 8 ساير

 9 (يا بويیترک )بدون هيچ دارويی 

 9 داروهای شيميايی

 5 داروهای گياهی

 988 جمع

 
 درصد مصرف کننده موادزنان دفعات ترک اعتياد در بين 

 59 ار اولب

 80 بار 9زير 

 98 بار 8-8

 99 بار 9بيش از 

 988 جمع

 
 درصد مصرف کننده موادزنان مدت زمان پاکی بعد از ترک در بين 

 0 يک روز

 0 روز9تا5بين 

 2 هفته5تا 9بين 

 9 ماه9هفته تا 5بين 

 98 ماه5ماه تا 9بين 

 95 ماه9تا  5بين 

 91 ماه 8تا 9بين 

 59 تا يکسال8بين 
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 درصد مصرف کننده موادزنان مدت زمان پاکی بعد از ترک در بين 

 98 سال5تا 9بين 

 8 سال 5بيشتر از 

 988 جمع

 
 درصد مصرف کننده موادميزان کنترل خانواده بعد از ترک  مواد مخدر در بين زنان 

 0 خيلی کم

 1 کم

 90 متوسط

 90 زياد

 59 خيلی زياد

 988 جمع

 
 درصد مصرف کننده موادزنان های مواد مخدر در بين  نحوه پرداخت هزينه

 59 گرفتن از اعضای خانوادهپول 

 52 کار

 91 سرقت

 98 قرض از ديگران

 1 خالف

 8 فروش اجناس منزل

 8 ساير

 5 قاچاق

 988 جمع

  
 درصد مصرف کننده موادزنان سابقه اعتياد افراد خانواده در بين  

 91 پدر

 51 همسر

 95 برادر

 95 دوستان

 8 مادر

 5 خواهر

 8 فرزند

 988 جمع
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 درصد مصرف کننده موادزنان زنان ابقه زندان افراد خانواده در بين س

 81 بلی

 29 خير

 988 جمع

 
 درصد زنان مصرف کننده موادنظارت و کنترل خانوادگی از ديدگاه ميزان 

 91 خيلی کم

 50 کم

 58 متوسط

 99 زياد

 8 خيلی زياد

 988 جمع

 ميزان متوسط رو به پايين می باشد: توضيح
 درصد زنان مصرف کننده مواداز ديدگاه  (فيزيکی يا جنسی)شونت خ

 99 خيلی کم

 91 کم

 51 متوسط

 98 زياد

 2 خيلی زياد

 988 جمع

 .ميزان متوسط رو به باال می باشد: توضيح
 درصد زنان مصرف کننده موادميزان اختالف و تعارض خانوادگی از ديدگاه 

 0 خيلی کم

 95 کم

 51 متوسط

 98 دزيا

 92 خيلی زياد

 988 جمع

  .ميزان متوسط رو به باال می باشد: توضيح
 درصد عوامل فرهنگی مؤثر بر اعتياد از ديدگاه زنان مصرف کننده مواد

 95 ها معاشرت با دوستان ناباب، فريب يا فشار آن

 98 ناآگاهی از اثرات و عوارض مواد مخدر

 95 عدم شناخت از نحوه اعتياد به مواد

 99 نداشتن تفريح و سرگرمی سالم

 1 نداشتن عقايد دينی و مذهبی

 8 ها تبليغات و کارکرد منفی رسانه

 988 جمع
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 درصد زنان مصرف کننده موادعوامل روانی مؤثر بر اعتياد از ديدگاه  

 99 گذرانی جويی و خوش لذت

 59 حس کنجکاوی

 91 تسکين درد جسمی

 95 بيشترو لذت جنسی  تقويتمصرف برای 

 98 کمبود عاطفی

 9 رفع احساس تنهايی

 988 جمع
 

 درصد عوامل خانوادگی مؤثر بر اعتياد از ديدگاه زنان مصرف کننده مواد

 98 مصرف برای فرار از مشکالت خانوادگی

 91 اعتياد در بين اعضای خانواده

 90 مشکالت خانوادگی والدين

 99 از دست دادن يکی از عزيزان خانواده

 0 تعارضات زناشويی

 8 شکست عشقی

 988 جمع

  
 درصد زنان مصرف کننده موادعوامل اقتصادی مؤثر بر اعتياد از ديدگاه 

 91 فقر

 92 زندگی در محالت شلوغ و پرجمعيت

 99 ازحد رفاه مالی بيش

 8 بيکاری

 2 ورشکستگی مالی

 5 احساس محروميت اقتصادی

 988 جمع

 
 درصد ر بر اعتياد از ديدگاه زنان مصرف کننده موادعوامل اجتماعی مؤث 

 89 در دسترس بودن مواد مخدر و فراوانی آن

 99 عوامل ديگر مربوط به مسائل اجتماعی

 91 قبح شکنی از مصرف مواد در جامعه

 1 احساس محروميت اجتماعی

 988 جمع
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 وينمطالعه روند و عوامل مرتبط بر وضعيت اعتياد زنان در شهر قز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

عوامل مرتبط بر 

 وضعیت اعتیاد زنان

 عوامل علی

 یادگیری اجتماعی
 رشد نایافتگی شخصیت فردی

 تربیت نادرست خانواده

 خانواده مصرف کننده

 عوامل زمینه ای

 مصرف تفریحی

 تضاد و تنش فرهنگی

 بیکاری و فشار اقتصادی

 تنش های خانوادگی

 عوامل مداخله گر

 فشار روانی و درمان خودسر

 نابرابری جنسیتی

 مصرف نا آگاهانه و کنجکاوانه

 شرایط اجتماعی و اقتصادی

 فعالیت های مذهبی

 بی کفایتی ساختار اجرایی

 پیامدها

 تغییرات اعتیاد زنان

 میمی به اعتیاد زناننگاه تر

 نگاه حذفی به اعتیاد زنان

 پذیرش اعتیاد زنان و حمایت برای ترک

 عدم پذیرش اعتیاد زنان و طرد زن مصرف کننده
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 :نتايج حاصله -4

 به ترتیب اولویت شامل دوستان معتاد، فشار دوستتان و همستا،ن،   )  متغیر یادگیری اجتماعی شش در بین
، بیشترین تأثیر را دوستان معتاد و کمترین (دوستی خیابانی، دوست پسر معتاد، فرار از منزل و ترک تحصیل

 .تحصیل بر وضعیت اعتیاد زنان داردتأثیر را ترک 
 به ترتیب اولویت شامل کمبود عتاطفی، مصترف بترای    )  رشد نایافتگی شخصیت فردی متغیر هفت در بین

 ،(سترد مزاجتی، خودکشتی، تتر  از آینتده و ختود زنتی        ،جلب توجه و ابراز وجود، ناتوانی و بی اراده بودن

 .را خودزنی بر وضعیت اعتیاد زنان داردبیشترین تأثیر را کمبود عاطفی و کمترین تأثیر 

  به ترتیب اولویت شامل عتدم درک متقابتل بتین اع تان ختانواده، بتی تتوجهی        ) متغیر خانوادهپنج در بین

عتدم درک متقابتل   ، بیشتترین تتأثیر را   (خانواده، کنترل زیادی فرزندان، نظارت نادرست و رفاه بیش از حد 

 .بر وضعیت اعتیاد زنان ارتباط وحود داردرفاه بیش از حد او کمترین تأثیر ر بین اع ان خانواده

 به ترتیب اولویت شامل لذت و سترگرمی، بته دستت آوردن آرامتش،     )  متغیر مصرف تفریحی چهار در بین

، بیشترین تأثیر را لذت و سرگرمی و کمترین تأثیر را افتزایش  ( آسودگی فکر و خیال و افزایش میل جنسی

 .تیاد زنان داردمیل جنسی بر وضعیت اع

 به ترتیب اولویت ،غری و خوش اندامی، شرایط نامطلوب جامعته،  )  متغیر ت اد و تنش فرهنگی ده در بین

طرد شدن از سوی خانواده، نداشتن انگیزه برای زندگی، کم رنگ شدن اعتقادات، ازدواج با اجبتار، دوستتی   

، (ردین با فرزندان و اختالف سنی زیتاد بتا شتوه   ه، تفاوت سنی والبا جنس مخالف، بی بندو بار بودن خانواد

اندامی و کمترین تأثیر را اختالف سنی زیاد بتا شتوهر بتر وضتعیت اعتیتاد       بیشترین تأثیر را ،غری و خوش

 .زنان دارد

  به ترتیب اولویتت شتامل بیکتاری جوانتان، رهتایی از فشتار و       ) بیکاری و فشار اقتصادی متغیرپنج  در بین

، بیشتترین  (زندگی، فقر مالی، ناتوانی خانواده برای تامین مخارج زندگی و اخراج از کتار مشکالت افتصادی 

 .تأثیر را بیکاری جوانان و کمترین تأثیر را اخراج از کار بر وضعیت اعتیاد زنان دارد

 به ترتیب اولویت شامل کمبود محبت، عدم بلوغ اجتماعی شتوهر،  )  های خانوادگی متغیر تنش یازده در بین

آزار و اذیتت روحتی و جستمی زن، عالقته      ،دعوای زناشویی در مورد اعتیاد شوهر، طالق و جدایی والتدین 

، (شوهر به اعتیاد زن، خیانت مرد، ضرب و شتم، زندان رفتن مرد، ازدواج در سن پایین و دخالت خانواده هتا 

 .یت اعتیاد زنان داردها بر وضع بیشترین تأثیر را کمبود محبت و کمترین تأثیر را دخالت خانواده
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  به ترتیب اولویت شامل فشارهای روحتی و روانتی، حتس    )  متغیر فشار روانی و درمان خودسرشش در بین

ندامت و پشیمانی از تن فروشی، درمان افسردگی ، اضطراب، استر  و تر ، ساکت شتدن درد، درگیتری   

کمتترین تتأثیر را فشتار عصتبی، بتر      ، بیشترین تأثیر را فشارهای روحتی و روانتی و   (فکری و فشار عصبی

 .وضعیت اعتیاد زنان دارد

 به ترتیب اولویت شامل آزادی پسران و محتدودیت دختتران و برتتری    )  نابرابری جنسیتی متغیر دو در بین

 ، بیشترین تأثیر را آزادی پسران و محدودیت دختران و کمترین تتأثیر را برتتری متردان بتر    (مردان بر زنان

 .اعتیاد زنان داردزنان، بر وضعیت 

 به ترتیب اولویت شامل رفع کنجکاوی، عدم اطتال  زن از  )  متغیر مصرف ناآگاهانه و کنجکاوانه سه در بین

، بیشترین تأثیر را رفع کنجکاوی و کمترین تأثیر را عدم آگتاهی، بتر وضتعیت    (ابتال به اعتیاد و عدم آگاهی

 .اعتیاد زنان دارد

 به ترتیب اولویت شامل در دستتر  بتودن متواد، توجته بته      )  ی و اقتصادیمتغیر شرایط اجتماع نه در بین

ماهواره و شبکه های مجازی، سابقه ارتکاب جرم، حاشیه نشینی، محالت آلوده، اجبتار زن بته تهیته متواد     

، بیشترین تتأثیر را در دستتر  بتودن متواد و     (برای شوهر، مهاجرت، عدم پایبندی به قوانین و تن فروشی

 .فروشی، بر وضعیت اعتیاد زنان دارد ثیر را تنکمترین تأ

  عدم رعایت حجاب، عدم پایبندی به مذهب به ترتیب اولویت شامل )  های مذهبی متغیر فعالیتسه در بین

، بیشترین تأثیر را عدم رعایت حجاب و کمترین تأثیر را عدم اعتقاد به نمتاز و  ( و عدم اعتقاد به نماز و رزوه

 .اد زنان داردروزه بر وضعیت اعتی

 به ترتیب اولویت شامل ضعف مسئولین جهت رفع مشتکالت و  )  کفایتی ساختار اجرایی متغیر بی دو در بین

، بیشترین تأثیر را ضعف مسئولین جهتت رفتع مشتکالت و کمتترین تتأثیر را      (ذیربط بی تدبیری مسئو،ن

 .تدبیری مسئو،ن، بر وضعیت اعتیاد زنان دارد بی

 :پيشنهادها -5

هتای   لتزوم پیگیتری و اجترای برنامته     (مانند ستیگار و قلیتان  ) ه ایزدروا توجه به کاهش سن مصرف موادبا  -
 آنکته متاستفانه    ضتمن  .رستد  ضروری به نظتر متی   توسط وزارت آموزش و پرورش پیشگیرانه از  سنین دبستان

کته یتادآور ایتام ا      توسط شرکت دخانیات داخلی سیگارهای تولیدی روی 71نام گذاری القاب بهمن، آزادی و 
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 صراميرضا حميد 

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

مل بوده و ضرورت دارد از اسامی دارای بار منفی همچون ستیگار سترطان و   أمی باشد قابل ت 7971بهمن سال 
 . استفاده شود... 
 عنوان یکی از عوامتل مترثر در اعتیتاد زنتان     های پژوهش حاضر نشان داد که متغیر نابسامانی خانواده به یافته -

 بته  یهتای همگتان   مشاوران مجرب و استفاده از رسانه ،گیری از روانشناسان  با بهرهرد ضرورت دا لذا. است بوده
پرهیتز از تتنش و   و  هتای دقیتو و درازمتدت    ریتزی  وسیما در خصوص تحکیم مبانی خانواده با برنامه ویژه صدا 

اقتدام اساستی    ،فرزنتدان بته ویتژه دختتران    فترار  اختالف در محیط خانواده و استقرار آموزش برای جلوگیری از 
 .صورت پذیرد

 برای جلوگیری از انحراف احتمتالی آنتان   موثر گامی  ،بانوان کمک به اشتغال و ییدرآمدزا های آموزش مهارت -
 .می باشد

از جملته راه هتای اساستی بترای      عصتر کنتونی،   متناستب بتا   ایرانی استالمی  الگویو  سبک و آموزش ارائه -
 . گی به طبقه جوانان می باشدجلوگیری از القان سبک های منفی زند

به منظور تاب آوری، ابراز وجود، حل مساله، ارتباط موثر فردی  بانوانتقویت آموزش مهارت های زندگی ویژه  -
  ، و ختود کنترلتی، مهتارت کنتترل استتر      و مقاومت در برابتر فشتار دوستتان    خشم کنترل  تواناییو اجتماعی، 

 منطقی از جمله اقدامات اساسی برای مهتار مصترف متواد در بتانوان     غنی سازی اوقات فراغت، و تصمیم گیری
 .می باشد 
، گامی اساسی بترای اصتالح    موثر و کارآمد آنان درمان وهای قانونی و اجتماعی از زنان معتاد  ایجاد حمایت - 

 .شرایط جامعه می باشد
،زم  ارائته ختدمات   به منظوری های اجتماع های غیردولتی و گروه سازمان ،آموزش و تشویو بخش خصوصی  -

 .از جمله اقدامات اساسی در اصالح بانوان معتاد می باشد به زنان معتاد مشاوره ای و حمایتی
طراحی برنامه جامع مبتنی بر نیازهای واقعتی   بانوان معتاد و انگ زدایی از ددکاران اجتماعی به منظورم تالش -

صادی، اجتماعی و جنسیتی آنان از دیگر اقدامات برای اصتالح بتانوان   اقت ت هایبه تفاو امعان نظرزنان معتاد با 
 .به شمار می رودمعتاد 

 

  

  

 

 

 :رونوشت

  .رکل محترم ستاد برای مزيد استحضاريجناب آقای دکتر مومني دب


