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سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر :

کشف  ۲تن مواد از اطراف مدارس به معنی مصرف دانش آموزان نیست
دانش پور -سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشف دو تن
مواد مخدر در اطراف مدارس ،دانشگاه ها و مناطق حاشیه شهرها تاکید
کرد :کشف مواد مخدر در اطراف مدارس به معنی مصرف دانش آموزان
نیست .پرویز افشار در آستانه  5تیر سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در
نشستی خبری گفت :از مجموع بیش از  380برنامه ارسالی برای هفته
مبارزه با مواد مخدر ،شیوه نامه ای برای سراسر کشور تدوین شد .در تهران
یکی از سران قوا و وزیر کشور در همایش حضور خواهند داشت .همچنین
امسال مراسم امحای مواد مخدر در پنج استان برگزار می شود که دو برنامه
همزمان در تهران و یکی از استان ها خواهد بود .وی افزود :در این هفته
خدمات درمــان برای افــرادی که نیاز به درمــان دارنــد ،به صورت رایگان
انجام می شود.

افشار با بیان این که ریشه کنی مواد مخدر فعال امکان ندارد اظهار کرد:
ما باید به سمتی برویم که کمترین تاثیر را روی گرو ههای حساس داشته
باشد .به همین دلیل در برنامهای تا شعاع  ۵۰۰متری مکا نهای عمومی
از جمله مدارس و دانشگاه ها از حضور توزیع کنندگان مواد پاک سازی و
در این عملیات دو تن مواد مخدر کشف شد .افشار گفت :نیروی انتظامی
موضوع کشف مواد در اطراف مدارس را در دستور کار قرار داده است اما این
به هیچ عنوان به معنای افزایش توزیع مواد مخدر در اطراف مدارس نیست.
حدود دو تن کشفیات عالوه بر اطراف مدارس شامل کشفیات مواد مخدر
در مناطق حاشیه نشین و پرخطر بوده است.
افشار با اشاره به این که هم اکنون  65درصد معتادان و مصرف کنندگان
موادمخدر در کشور به تریاک و مشتقات آن اعتیاد دارنــد ،اظهار کرد:

دومین ماده مصرفی معتادان کشور در سال  90شیشه با آمار  26درصدی
بود و هم اکنون مصرف شیشه به شدت کم شده اما جای خود را به مخدر
گل داده است و هم اکنون میزان مصرف مخدر گل بین  10تا  11درصد
است .سومین ماده مخدر مصرفی کنونی معتادان کشور نیز شیشه است و
پس از شیشه مواد توهم زا ،ال اس دی ،مواد روان گردان (مثل داروهای
ضد افسردگی ،داروهای درمان اختالالت روانی) دیگر ماده های مصرفی
معتادان کشور را شامل می شوند.
وی با تاکید بر این که نمی توانیم و نمی شود که قاچاق موادمخدر را ریشه
کن کنیم ،خاطرنشان کرد :قاچاقچیان مواد مخدر از راه های مختلفی
برای قاچاق استفاده می کنند که از جمله می توان به قاچاق با استفاده از
منجنیق ،پاراگالیدر و دیگر شیوه های قاچاق اشاره کرد.
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