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 ناصر صبحی
آغازهفته مبارزه با مواد مخدر ،فرصت مناسبی
بود تا پیرامون این موضوع با سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد؛ فرمانده انتظامی شهرستان گفتوگو
کنیم .گفتوگویی که روزیکشنبه ،بین دو جلسه
و البته در غیاب رییس اداره مبارزه با مواد مخدر
صورت پذیرفت.میتوان گفت اوضاع مواد مخدر
در سیرجان ملغمهای از اخبار خوب و بد است .از
سویی بنا براظهارات این مقام انتظامی ،درسیرجان
با مواردی نظیر باند مواد مخدر به معنای آنچه
در ذهن داریم ،وجود ندارد و تاکنون پروندهای از
دخالت افراد مهم یا مسئول در مواد مخدر دیده
نشده و بیشترین مجرمان این بحث ،از خارج از
شهرستان هستند .درعین حال برخی ازاخباربد نیز
وجود دارد که البته در مورد سایر نقاط کشور نیز
صادق است .مانند پایین آمدن سن مصرف مواد
و یا حتا سن درگیری در بحث قاچاق که سرهنگ
ایراننژاد رنج سنی آن را بین  15تا  35سال میداند.
برای آنکه بهتردرجریان اوضاع باشیم ،باید بدانیم
که طی  3ماه ابتدایی سال درسیرجان  135نفردر
رابطه با مواد مخدردستگیرشدهاند .به عبارت دیگر
به طور میانگین در هر 2روز 3 ،نفر دستگیری در
این بحث وجود داشته که اکثرآنها نیزجزو جوانان
هستند.
 اگر موافق هستید گفتوگو را با بحث
آمارکشفیات مواد مخدردرسال گذشته شروع
کنیم.
من آماری از کشفیات سال  98را با مقایسه
با آمار سال  97را ذکر میکنم .سال  ،98در کل
بیش از 4تن و  260کیلوگرم از انواع مواد مخدر
کشفیات داشتیم که نسبت به سال  97با 3
درصد افزایش کشف روبهرو هستیم .همانطورکه
گفتم این کشفیات شامل انواع مواد مخدر است.
میدانید که پایه برخی از مواد مخدر از نوع تریاک
است که اگر بخواهیم در آمار حساب کنیم ،رقم
بیش از این میزان میشود .خیلی از موارد کشف
نیز به صورت عملیات مشترک بودند که سهمیه
آنها کسرمیشود و پس از کسر ،این مقدارلحاظ
شده است .در  3ماهه اول امسال و تا به امروز،
بیش از یک تن و  199کیلوگرم کشفیات داشتیم
که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 6 ،درصد
افزایش کشفیات داشتیم که اگرهمین روند ادامه
پیدا کند ،یقینا کشفیات امسال ما نسبت به سال
 ،98قابل توجه خواهد بود .افزایش کشفیات چند
علت دارد .یک مورد این است که ماموران از نظر
علمی و فنی ارتقا پیدا کردهاند و یا اینکه ورود مواد
به کشور افزایش پیدا کرده است .دشمن در فکر
این برنامه است که هرچه میتواند مرزهای ما را در
جهت ورود مواد مخدرناامن کند .چون از این کار
نفع میبرد .دررابطه به سایرآمارها نیزتا به امروز33
دستگاه خودرو توقیف کردیم .تعداد دستگیری
افراد در موضوع مواد مخدر نیز تا به امروز 135
نفربوده است .همچنین تعداد 3قبضه اسلحه نیز
از افراد فروشنده کشف شده است .در خصوص
برخورد با خردهفروشان که یکی از برنامههای کاری
ما است و به طور جدی آن را در دستور کار داریم،

 27باب منزل و مغازه را نیز که به این امر
اشتغال داشتند ،پلمپ کردیم .میدانید
که خردهفروشان امروزه بیشترسیارعمل
میکنندتاثابت.
 گفتید آمار 4تن و  260کیلوگرم
کشفیات مواد مخدر ،بدون احتساب
کشفیات مربوط به تریاک بوده است؟
آمار کل است .در بینشان
خیر .این ِ
همهجورمواد ازهروئین ،حشیش؛ شیشه
و ...وجود دارد .پایه ساخت خیلی از این
مواد ،تریاک است .شما هروئین را که
حساب کنید ،یک کیلو از آن برابربا مقدار
زیادی تریاک است .ما آنچه را که کشف
کردیم به طور کلی حساب کردیم و کاری
نداشتیم که پایه آن مواد چه بوده یا چه
شده است.
 ممکن است آمارکشفیات انواع
موادرابهتفکیکبفرمایید؟
بیش از  3تن و  700کیلوگرم تریاک
بوده و باقی ،سایرمواد بودند.
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
 آمار 33خودروی توقیفی و 135
گفتوگو با فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر
نفردستگیریکهگفتید،متعلقبهسال
 98است؟
خیر .متعلق به امسال است.
 یعنی 3ماه اخیر؟
بله.
آمریکا درافغانستان همین بحث کشت و برداشت که شخصی توسط خویشاوندان خودش هم به را انجام داده بودند یا میخواستند خانواده فرد ربوده
 آمارزیادی به نظرمیرسد.
ُخب قاچاق با خودرو انجام میشود و وسیله مواد مخدر است .مواد مخدر یکی از  4تجارت گروگانگیرها معرفی شده بود که پرونده به نتیجه شده را با این عنوان و انگ ،تحت فشار قرار دهند.
دیگری نیست .این خودورها برخی خودوری عمده جهانی است .نفت ،سالح و مهمات ،مواد رسید ،فرد آزاد شد و پرونده قضایی نیز در حال چون برای آن خانواده بحث داشتن بدهی بابت مواد
اسکورت بوده و برخی حمل بار که توقیف شدند و مخدر و توریست 4 ،تجارت عمده جهانی است .تشکیل است .اینطور موارد را داشتیم .البته این مخدر سخت بود و اصال پذیرفتنی نبود .اما شاید
دربحث تجارت غیرقانونی و غیرمجاز ،تجارت مواد گروگانها وقتی آزاد میشوند ،ما آنها را در اختیار برای اینکه بتوانند سر و ته قضیه را به هم بیاورند،
مراجعقضاییدرموردشانتصمیممیگیرند.
 کرونا روی ورود مواد مخدربه کشورتاثیر پس ازسالح و مهمات ،تجارت دوم است .باالخره پلیس مواد مخدر قرار میدهیم تا هم ریشهیابی تن به هر خواستهای میدادند .البته همانطور که
استکبارجهانی ازاینتجارتمنفعت کسبمیکند .شود و هم برایشان پرونده تشکیل شود .یعنی گفتم مربوط به سالهای قبل بود.
داشته؟
اینگونه نیست که فرد هرکاردلش خواست انجام
 قیمت مواد مخدرزیاد شده است؟
 آیا روند یا تغییرمعناداری درسن و سال
درمورد کرونا ،ابتدا باید اشارهای کنم به بحثی که
بینمردم است«معتادهانمیگیرند ».اینیکبحث
من قیمت را ندارم .نه پرسیدهام و نه میدانم بدهد و بعد راحت برود دنبال کارش .به عبارت دیگر افراد مرتبط با مواد مخدردیده میشود؟
فرد ربوده شده ،به نوعی با موضوع مواد مخدر
اگر
عامهپسند و کامال کذب است که میگویند مصرف
مصرف؟
ه
ت
و
باشد
قیمت
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شاید
است.
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خیابانیکقیمتدیگر(خندهجمع).سیبزمینیبا مرتبط باشد ،باید جوابگوی عواقب بعدی آن نیز
مواد موجب عدم ابتال به کرونا میشود.
 هم مصرف و هم بحث قاچاق.
دریک بازه زمانی ورود و خروج ممنوع شده بود .آن سیبزمینی بودنش درهرمغازه یک قیمت دارد باشد زیرا ناامنی ایجاد کرده است.
مصرف که یک بحث کشوری است .من ازجایی
در استان خودمان ،ما هم ورودی و هم خروجی را (خندهدوبارهجمع) .گاهی اوقات افزایش کشفیات،
 ببخشیدمنمتوجهمعنای اینجملهشما شنیدم که سن مصرفکننده سال به سال پایین
تحتکنترلداشتیم.یقیناقاچاقچیانفعالیتشان افزایش قیمت را به دنبال دارد .به هرحال بحث بازار که گفتید مورد داشتید که فرد ربوده شده توسط میآید .بحث بیتوجهی خانوادهها به فرزندانشان
کم شد یا روش فعالیتشان را تغییر داده بودند .مصرف است.
اقوام خودش معرفی شده بود ،نشدم .ممکن است .دلیل امر این است که خانواده ،فرزندش را
البته به نظر من از آنجا که همهجا از جمله در
کنترلنمیکند .اصالنمیدانندوقتیبچهشانبیرون
 ما در سیرجان البراتوار یا اصطالحا است کمیتوضیحبدهید؟
اقوام فرد به قاچاقچیان بدهکار بودند و برای میرود ،در قهوهخانه یا خیابان چه کار میکند .در
سیرجان ،ورودی و خروجی کنترل میشد ،ریسک آشپزخانهشیشههمداشتیم؟
کاربرای قاچاقچی که میخواست ازاین مسیرعبور
کشف شیشه داشتیم .هم به صورت مواد اولیه اینکه بتوانند خودشان را اززیربدهی و فشارخارج بحث مربوط به قاچاق ،یک رنج سنی وجود دارد و
کند ،باال میرفت .هرچند در همان بازه زمانی نیز و هم خود شیشه و در میزان باال اما تاکنون من کنند ،آمدند و یکی ازاقوام خودشان را به قاچاقچیان بیشترجوانان پرحاشیه دنبال این کارهستند .یعنی
معرفی کردند .آنها نیز این فرد را ربودند تا به این دلشان میخواهد به نوعی خودشان را مطرح کنند
ما کشفیاتی داشتیم .اما بعد از اینکه کنترل روی نشنیدهام که درسیرجان تولید شده باشد.
مسیرها و گلوگاهها کمترشد ،افرادی که دراین کار
اما وقتی گرفتارمیشوند ،تازه متوجه میشوند که
 اخیرا در اخبار کشوری ،به نقل از یکی از ترتیب ،این فرد بدهی اقوامش را پرداخت کند.
فعالیتداشتند،فعالیتشانرابیشترکردند.
 آیا موردی داشتیم که ابتدا گروگانگیری چه اشتباهی را مرتکب شدهاند .این افراد متعلق
مقامات انتظامی مطلبی در مورد گروگانگیری
 آیا همانطورکه میزان کشفیات افزایش بابت مواد مخدرمیخواندم که مطابق آن ،فرزند انجام شود و بعد درخواست انتقال مواد مخدر به سن خاصی هستند که یا به نوعی غرور کاذبی
پیدا میکند ،میزان تولید و ورود مواد نیزافزایش حامل را برای تضمین انجام کاربه گروگان گرفته مطرح شود؟ یعنی فرد بیگناه باشد اما مجبور به آنها تلقین میشود و یا خودشان به نوعی غرور
شده باشد که به خاطرگروگان گرفته شدن یکی از کاذبی را به دست میآورند .مثال فرد با خودش
بودند.درسیرجانچنینموردیداشتیم؟
مییابد؟
ما بحث آد مربایی را داریم که وقتی ریشهیابی عزیزانشدستبهقاچاقوحملموادمخدربزند؟ میگوید من رانندگیام خوب است پس میتوانم
بله ،یقینا .ازوقتی آمریکا وارد افغانستان شده ،به
در این یکی ،دو سال چنین موردی نداشتیم راننده بارکش (مواد مخدر) باشم یا جوان است و
طور یقین نحوه کشت را تغییر داده است .کشتی میشود ،میبینیم چند انگیزه وجود دارد .به طور
که قبال به صورت سنتی یا با استفاده ازدستگاههای مثال یکی از این این موارد ،باجگیری است .مورد ولی در سالهای قبل مورد بوده که آد مربایی شد میگوید که ریسک کاررا میپذیرم .ولی افراد با سن
ساده و پیشپا افتاده انجام میشد ،درحال حاضربه دیگرمربوط به تسویهحساب دررابطه با مواد مخدر و حرف افراد درگیر این بود که پای بدهی در وسط باال ،در این بحث کمتر هستند .مگر آنکه راننده
صورت مدرنترانجام میشود .یکی ازدالیل حضور است .بله ،اگراشتباه نکنم امسال یک مورد داشتیم است اما وقتی بررسی شد ،معلوم شد یا اشتباه کار سن باالیی باشد که ناچارا و به خاطر مشکل مالی

هر  2روز  3دستگیری

در صورت مصرف بهینه و رعایت صرفهجویی توسط مردم

امسال خاموشی نخواهیم داشت
 پاسارگاد
«اگر مردم فقط ده درصد در مصرف
برق رعایت کنند ،قطعا تابستان امسال
به خاموشی نمیخوریم ».این را رییس
اداره برق سیرجان به پاسارگاد میگوید.
رضا سلمانی میگوید« :با رعایت
کردنمردم،عالوهبرکاهشخاموشیها
در قبوض برقشان هم تخفیف داده
میشود ».او در مورد خاموشیهای
اخیر میگوید« :دو سه مورد خاموشی
که امسال پیرامونشان اطالعرسانی
کردیم ،در رابطه با تعمیرات بود و در
زمینه کاهش پیک نیست .معموال در
فصل بهاریعنی فروردین ،اردیبهشت و

خرداد یکسری خاموشیهایی داریم
که برای تعمیر پستهای فوق توزیع
و خطوط انتقال انجام میشود تا برای
فصل پیک مصرف؛ تیر ،مرداد و شهریور
بامشکلمواجهنشویم».
او ادامه میدهد« :ما تا جایی بتوانیم
خاموشینخواهیمداشت.سال گذشته
خداروشکرخاموشی نداشتیم ،اما سال
قبلترخاموشی زیاد داشتیم ،و ازمردم
ل گذشته انتظارداریم مصرف
مثل سا 
بهینه و صرفهجویی را رعایت کنند»
 در زمان پیک مصرف از لوازم
غیرضروریاستفادهنکنید
سلمانی میگوید :باتوجه به اینکه

حمل اثاثیه منزل،
مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتــهای بـلوار
فاطمیه جنب
شرکت لنـگر بار

09136473880
42252330
09139473880

سلطانی(قدیم)

بیشترینمصرفبرقدربخش کشاورزی
و صنعت است ،امسال تفاهمنامهای با
این دو بخش داشتهایم که باید طبق
تفاهمنامه در ساعات پیک مصرف از
ساعت 13تا 17خاموشی داشته باشند،
تا هم تخفیف بگیرند و هم پاداش
همکاری دریافت کنند .عالوه بر این از
مردم هم خواهش میکنیم؛ در زمان
پیک مصرف از لوازم غیرضروری مثل
ماشینلباسشویی ،اتو و ...استفاده
نکنند .المپها را درروزروشن نکنند و
ازدور ُکند کولراستفاده کنند».
 125 هزار اشترک برق در
سیرجان
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از نظر او تغییر ساعات ادارات
همانند هرسال دردستورکار استانداری
قرار دارد و امسال هم با رعایت این
اصل صرفهجویی زیادی در مصرف
برق میشود؛ «وقتی از ساعت  1به
بعد ادارات تعطیل باشند صرفهجویی
خوبی در مصرف برق میشود .چون
پیک مصرف از ساعت  1تا  5بعدازظهر
است .بانکها هم خیلی مهم است که
رعایت کنند .همیشه درنیمه اول سال
میزان مصرف برق مردم بیشتر از نیمه
دوم است .بهخصوص از اول تیرماه
به بعد چون گرمای سیرجان بیشتر
در تیر و مرداد است .ما اگر در تیر و
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انتهای بلوار
فاطمیه جنب
قطعهشویی

با یک بار امتحان مشتری دائمی ما
خواهید شد

42252330
09136342007
سلطانی(قدیم)

مرداد بتوانیم رعایت کنیم با مشکل
مواجه نمیشویم ».به گفتهی سلمانی
در شهرستان سیرجان هر سال  5هزار
انشعاب به تعداد مشترکان اضافه
میشود؛ «با احتساب اشتراکهای
اضافهشده بیش از  125هزار اشتراک
داریم .همچنین در سیرجان  3هزار
کیلومترشبکه فشارمتوسط و دو هزار
کیلومترشبکهفشارضعیفداریم».
 ازابتدای سال  31فقره سرقت
کابلهایبرق
سلمانی با اشاره به اینکه مشکل
سرقت کابلهای برق همچنان وجود
دارد ،میگوید« :ازابتدای امسال تاکنون

 31فقره سرقت کابلهای برق در
سیرجان داشتهایم که دراین سرقتها
 250کیلوگرم کابل مسی به سرقت
رفته است که با اعتباری که اداره برق
دارد ،مدتها زمان میبرد تا جبران
شوند .بیشتراین سرقتها هم درمرکز
شهر رخ داده است ».او با بیان اینکه
یک مدتی وضعیت سرقت کابلهای
برق در سیرجان به همت نیروی
انتظامی کم شده بود ،گفت :االن
حدود ده روز است که دوباره سرقتها
بهشدت زیاد شده است و دلیلش را
نمیدانیم .ممکن است سارقانی از
شهرهای مجاورآمده باشد».

و اقتصادی بخواهد این کار را انجام دهد.
جوانان گاه با غرور کاذب و تلقینی که
بهشان میشود که میتوان ره صد ساله
را یک شبه رفت و به پول هنگفت رسید
به این راه کشیده میشوند .متاسفانه
آنهایی که در این کار هستند بیشتر از
شهرهای جنوبیاند و افرادی که درگیر این
کارمیشوند ،هم فقرفرهنگی دارند و هم
فقرمادی و هم مشکالت و مسایل دیگر.
 آن 135نفری که امسالدستگیر
شدند،سیرجانینیستند؟
خیر ،افراد سیرجانی بینشان خیلی کم
است .این افراد ازهمه جای کشورهستند.
گاهی فرد از شرق به غرب میرود و در
سیرجان گیر میکند و البته چه بسا این
اتفاق برای یک سیرجانی هم بیفتد و دریک
شهردیگرگیرکند.
 کمترین و بیشترین سنی که در
ث مواد مخدربا آن روبرو شدید چه
بح 
میزان بوده است؟
رنج سنی را حدودی میشود از 15تا 35
محاسبه کرد .وقتی میگویم 15 ،سال،
تعداد افراد با این سن خیلی کم هستند
ولی بین این رنج سنی زیاد هستند.
 چه تعداد فرد مونث در این
بحثداشتیم؟
آماررا درحال حاضرندارم ولی مواردی داشتیم.
حتا گاه خانوادگی مرتکب قاچاق مواد میشوند.
به طور مثال با خانواده به مسافرت میروند و با
برنامه دست به قاچاق مواد م یزنند و درراه دستگیر
میشوند.
 مصرفموادبیشتربهسمتسنتیمیرود
یاصنعتی؟
در بین افراد مختلف متفاوت است .متاسفانه
دربین نوجوانان و جوانان گرایش به سمت صنعتی
است و بیشتر به مواد مخدرهایی نظیر حشیش،
گراس ،ماریجوانا و ...عالقه نشان میدهند.
 در سیرجان کشف مزرعه ماریجوانا هم
داشتیم،درست است؟
همهگونه وجود دارد .گاهی حتا تریاک هم
کشت میشود .برخی از افراد به صورت خیلی
مخفیانه و مرموزانه این کاررا انجام میدهند.
 امروزمصاحبهای ازدبیرکل ستاد مبارزه با
مواد مخدر کشوردیدم که گفته بودند مبارزه با
مواد مخدربا قانون فعلی هدردادن منابع است.
نظرشما دراین مورد چیست؟
وقتی بزرگان این را گفتهاند ،یقینا ما نیزباید تایید
کنیم .وقتی بزرگان حرفی م یزنند ،براساس عقل و
منطق است .به هرحال کارآنها همین است .البته
قانون ،آن قانونی که ما به عنوان ماموران مقابله،
دلمان میخواهد باشد ،نیست .قانون باید درحدی
باشد که به قاچاقچی جرات حمل حتا مقداراندک را
نیزندهد .باید مجازاتهای قانونی را بیشتربه سمتی
ببرند که برخوردهای شدید توام با جریمه در پی
داشته باشد .یعنی هزینه ورود به بحث قاچاق برای
فرد باید باال برود.

 در تابستانها گاه شاهدیم که به طور
مثال در پارکها فروش مواد مخدر به صورت
خردهفروشی رونق میگیرد .در این مورد چه
برنامهایدارید؟
ما در ایام تابستان طرحهای مختلفی را اجرا
میکنیم؛طرحارتقایامنیتاجتماعیباموضوعات
مختلف .کنترل تفرجگاهها ،پارکها و ...اگر دقت
کرده باشید ،ما درتابستانها پارکها را بیشترکنترل
میکنیم چون درتابستان افراد بیشتر اززمستان از
پارکها استفادهمیکنند.یکی ازکارهایمادرکنترل
پارکها و تفرجگاهها شناسایی افرادی است که به
تفرجگاهها میروند که چه فعالیتی انجام میدهند
و چه برنامهای دارند؟ این کار با هدف شناسایی و
دستگیری افراد مجرم انجام میشود .طرحهای
مختلفی وجود دارد .در تابستانها که فعالیتها
بیشترمیشود ،یقینا ما نیزطرحهایمان را تشدید
میکنیمو افزایشمیدهیمتابهترنتیجهبگیریم.
 برخورد و جمعآوری معتادان متجاهر به
کجارسید؟
خوشبختانه امروز جلسهای در فرمانداری
پیرامون همین موضوع برگزارشد .مقدارزیادی از
کارهای عمرانی کمپ ماده  16انجام شده است.
یک سری نواقص و مشکالتی نیزدارد که امروزدر
جلسه مطرح شد و شاید تا کمتر ازیک ماه دیگر
به بهرهبرداری برسد .من به جرات میگویم اگر این
کمپ به مرحله بهرهبرداری برسد ،خیلی ازمسایل،
مشکالت و آسیبهای اجتماعی باالخص دربحث
اعتیاد و معتادان متجاهرنیزکاهش خواهد یافت.
سازمان فنی و حرفهای قرار است در کمپ به
این افراد حرفه یاد بدهند .خیلی ازاین افراد مستعد
یادگیری هستند و آموختن یک حرفه میتواند به
آنها کمک کند .پس از آن ،این افراد وارد جامعه
میشوند و سپس با تشکیل یک بانک اطالعاتی
خوب ،میشود رصدشان کرد .قبال این افراد را به
کرمان میفرستادیم ولی وقتی درشهرخودمان کار
انجامشود،راحتترمیتوانیمچترنظارتیمانراپهن
و این افراد را کنترل کنیم.
 نکتهای مانده که بخواهید با مردم در
میانبگذارید؟
اول میخواهم به جوانان بگویم که دوستان
خودتان را بشناسید .اینطورنشود که با یک دوستی
ناصحیحویک ارتباطغلط ،آیندهخودتانراتباهکنید.
به هردوست نیزنباید بله گفت .خیلی اوقات باید با
دادن جواب نه ،اینگونه دوستان را ازخود دور کرد.
میآیی برویم قلیان بکشیم؟ نه .چرا؟ چون ممکن
است مصرف قلیان درپی خود مصرف مواد مخدر
صنعتی یا مشروبات الکلی و هزاران مشکل دیگر
را داشته باشد .بنابراین از جوانان خواهش میکنم
بیشتر به آینده خود اهمیت بدهند .از خانوادهها
نیزخواهش میکنم بیشتر کنترل کنند .یعنی روی
فرزندانشان هم کنترل عینی داشته باشند و هم با
خودشان نگویند چون پسرمن با پسرفالن مقام و
مسئول رفیق است ،پس آلودگی یا مشکلی به دنبال
ندارد .خیلی باید مراقب باشند و در خانه نیز فضای
مجازیرابهطورمرتبمدیریت کنندزیرا گاهیبرخی
ازمشکالت ازطریق فضای مجازی ایجاد میشود.

