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3 راهکار »هاشمی« برای کمک دولت به مترو

رییس شورای شهر تهران با ارائه سه راهکار خواستار کمک دولت به 
توسعه مترو شد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه علنی 
شورای شهر تهران با اشاره به بازدید روز گذشته معاون اول از کارخانه 
واگن سازی، اظهار کرد: مردم تهران حل مساله ی ترافیک و آلودگی هوا را 
دو مشکل عمده شهر تهران می دانند و خواستار حل این مشکالت هستند 
که تنها راه اصولی حل این دو معضل توسعه حمل و نقل عمومی انبوه بر 
زیرساخت های  هم اکنون  خوشبختانه  که  است  مترو  یعنی  غیرآالینده 
مناسبی ایجاد شده و ظرفیت جابه جایی حدود هفت میلیون سفر را در 
روز را دارند، اما به دلیل کمبود تجهیزات تنها یک سوم ظرفیت آن استفاده 
می شوند و به دلیل کمبود واگن و شلوغی بیش از حد هر روز از تعداد 

مسافران کاسته می شود.
وی با بیان این که اگر مجلس شورای اسالمی و دولت حمایت های الزم 
را از مترو انجام دهند چندین برابر هزینه ساخت واگن های مترو از محل 
صرفه جویی در سوخت که امروز یک پنجم قیمت تمام شده آن فروخته 
می شود، به دست می آید و جان هزاران تهرانی از آلودگی هوا، ترافیک و 
نهایتاً مرگ حفظ می شود، گفت: تنها انتظار مدیریت شهری و شهروندان 
از معاون اول این است که مشکل تامین تجهیزات مترو را حل کنند که در 

همین راستا الزم است سه اقدام اداری انجام شود.
اول تخصیص  این که در مرحله ی  بیان  با  رییس شورای شهر تهران 
سهمیه توسط بانک مرکزی برای تجهیزات مترو می بایست در دستور کار 
قرار می گرفت، گفت: می بایست تایید بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 
ارزی توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ شود و همچنین پیش پرداخت 
ریالی و ضمانت های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین کننده خارجی 
تجهیزات الزم و ضروری است و می بایست معاونت حمل و نقل و شرکت 
مترو نیز پیگیری بهتری برای تحقق مطالبات داشته باشند، چرا که در 

شرایط سخت کنونی استفاده از وسیله شخصی به صرفه نیست.
تحقق  جهت  در  عدالت گرایانه  اقدامی  مترو  تجهیز  داد:  ادامه  وی 
شعارهای انقالب به خصوص برای مردم و طبقه پایین تر است. کوتاهی 
در خدمت و معطل گذاشتن انتظارات مردم با هیچ بهانه و توجیحی قبول 

نیست.

همزمان با افتتاح طرح آمایش 14 اعالم شد:
93 درصد از اتباع کشور افغان هستند

مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور با بیان اینکه 93درصد از اتباع 
کشور افغان هستند، ازتحویل برخی از کارت های آمایش اتباع ،در روز سه 

شنبه)21 خردادماه( خبرداد.
مهدی محمودی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح آمایش اتباع 
هرساله انجام می شود، اظهار کرد: تعدادی از پناهندگان در طرح های 
کشور  داخل  در  نوعی  به  و  کردند  شرکت  سیزدهم  تا  یک  آمایشی 
تحت عنوان پناهنده باقی مانده اند که برای این افراد و خانواده هایشان 

کارت هایش آمایش صادر می شود.
وی ادامه داد: طرح آمایش به دلیل این است که اطالعات اتباع ساکن 
در کشور به روز شود زیرا ممکن است والدت یا فوتی بین آنها رخ داده 
باشد یا تغییر مکان داده باشند. به همین دلیل نیاز است که سالی یکبار 
این طرح انجام شود. همچنین در این طرح نیازسنجی برای ارائه خدمات، 

تمدید دفترچه های سالمتی، صدورکارت اشتغال صورت می گیرد.
آمایش  طرح  کرد:  اضافه  کشور  وزارت  خارجی  اتباع  امور  کل  مدیر 
چهاردهم که 2۵ اردیبهشت کلید خورد، از هشتم خرداد ماه نیز نوبت دهی 
آغاز و از 1۸ همین ماه نیز به صورت رسمی شروع شد. قرار است امروز 
سه شنبه طی مراسمی به صورت نمادین در یکی از دفاتر خدمات اتباع 

کارت های صادر شده را تحویل دهیم.
وی با بیان اینکه این طرح به مدت سه تا چهار ماه ادامه خواهد داشت 
و کارت های آمایش اگر تمدید نشود اتباع از خدمات هم بهره مند نخواهند 
شد، اظهار کرد: حدود ۸۰۰ هزارنفر اتباع خارجی شناسایی شده در کشور 
وجود دارند که دارای کارت آمایش هستند.حدود ۴۵۰ هزار نفر هم دارای 
گذرنامه و روادید هستند. تعدادی اتباع غیرمجاز هم در کشور وجود دارند. 
به عبارت دیگر حدود 1.۵ میلیون اتباع شناسایی شده و شاید همین مقدار 

هم اتباع غیرمجاز وجود داشته باشند.
مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور در پایان گفت: 93 درصد از 

اتباع کشور، افغانستانی و باقی اتباع نیز از سایر کشورها هستند.

مونسان:
هر شهر باید حداقل یک بازارچه صنایع دستی داشته باشد

تهران- ایرنا- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
بیان این که در حوزه تولید صنایع دستی هیچ مشکلی نداریم، گفت: باید 
در خصوص فروش تمرکز داشته باشیم و در همین راستا ایجاد حداقل یک 

بازارچه صنایع دستی در هر شهر یکی از اولویت های ما است.
علی اصغر مونسان، عصر روز دوشنبه، در حاشیه مراسم بزرگداشت 
روز جهانی صنایع دستی افزود: صنایع دستی ایرانی شامل دانش صنعتی 
و نیز دانش هنری است و تلفیق این دو با سنت های زیبای ایرانی باعث 
خلق آثار بسیار زیبا شده است. وی افزود: صنایع دستی پیش تر به عنوان 
آثار فاخری شناخته می شد که برای دکوراسیون از آن ها بهره می بردیم، اما 

اکنون شاهد ورود صنایع دستی به زندگی روزمره مردم هستیم.
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معاون صنایع دستی کشور:

ساره بیات دیگر سفیر صنایع دستی نیست

با استناد به برخی منابع، صنعت مد و پوشاک دومین 
صنعت آلوده کننده محیط زیست است. بیش از ۸۰۰۰ 
ماده شیمیایی مضر در این صنعت کاربرد دارند که مقصد 
نهایی تمام آن ها جایی نیست جز خاک و آب های زیر 
از  درصد   1۰ حدود  همچنین  جاری.  آب های   و  زمینی 
گازهای گلخانه ای در دنیا توسط صنعت پوشاک تولید 
دنیا  پوشاک در  برندهای جهانی  این ها،  تمام  می شود. 
را مجبور کرده است که اهداف »مد پایدار« را هر چند 
به صورت نمادین، دنبال کنند. تولید کفش از زباله های 
پالستیکی اقیانوس ها و جعبه های پوشاکی که با کاشت 

آن ها گیاه سبز می شود حکایت از این موضوع دارد.
به گزارش ایسنا، صنعت پوشاک را جزو پنج صنعت 
اول آلوده کننده محیط زیست و با استناد به برخی منابع 
دومین صنعت پس از صنایع نفتی معرفی کرده اند. مطالبه 
عمومی مردم در سراسر دنیا، بسیاری از شرکت های بزرگ 
لباس هایی  تولید  سمت  به  را  جهان  در  پوشاک  تولید 
سازگار با محیط زیست یا »مد پایدار« سوق داده است. 
دوران  می توانید  پایدار«  »مد  مفهوم  بهتر  درک  برای 
کودکی خود را تصور کنید. زمانی که مادرتان لباس هایی با 
اندازه های بزرگتر برایتان می خرید تا بتوانید سال ها از آن 
استفاده کنید و حتی پس از اینکه لباس ها عمر مفید خود 
را می کردند تبدیل به وسیله قابل استفاده دیگری در خانه 
می شدند. این دقیقا همان چیزی است که »مد پایدار« 

دنبال می کند.
برای تولید یک کیلو پنبه 2۰ هزار لیتر آب نیاز است

بهار خلیلی فرد - فعال حوزه مد پایدار- در گفت و گو با 
ایسنا در پاسخ به این پرسش که در فرایند تولید پوشاک 
آلودگی را در پی  از  این حجم  اتفاقاتی می افتد که  چه 
دارد، توضیح می دهد: روند تولید و مصرف پوشاک به سه 
مرحله تقسیم بندی می شود که هر کدام از این مراحل 
آسیب هایی را به دنبال دارند. تصور کنید که در مرحله اول 
برای کشت پنبه نیاز به آب و حتی سم پاشی داریم. پنبه 
از جمله محصوالتی است که بیشترین نیاز آبی را دارد به 

طوری که یک کیلو پنبه 2۰ هزار لیتر آب مصرف می کند.
مرحله کشت محصول فقط به نیاز آبی محدود نمی شود 
بلکه به مواد شیمیایی برای مقابله با آفات ها نیز نیاز است. 
خلیلی فرد در این زمینه اشاره می کند که در بررسی 2.۵ 
درصد از زمین های کشاورزی کشت پنبه متوجه  شدند 
که از 1۶ درصد از آفت کش های جهان برای تولید پنبه 
استفاده می شود همچنین کارگرهایی که سر زمین های 
پنبه مشغول فعالیت هستند در تماس مستقیم با این 

سموم قرار دارند و بعضا دچار اختالالت ژنتیکی شده اند.
مرحله دوم پس از کشت محصول، تولید مواد خام به 
پارچه است. این مرحله که شامل بافت پارچه می شود 
یکی از پرمصرف ترین مراحل در حوزه آب است. این فعال 
حوزه مد پایدار در ادامه ضمن اشاره به این مرحله توضیح 
می دهد: رنگرزی پارچه ها نیز در مرحله دوم تولید پوشاک 
اتفاق می افتد و اغلب به صورت شیمیایی انجام می شود. 
پس از اینکه کار رنگ زدن به پارچه تمام شد، گنداب آن 
به سمت رودخانه ها و خاک رها و تبدیل به تهدیدی علیه 

سالمت انسان و سایر موجودات زنده می شود.
این طراح لباس ادامه می دهد: پلی استرها و پارچه هایی 
با پایه)base( نفتی نیز بخشی از مواد مصرفی در صنعت 
مرحله  در  دست،  این  از  پارچه هایی  است.  پوشاک 
سوم )مرحله مصرف( بیشترین آسیب به محیط زیست 
لباس ها  این  شوی  و  هنگام شست   دارند.  دنبال  به  را 
میکروفیبرهای پالستیکی از آن  جدا می شود که به زمین 
و رودخانه ها بازمی گردد و در نهایت به غذای ماهیان و 
انسان ها تبدیل می شود و به هم خوردن چرخه طبیعی 

اکوسیستم را در پی دارد.
لباس های ما اغلب بیشتر از خودمان سفر کرده و از 
کشورهای مختلف گذشته تا به دست ما رسیده اند بنابراین 
آلودگی سیستم های حمل ونقل پوشاک را باید به سایر 

آلودگی های آن اضافه کرد.
»مد پایدار« چیست؟

خلیلی فرد ادامه می دهد: زمانی که بشر متوجه افزایش 
سرعت رشد مصرف و پیشی گرفتن آن از تجدیدپذیری 
گرفت.  شکل  صنعت  در  پایداری  موضوع  شد،  منابع 
پایداری در تولید یعنی اقدام جدی برای زنده نگه داشتن 
زمین و در نتیجه بقای انسان. به همین ترتیب »مد پایدار« 
به معنای تولید و استفاده از پوشاک با کمترین تاثیر منفی 
بر محیط زیست است. یکی از اصلی ترین رویکردهای این 
مد ضدیت با مصرف گرایی است همچنین توجه به حقوق 
نیروی کار، حفظ سالمتی افراد و محیط زیست و حیات  

وحش از اولویت های »مد پایدار« است.
به گفته این طراح لباس از دیگر مزایای »مد پایدار« 
می توان به فرهنگسازی در جهت حمایت از تولید داخلی 
اشاره کرد. »مد آهسته« و »مد اخالقی« از جمله زیر 
این باره  در  خلیلی فرد  است.  پایدار«  »مد  شاخه های 
سختگیرانه ترین  شامل  اخالقی«  »مد  می دهد:  توضیح 
و  کار  نیروی  ارجحیت  آن  رویکرد  که  است  مد  نوع 
حیوانات بر تولید است. محوریت مد آهسته نیز مقابله 
با مصرف گرایی و استفاده از منابع پایدار است. طرفداران 
مد آهسته بر این باورند که استفاده از چرم در فرایند 
تولید پوشاک مشکلی ایجاد نمی کند چرا که اگر پوشاک 
با چرم با کیفیت تولید شوند می توان چندین سال از آن ها 
استفاده کرد که البته این مسئله در تقابل با دیدگاه نگرش 
اخالقی مد است. »مد پایدار« در واقع با در برگرفتن هر 
دوی این تعریف ها به فکر تولید محصوالتی است که به 

محیط زیست آسیب وارد نکند.
شاید تصور تهیه چرم گیاهی از پوست پرتقال، تولید 
بندی  بسته  و  اقیانوس ها  زیر  پالستیک های  از  کفش 
برایتان  می شود  سبز  گیاه  آن ها  کاشت  با  که  پوشاکی 

که  است  سالی  چند  جهانی  برندهای  اما  باشد  سخت 
چنین روش هایی را در دستور کار خود قرار داده اند. بعد از 
فاجعه آتش سوزی در یکی از کارخانه های کشور بنگالدش 
در سال 2۰1۵، کمپین های زیادی شروع به فعالیت در 
حوزه مد پایدار و توجه به حقوق نیروی انسانی کردند و در 
نتیجه آن فست فشن هایی که در تقابل با محیط زیست 
بود از سوی مردم تحریم شد و شرکت های برند مجبور 

شدند شیوه تولید خود را تغییر دهند.
مد پایدار در ایران چه جایگاهی دارد؟

خلیلی فرد ضمن اشاره به اینکه پس از تمام این اتفاقات 
در حال حاضر »مد پایدار« در دنیا طرفداران زیادی دارد 
و حتی سلبریتی ها نیز در مراسم های بین المللی همچون 
اسکار و کن  لباس هایی با روش های تولیدی »مد پایدار« 
به تن می کنند، می گوید: موضوع پایداری مد در ایران 
بسیار نوپا است و هنوز از طرف تولیدکنندگان پوشاک در 
کشور و عموم مردم پذیرفته نشده است. برای بازیافت 
تولید  برای  آن  کارگیری مجدد  به  و  پالستیک  و  پارچه 
پوشاک ابتدا باید به فناوری آن دسترسی داشته باشیم 
که متاسفانه در ایران چنین فناوری وجود ندارد. از طرف 
دیگر در کشور ما تصور مردم در مواجهه با کلمه بازیافت 
پذیرش  دیگر  در کشورهای  است درحالی که  کدر  کمی 
تفکر استفاده از لباس های بازیافتی از طریق رسانه ها و 

سلبریتی ها انجام می شود.
خلیلی فرد ادامه می دهد: متاسفانه ما در کشور طی 
سال های اخیر درگیر مصرف گرایی و تایید شدن از طرف 
دیگران به واسطه لباس شده ایم که این موضوع سبب 
شده است که از دغدغه های محیط زیستی فاصله بگیریم. 
در حال حاضر تعداد کمی از تولیدکنندگان داخلی پوشاک 
تالش هایی برای تولید لباس از طریق مد پایدار کرده اند اما 
باید همزمان تفکر مردم برای روی خوش نشان دادن به 

این لباس ها آماده شود.
ما مصرف کنندگان پوشاک چه کنیم؟

اما حاال با در نظر گرفتن اینکه تولید پوشاک سازگار با 
محیط زیست در کشور ما هنوز رونق زیادی پیدا نکرده 

است تک تک ما به عنوان مصرف کنندگان پوشاک چه 
خریدهای  بین  در  تا  دهیم  انجام  می توانیم  کارهایی 

رنگارنگمان هوای محیط زیست را هم داشته باشیم؟
نکردن  خرید  می دهد:  توضیح  این باره  در  خلیلی فرد 
بهترین گزینه است. یکی از راهکارهایی که مد پایدار ارائه 
به بهترین شکل  با کیفیت خریدن و  می دهد کم ولی 
استفاده کردن از پوشاک است. »کمد کپسولی« نیز یکی 
دیگر از راهکارهایی است که »مد پایدار« ارائه می دهد. 
»کمد کپسولی« یعنی لباس هایی با مدهای طوالنی بخریم 
که بیشترین کاربرد را دارند. یکی دیگر از راهکارهای »مد 
ایجاد تغییرات جزیی در لباس هایی  بازیافت و  پایدار« 

است که دیگر نمی خواهیم از آن ها اسفاده کنیم.
وی ادامه می دهد: یکی از دیگر از راهکارهای همزیستی 
با محیط زیست از طریق پوشاک، تجارت اشتراک گذاری 
)ری شیر( است. از طریق این تجارت می توان لباس هایی را 
که فقط یک بار استفاده شده اند مانند لباس های مجلسی 
به بقیه افراد کرایه داد همچنین تجارت »دست دوم« در 
حال حاضر در دنیا وجود دارد و بسیاری از افراد آن را 
دنبال می کنند اما چون در کشور ما این مفهوم با عبارت 
عزت نفس پیوند می خورد، مورد استقبال قرار نمی گیرد. 
باید به این موضوع فکر کنیم که با استفاده از این گونه های 
طرف  از  و  می شود  ذخیره  پولمان  طرف  یک  از  تجارت  
دیگر زباله جدیدی برای زمین نمی خریم. در این صورت 

خوشبینانه تر به این گونه های تجارت  نگاه می کنیم.
به  اشاره  با  پایان  در  پایدار  مد  حوزه  فعال  این 
»تجارت های شخصی دوزی« که در گذشته وجود داشت، 
می گوید: در حال حاضر تولیدی های عمومی، برای مثال 
سایزهای  و  رنگ ها  در  هزار  چندین  مانتو  یک  روی  از 
مختلف تولید می کنند که ممکن است نیمی از آن ها به 
بماند در حالی که  انبار  نیمی دیگر در  و  فروش برسد  
»تجارت های شخصی دوزی« پیش از رشد مراکز خرید، 
کامال برعکس تولیدی های امروزه عمل می کردند. بازگشت 
به »تجارت های شخصی دوزی« یکی از راهکارهای »مد 

پایدار« است.

اگرچه در سال های گذشته اعالم شده بود ساره بیات 
دستی  صنایع  معاون  اما  است  دستی  صنایع  سفیر 
کشور امروز گفت که او دیگر این عنوان را ندارد و در 

حال بررسی برای انتخاب افرادی دیگری است.
به گزارش خبرنگار مهر، پویا محمودیان معاون صنایع 
دستی کشور پیش از ظهر امروز ٢٠ خرداد در نشست 
خبری که در سالن فجر ارگ آزادی برگزار شد در پاسخ 
به سوال خبرنگار مهر درباره سفیر صنایع دستی گفت: 
حاشیه هایی درباره سفیر صنایع دستی ایجاد شده بود 
که در همان موقع خانم بیات اعالم کرد صحبت های من 

در رابطه با این موضوعات شنیده نشده است. در هر 
صورت باید گفت که او دیگر سفیر صنایع دستی نیست 
و به زودی سفیر صنایع دستی دیگری معرفی می شود. 
اگر تا به حال دست نگه داشته ایم به خاطر این بود 
که می خواهیم در حوزه های موسیقی، تئاتر، ورزشکاران 
تأثیرگذار و  انتخاب کنیم که  به عنوان سفیر  را  فردی 

صاحب نام باشد و از صنایع دستی حمایت کند.
وی گفت: من در جریان انتخاب او نبودم اما معیارها 
زمینه  در  او  تحصیلی  رشته  بازیگر،  این  انتخاب  برای 

فرش و جایگاهی بود که در میان اهالی هنر داشت.

معاون صنایع دستی کشور در پاسخ به سوال دیگر 
خبرنگار مهر مبنی بر دلیل افتتاح و نامگذاری خیابان 
ویال به گذر صنایع دستی توضیح داد: هر شهری باید 
یک گذر صنایع دستی داشته باشد. در استان تهران 
نظر  در  کار  این  برای  اللهی  نجات  استاد  خیابان  نیز 
گرفته شده است. امیدواریم بتوانیم با این برنامه دوباره 
گردشگران داخلی و خارجی را به این سمت جذب کنیم 
الهی  نجات  استاد  خیابان  از  را  خود  دستی  صنایع  تا 

تهیه کنند.
محمودیان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره 

صنایع  از  بود  قرار  که  فجر  فیلم  جشنواره  تندیس 
که  زمانی  در  داد:  توضیح  استفاده شود،  ملی  دستی 
سال  فجر  فیلم  جشنواره  تندیس  برای  حاشیه هایی 
نگاه  از  برتر  فیلم  به  اعالم کردیم که  گذشته رخ داد، 
خواهیم  اهدا  تندیسی  نمادین  صورت  به  تماشاگران 
کرد تادر سالهای بعد بتوانیم تندیس های جشنواره را با 
بهره گیری از هنر ایرانی طراحی کنیم. در هفته صنایع 
دستی از عوامل فیلم »متری ۶ و نیم« با اهدای سیمرغ 
نقره ای که توسط هنرمندان صنایع دستی طراحی شده 

تقدیر خواهیم کرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
تحریم هایی که اجازه مبارزه با مواد مخدر به ایران نمی دهد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری اش، آخرین اقدامات 
انجام شده در حوزه مواد مخدر را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مومنی در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر قرار داریم 
اظهار کرد: برای سالروز مبارزه با مواد مخدر برنامه های مختلفی در استان ها 
تدارک دیده شده است که تقدیر از تالشگران حوزه مبارزه با مواد مخدر، 
تببین اقدامات جمهوری اسالمی در ۴۰ سال گذشته و اعالم برنامه های آتی 

در نشست های خبری از جمله آنهاست.
وی افزود: یک اراده و خواست عمومی در جامعه در حال شکل گیری است 
و دارد به موضوعی اجتماعی بدل می شود و مقام معظم رهبری نیز موکدات 

ویژه ای پیرامون مبارزه با مواد مخدر دارند.
کشف ۷۵ درصد تریاک جهان توسط ایران

از سوی سازمان  اعالمی  آمارهای  به  با مواد مخدر  دبیرکل ستاد مبارزه 
ملل در سال 2۰1۷ اشاره کرد و گفت: ۷۵ درصد کشفیات تریاک جهان، 
۶1 درصد مورفین جهان، 1۷ درصد هرویین جهان توسط جمهوری اسالمی 
کشف می شود. مومنی ادامه داد: در سال 2۰1۷، ایران 21 تن هرویین کشف 
کرد در حالی که کل اروپا ۴ تن هرویین کشف کرده بود. در کشور مبدأ یعنی 
افغانستان تولیدات مواد مخدر از 2۰۰ تن در سال 2۰۰۰ به 9 تا 1۰ هزار تن 
رسید این در حالی است که میزان کشفیات در مبدأ کمتر از 3۰۰تن است، 

ولی ایران ساالنه ۸۰۰ تن کشفیات مواد مخدر دارد.

تحریم ها اجازه مبارزه با مواد مخدر را به ایران نمی دهد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰۰ کیلومتر 
مرز داریم گفت:جمهوری اسالمی قصد مبارزه با مواد مخدر دارد اما تحریم 
های ظالمانه اجازه نمی دهد. در مواقعی محموله هایی را کشف می کنیم که 
مقصد آن کشورهای اروپایی است، به آنها اطالع می دهیم که چنین محموله 

هایی قرار است عبور کند و به آنجا برسد اما هیچ اتفاقی نمی افتد.

مومنی افزود: کشفیات مواد مخدر بدون تجهیزات روز ممکن نیست. این 
سوال مطرح است که چرا باید میزان کشفیات در کشور مبدا این اندازه پایین 
باشد؟ علت این است که نمی خواهند این کار را انجام دهند. ما احتیاجی به 
تشویق و تشکر نداریم اما بدانند ما به نمایندگی از جهان در توزیع مواد مخدر 
مبارزه می کنیم و کشورهای دیگر باید سهم خود را ادا کنند. بیش از 2۰۰۰ 

کیلومتر انسداد مرز انجام دادیم که هزینه های بسیاری دربرداشته است.
انسداد بیش از 2۰۰۰ کیلومتر از مرزهای شرقی با هزینه های باال

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه طی 3۰ سال گذشته ۴1 هزار 
عملیات صورت گرفت ادامه داد: همچنین در این راه 12 هزار تن موادمخدر 
کشف و 3۸1۴ شهید و 12 هزار جانباز و مجروح تقدیم شد. بیش از 2۰۰۰ 

کیلومتر از مرزهای شرقی با هزینه های باال مسدود شد.
وی در ادامه مقایسه ای میان امریکا و ایران داشت و گفت: ۵  درصد 
جمعیت جهان و 2۰ درصد زندانیان جهان در آمریکا هستند که ۴۷ درصد آن 
ها مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارد. زندانیان ایران حدود ۷۰ درصد ارتباط 

مستقیم و غیرمستقیم با مواد دارند.
مرگ ساالنه بیش از 3۶۰۰ ایرانی بدلیل مصرف مواد مخدر

وی افزود: حداقل 2۰ میلیون آمریکایی سابقه یک بار مصرف مواد مخدر را 
دارند و طبق آمار موسسه ای در سال 2۰1۷،ساالنه ۷۰ هزار نفر بر اثر این مواد 
فوت می کنند که این آمار در ایران در سال 9۷ حدود 3۶۷2 نفر بوده است. 

جمهوری اسالمی هم برای خودش و هم برای دنیا مبارزه می کند.

برای تولید یک کیلو پنبه 2۰ هزار لیتر آب نیاز است

صنعت پوشاک چه بالیی بر سر زمین می آورد؟

روزنامه صبح ایران


