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گفت و گو

معاون جهاد کشاورزی بوشهر:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در بازدید از روزنامه پیام عسلویه

پیام عسلویه :در یکی از گرمترین روزهای تابستانی و
در زمانی که کم آبی مشکالت بسیاری را برای مردم
استان ایجاد کرده بود ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان بوشهر مهمان دفتر روزنامه بود تا ضمن دیداری
دوستانه ،چالش ها و مشکالت استان در حوزه منابع
طبیعی را بیشتر شکافته و از همه دستگاه ها برای
حفاظت از منابع طبیعی یاری بطلبد .حفاظتی که به
ادعای او اگر به درستی انجام می گرفت بستری را ایجاد
می کرد که نه تنها مشکالت کم آبی کشاورزی را حل
می کرد بلکه منجر به ایجاد توسعه و اشتغالی می شد
که این روزها دغدغه بسیاری از مردم در جامعه است.
● هر اختالفی بر سر اراضی را نمی توان «زمین
خواری»نامید
سهیل مهاجری با بیان اینکه هر اختالفی بر سر اراضی را
نمی توان زمین خواری نامید گفت  :خالف آنچه در این
سال ها در باور عموم ایجاد شده ،بسیاری از اختالفات
بر سر زمین ها را نمی توان اصال «زمین خواری» نامید
و خود من هم چندان اعتقادی به این واژه ندارم .به
عنوان مثال موردی رر بندر ریگ داشتیم که البته باز هم
آن را نمی شد با قاطعیت «زمین خواری » نام گذاشت.
به طور کلی اما اختالفات بسیاری در بحث زمین ها
به خصوص در مناطق روستایی به وجود می آید که
بنای ما بر این است که پیش از رسیدن به رای قطعی
و با گفتگو و مصالحه این اختالفات متوقف شود .البته
موردی هم اگر بودهبا توجه به ابزار قانونی که در اختیار
ماست و با کمک گرفتن از ماده  477آنجا که قاضی به
استثنا در جمع بندی خود دچار اشکال شده بود ،حل
شده است.

● حفاظت ،وظیفه اصلی ماست
مهاجری در این بازدید گفت  :وظیفه اصلی ما در منابع
طبیعی حفاظت است .این مهم اگر به درستی انجام
شود ،دیگر نیاز به هیچ کاری دیگر از جمله آبخیزداری،
کاشت مراتع و ...نیست .مشکالت اما زمانی آغاز می
شود که ما از حفاظت غافل شویم .مثال اگر بحث
حفاظت به درستی انجام شود ما مشکل آب نخواهیم
داشت چون بسیاری از تولید آب در مراتع صورت

● انواع گیاهان دارویی در استان داریم ،که نادیده
گرفته می شوند
ما در استان بوشهر انواع گیاهان دارویی را داریم که به
نسبت بسیاری از نقاط کشور وضعیت مطلوب تری
دارند .حتی مواردی هست که فقط در کشورهایی چون
هند و پاکستان یافت می شوند که توسط آنها صادر می
شوند اما ما نسبت به آنها بی اعتنا هستیم .ما معتقدیم
ظرفیت هایی در بحث گیاهان دارویی داریم که می
تواند بستر بسیار مناسبی را برای صادرات و در ادامه
اشتغال پایدار ایجاد کند و پول و درآمد خوبی را نصیب
مردم استان کند که متاسفانه نادیده گرفته شده است.

وی افزود :در مثال دیگر ما درخت کنار را داریم که
با شرایط جنوب کشور بسیار سازگار است و استفاده
های بسیاری از آن به جز میوه اش می توان داشت که
به شدت آن را به درختی اقتصادی تبدیل می کند و به
خوبی در این سالها مورد توجه قرار نگرفته است که در
نظر داریم به عنوان نماد منابع طبیعی استان آن را معرفی
کنیم و با ایجاد باغ های کنار در راستای اقتصاد مقاومتی
شرایط خوبی را در این حوزه ایجاد کنیم.
● به جای اعتراض ،معادن فعلی را فعال کنند
دوستانی که به ما اعتراض می کنند که منابع طبیعی
سخت گیری کرده و مجوز جدید نمی دهد چرا نمی
گویند بیش از  3/2معادن مجوز داده شده اکنون غیر
فعال هستند؟ چرا نمی روند در آنها به فعالیت پرداخته
و کار را آنجا پیش ببرند؟ چرا ما باید زمانی که معادن با
مجوز و غیرفعال بسیاری در استان وجود دارند ،مجوز
معدن های جدید را داده و پوشش گیاهی را هم مورد
آسیب قرار دهیم ؟ این را هم مد نظر داشتهب اشید
که بسیاری از معادن به وظیفه خود در قبال جایگزینی
پوشش گیاهی عمل نمی کنند و پس از آسیب به پوشش
گیاهی برای آن طبق وظیفه جایگزینی ایجاد نمی کنند.
پس نگاه من این است که معادن فعلی فعال شوند و این
نگاه با توجه به خالی بودن  3/2معادن حاضز نگاهی
کارشناسی به حساب می آید.
● مردم ما را یاری کنند
بیشترین اعتبارات خود را سعی کردیم در بخش
آبخیزداری هزینه کردیم و اعتقاد داریم کمترین میزان
آب باران باید به ردیا برود و موظف هستیم تا از آن
حفاظت کنیم .به عنوان مثال با کمک گرفتن از نفت
و اعتبارات سعی کردیم تا انقالبی در حوزه آبخیزداری
ایجاد کنیم و مردم هم باید مار ا در این را کمک کنند
و مشکالت و مسائلی را که ما اظالع نداریم با ما در
میان بگذارند تا بهترین شرایط را در حوزه منابع طبیعی
اجرایی و حاکم کنیم.
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هشدار درباره گرمازدگی

تیغ گرما و تشنگی
بر گلوی بوشهر
براساس پیش بینی هواشناسی ،با افزایش 6تا 7درجه
ای هوا ،استان بوشهری ها باید منتظر گرمای بیشتری
درهفتهجاریباشند.باادامهاستقرارالگویتابستانهبر
جو استان ،دمای هوا این هفته به طور قابل مالحظهای
افزایش مییابد ،طوری که پیش بینی میشود از ظهر
دوشنبه تا چهارشنبه روند افزایش دما شدت بیشتری
گرفته و دما در مناطق غیر ساحلی به بیش از 50درجه
برسد .کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر
توصیه کرد :ضمن انجام تدابیر الزم برای مصرف
بهینه آب و برق ،مردم برای جلوگیری از گرما زدگی
از رفت و آمد در محیطهای باز در ساعتهای گرم
روز به ویژه روزهای سهشنبه تا پنج شنبه خودداری
کنند .راستگو با هشدار درباره وزش باد گرم ،گفت:
با توجه به وزش باد گرم ،در برخی ساعات روزهای
دوشنبه تا چهارشنبه درباره آسیبهای ناشی از گرما
به مزارع و باغها هشدار داده میشود .وی ادامه داد:
در برخی ساعات روزهای دوشنبه و سهشنبه وزش
باد در نیمه شمالی خلیج فارس سبب افزایش موقت
ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی خلیج
فارس خواهد شد.
● با تعطیلی چهارشنبه موافقت نشد /ادارات به
کارمندانمرخصیدهند
استاندار بوشهر نیز یکشنبه شب در حاشیه نشست
شورای مدیریت بحران با اشاره به پیش بینی افزایش
دما در اواسط تا آخر هفته جاری در استان گفت:
مدیران میتوانند به منظور کاهش مصرف برق در
ادارات ،روز چهارشنبه را به کارکنان مرخصی بدهند.
پیش از این گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر احتمال
تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه به منظور کاهش
مصرف برق مطرح شده بود ،همانند خوزستان که

چهارشنبه گذشته و هفته جاری ادارات این استان
تعطیلاعالمشد.
● کمبود آب و برق در استان
گرمای هوا در شرایطی که شاهد کمبود منابع آبی و
انرژی برق هستیم ،مشکالتی برای هم استانی ها به
وجود خواهد آورد.
شرکت توزیع نیروی برق استان از مردم درخواست
کرده استفاده از وسایلی نظیر ظرفشویی ،اتو و
لباسشویی را به صبح ها یا آخر شب که پیک مصرف
برق کمتر است منتقل نمایند ،ضمن اینکه تاحد
امکان المپ های اضافه خاموش و از نور طبیعی
برای روشنایی در روز استفاده شود.البته تنظیم ساعت
کار برخی لوازم برقی که نیاز به آب دارد ،به دلیل
جیره بندی آب در اغلب نقاط استان با دشواری های
متعددیمواجهاست،دراینبینقطعیکتادوساعته
برق که دلیل آن کمبود تولید و اقدام اجباری برای
مدیریت بار عنوان شده ،قوز باالقوز گردیده است.
● گرما در کمین محصوالت کشاورزی استان
معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزی
استان بوشهر نیز از کشاورزان خواسته اقدامات الزم
برای جلوگیری از آسیب گرما به محصوالت
کشاورزی را انجام دهند .خسرو عمرانی اظهار
داشت :در روزهای جاری شاهد افزایش دمای هوا
در سطح استان هستیم که تهدیدی برای محصوالت
کشاورزی محسوب میشود .وی اضافه کرد:
افزایش دما خصوصا در مناطق ساحلی استان می
تواند باعث بروز تنش در بسیاری از محصوالت
کشاورزی بخصوص مرکبات ،نخیالت ،کنجد و
گلخانههایتولیدنشایسبزیوصیفیشود.معاون
بهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزیاستان

بوشهر بیان داشت :این تنشها در نخیالت باعث
بروز عارضه خشکیدگی خوشه خرما ،در مرکبات
باعث خشکیدگی شاخه ،ریزش میوه و برگ،
سوختگی یک طرفه و کم آبی میوه و در گلخانهها
منجر به بوته میری نشای سبزی و صیفی می شود.
وی افزود :افزایش شدید دما باعث فعالیت بیش از
حدبعضیازآفاتوبیماریهاازجملهکنههاینباتی
در مرکبات و نخیالت  ،شیوع بیماریهای قارچی
همچون خشکیدگی شاخه در مرکبات ،ساق سیاه
کنجد و بوته میری در نشاها می شود.
عمرانی با اشاره به راه های کاهش تنش برای
باغداران ،کشاورزان و گلخانهداران تصریح کرد :در
باغات نخیالت که امکان آبیاری وجود دارد حتما
آبیاری صورت گیرد ،نخیالتی که امکان آبیاری
وجود ندارد عملیات تنک کردن خوشه انجام شود،
از انجام هرگونه تغذیه تا بر طرف شدن شرایط تنش
خودداری کنند ،دور و میزان آبیاری در مرکبات با
دقتوباتوجهبهنیازگیاهتنظیمکنند،حتیاالمکانتا
برطرف شدن تنش از سمپاشی خودداری کنند.
وی خطاب به کشاورزان گفت :دما و رطوبت
گلخانه را مرتبا پایش شود ،سطح خارجی گلخانه
ها را پوشش مناسب صوت گیرد و مزارع کنجد را
در حد نیاز آبیاری نمایند تا از تنش های خشکی و
بیماری که منجر به کاهش شدید عملکرد می شود
ممانعتشود.

● هشدار اورژانس درباره گرمازدگی
عبدالرحیم دادجو مدیر مرکز حوادث و فوریتهای
پزشکی استان بوشهر با اشاره به افزایش دما گفت:
افراد با عالئمی چون دلدرد ،تهوع و استفراغ و اسهال
خونیبایدبهبیمارستانیامراکزدرمانیمراجعهکنند،
ضمن اینکه بر افروختگی ،تنفس کوتاه و سریع،
افزایش دمای بدن و بیحالی از عالئم گرمازدگی
است.
دکتر دادجو بهترین راه درمان گرمازدگی را نوشیدن
مایعات خنک و ریختن چند قطره آبلیمو در آن
دانست و افزود :توصیه میشود کسانی که مبتال به
بیماریهای قلبی ،ریوی و دیابت هستند از ساعت
 11تا  16از منزل خارج نشوند ،لباسهای روشن
بپوشند ،از مایعات استفاده و از مصرف غذاهای
چرب و سرخشده اجتناب کنند .دادجو ادامه داد:
افرادیکهفعالیتهایآنهادرگرماباالونورخورشید
است نیز باید به اندازه کافی مایعات مصرف کنند و
همچنین باید در هوای گرم بیش از سه لیتر آب و
دیگرمایعاتمصرفشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :افراد در فواصلی که
در گرما حضور دارند باید هر چند ساعت یک بار
استراحت کنند یا در سایه و جای خنک بنشینند ،اگر
امکاناتخنککنندهدرمحلکارآنهانیستمیتوانند
از محلهای عمومی برای خنک کردن خود استفاده
کنند تا مشکلی برای آنها به وجود نیاید.

کشاورزان مراقب باشند،گرما در کمین
محصوالت کشاورزی استان بوشهر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:
کشاورزان اقدامات الزم برای جلوگیری از آسیب گرما به محصوالت کشاورزی
را انجام دهند .خسرو عمرانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در روزهای اخیر
شاهد افزایش دمای هوا در سطح استان هستیم که تهدیدی برای محصوالت
کشاورزی محسوب میشود .وی اضافه کرد :افزایش دما خصوصا در مناطق
ساحلی استان می تواند باعث بروز تنش در بسیاری از محصوالت کشاورزی
بخصوص مرکبات ،نخیالت ،کنجد و گلخانه های تولید نشای سبزی و صیفی
شود .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان
داشت :این تنشها در نخیالت باعث بروز عارضه خشکیدگی خوشه خرما ،در
مرکبات باعث خشکیدگی شاخه ،ریزش میوه و برگ ،سوختگی یک طرفه و کم
آبی میوه و در گلخانهها منجر به بوته میری نشای سبزی و صیفی می شود.
وی افزود :افزایش شدید دما باعث فعالیت بیش از حد بعضی از آفات و بیماریها
از جمله کنههای نباتی در مرکبات و نخیالت  ،شیوع بیماریهای قارچی همچون
خشکیدگی شاخه در مرکبات ،ساق سیاه کنجد و بوته میری در نشاها می شود.
عمرانی با اشاره به راه های کاهش تنش برای باغداران ،کشاورزان و گلخانهداران
تصریح کرد :در باغات نخیالت که امکان آبیاری وجود دارد حتما آبیاری صورت
گیرد ،نخیالتی که امکان آبیاری وجود ندارد عملیات تنک کردن خوشه انجام
شود ،از انجام هرگونه تغذیه تا بر طرف شدن شرایط تنش خودداری کنند ،دور و
میزان آبیاری در مرکبات با دقت و با توجه به نیاز گیاه تنظیم کنند ،حتی االمکان تا
برطرف شدن تنش از سمپاشی خودداری کنند .وی خطاب به کشاورزان گفت :دما
و رطوبت گلخانه را مرتبا پایش شود ،سطح خارجی گلخانه ها را پوشش مناسب
صوت گیرد و مزارع کنجد را در حد نیاز آبیاری نمایند تا از تنش های خشکی و
بیماری که منجر به کاهش شدید عملکرد می شود ممانعت شود.
طبق داده های هواشناسی ،دمای هوا طی هفته جاری به طور قابل مالحظه ای
افزایش می یابد و پیش بینی می شود از روز دوشنبه روند افزایش دما شدت
بیشتری می یابد و در مناطق غیر ساحلی به بیش از  ۵۰درجه سلسیوس و در
برخی نقاط ساحلی تا آستانه  ۵۰درجه سلسیوس افزایش یابد.

.
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● به  %85پیشرفت در طرح «کاداس» دست یافتیم
وی همچنین پیرامون طرح کاداس اظهار داشت :
سعی کردیم در طرح «کاداس» بسیاری از اختالفاتی
که پیرامون اراضی روستایی بود را حل کنیم .به فرض
«جبرانی» چهار گوشه روستا را مشخص
در روستای ُ

کردیم و روستاییان آمدند و هر سندی داشتند ارائه
دادند و منابع طبیعی نیز با توجه به مستندات و دز قالب
طرح «کاداس» حدود اراضی را بدون روی همافتادگی
و تداخالت مشخص کردیم .البته پیش از این ها و به
دلیل نبود ماهواره ها مشکالت و تداخالتی بین زمین ها
حتی دو روستا به وجود می آمد که خوشبختانه در حال
حاضر این مشکالت به حداقل رسیده است و اکنون
ما در طرح کاداس که مشخص کردن حدود اراضی
بدون تداخل و روی هم افتادگی است ،توانستیم با %85
پیشرفت شرایط خوبی را تجربه کنیم و قرار شده که
بوشهر حتی به عنوان پایلوت در این طرح معرفی شود.
برخی مشکالت در گذشته ،سبب بی اعتمادی مردم
به منابع طبیعی شده است مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان افزود  :با توجه به اشاره مستقیم
وزیر در جلسه رای اعتماد و تاکید ایشان سعی شد تا با
توجه به ماده  54رفع تداخل اراضی با جهاد کشاورزی
جلساتی را به صورت مستمر برگزار کنیم تا مشکالتی
که بین مردم و دولت در بحث اراضی وجود دارد ،حل
شود .بر همین اساس هم توانستیم در جم و بوشکان
بسیاری از این اختالفات را حل کرده و در تنگستان نیز
خیلی زود به حل این مهم اقدام خواهیم کرد .در کل
امیدواریم که بتوانیم اراضی ملی وز مین های کشاورزی
را با حدود کامل ،مشخص کنیم تا بسیاری از گرفتاری
های بین مردم و دولت حل شود .البته باید اعتراف کرد
بسیاری از مشکالت و عملکردها در گذشته باعث شده
تا مردم نسبت به منابع طبیعی با دید مثبتی نگاه نکنند.

چکیده

در یکی از گرمترین روزهای تابستانی و در زمانی که کم آبی مشکالت بسیاری
را برای مردم استان ایجاد کرده بود ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان بوشهر مهمان دفتر روزنامه بود تا ضمن دیداری دوستانه ،چالش ها
و مشکالت استان در حوزه منابع طبیعی را بیشتر شکافته و از همه دستگاه
ها برای حفاظت از منابع طبیعی یاری بطلبد .حفاظتی که به ادعای او اگر به
درستی انجام می گرفت بستری را ایجاد می کرد که نه تنها مشکالت کم آبی
کشاورزی را حل می کرد بلکه منجر به ایجاد توسعه و اشتغالی می شد که
این روزها دغدغه بسیاری از مردم در جامعه است.

خبر

حفاظت از منابع طبیعی ،بستری
برای توسعه است

می پذیرد و ما با همین دید باید از مراتع خود محافظت
کنیمکه متاسفانهاینگونهنیستوبا عدمرعایت اینمورد
بارندگی های انجام شده از بین می رود و با گل آلود
شدن رودخانه ها مثل آنچه برای رودخانه مند اتفاق افتاد
و به اندازه شهرستان دشتی رسوبات به دریا رفت ،خاک
حاصلخیز به دریا خواهد ریخت .وی ادامه داد :البته بحث
حفاظتومدیریتجامعآبخیزداریمسئلهاینیستکه
فقط به دست ما انجام شود و تمام ادارات و سازمان ها
در آن دخیل هستند و باید آن را رعایت کرده و مار را در
این راه کمک کنند .به عنوان مثال نفت می تواند خیلی
مواقع لوله های خود را از شوره زارها به جای منابع طبیعی
عبور دهد .به فرض اینکه هزینه بیشتری هم داشته باشد
اما به جای به طبیعت آسیب نمی رسد .به طور کلی اعتقاد
دارم اگر حفاظت درست انجام شود چه بسیا بسیاری از
موارد دیگر مااند اشتغال نیز حل خواهد شد .به هر شکل
خودکفایی در کشاورزی با آب و خاک ارتباط مستقیم
دارد و این وظیفه ماست تا با هر دانش و فکری این مهم
را انجام دهیم .در ایران آبی که برای کشاورزی استفاده می
شود نزدیک به  %70هدر رفت دارد در صورتی که اگر
بیاییمازدانشبومیگذشتگاناستفادهکنیمعالوهبرنتیجه
گیری ،اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده ایم .موردی که در
جم دیده شده و از دانشی مربوط به گذشتگان در حوزه
کشاورزی استفاده می شود.
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گل و حشیش بیشرتین کشفیات
موادمخدر دراطراف مدارس

در سال های اخیر شاهد افزایش محسوس تجربه مصرف مواد مخدر در بین
دانش آموزان بودیم که این مصرف بیشتر مربوط به گل و حشیش بوده است.
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر با
اشاره به چگونگی سنجش مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان گفت:
واقعیت این است که ما در جمعیت دانش آموزی شیوع اعتیاد را نمی سنجیم
بلکه هر نوع مصرف را مدنظر قرار می دهیم و حتی یک بار مصرف هم برای ما
بسیار مهم است و در آمارها گنجانده می شود .وی توضیح داد :در واقع نگرانی
ما در این حوزه بحث مصرف است لذا در همه طرح ها آنچه حائز اهمیت
است تجربه مصرف مواد است که مورد بررسی قرار می گیرد .پرویز افشار ادامه
داد :براساس ارزیابی سال  ۸۰نیم درصد از جمعیت دانش آموزی مقطع دوم
متوسطه تجربه مصرف داشتند .در سال  ۹۰این عدد به یک درصد و در سال ۹۵
به حدود دو درصد رسید.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به دالیل افزایش میزان مصرف و
نوع مواد مصرف شده گفت :افزایش در پنج ساله اخیر بیشتر ناشی از توسعه
مصرف گل است که با تبلیغات اغواگرانه توانست جای خود را تا حدودی
باز کند.
وی با اشاره به این تبلیغات گفت :مهمترین تبلیغات دروغین درباره گل این بود
که این مواد اعتیاد آور نیست ،تمرکز ایجاد می کند و ...همین تبلیغات دروغین
باعث توسعه گل شد اما االن بویژه در جمعیت دانشجویی با مداخلت ما از سال
 ۹۶مصرف گل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
■ چگونگی آگاهی به دانش آموزان و والدین متفاوت است
افشار در ادامه با اشاره به اینکه آگاهی به دانش آموزان و دانشجویان تکنیک
های خاص خودش را دارد ،اضافه کرد :شما اگر چیزی منفی را به جوانی که
در سن کنجکاوی و بلوغ است نشان دهید و سپس او را منع کنید جواب خوبی
نمی دهد و اتفاقا می تواند نتیجه عکس داشته باشد .وی ادامه داد :به همین دلیل
توصیه نمی شود که مواد جدید و ابزار مصرف را به دانش آموز نشان دهیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد :اما اینکه والدین این مواد و
ابزار مصرف را ببینند تا هشیار باشند قطعا مثبت است و پلیس برنامه هایی در
این زمینه دارد و اقدامات آموزشی بسیاری را انجام داده است .وی در خاتمه
گفت :اما اینکه وقتی دیدیم نوجوان یا دانش آموز ما مواد مخدر مصرف می کند
با دانش آموز و کودکمان چه کنیم بحث بسیار جدی است که باید برای آن برنامه
های مختلف داشت و قطعا باید از تخصص مشاوران زبده بهره برد.
■ اقدامات پلیس برای دانش آموزان اصالحی است
سردار زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران نیز در پاسخ به سوال
خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت پاکسازی محیط های آموزشی گفت :تعامل
خوب بین ما و آموزش و پرورش برقرار شده ،عزیزان ما در آموزش و پرورش
بر این باور هستند که محیط آموزشی باید سالم ،پاک و مناسب باشد ما هم در
خدمت آن ها هستیم .وی اضافه کرد :ما قطعا در موضوع عناصری که احیانا
در اطراف مدارس به توزیع مواد مخدر مشغول هستند ،ورود جدی داشته ایم.
سردار زاهدیان در عین حال گفت :با این حال نگاه ما برای خود دانش آموزان،
کامال اصالحی است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در پاسخ به این سوال که بیشترین مواد
کشف شده از اطراف مدارس چیست ،گفت :بیشتر انواع قرص های روان
گردان ،گل و حشیش در اطراف مدارس کشف می شود ،اما بیشتری کشفیات
کشور تریاک و پس از آن هروئین و شیشه است.

