
  

نبازار مواد مخدر در ايرا  
 نگاهي ويژه به بازار تهران

 
  1دكتر فريبرز رئيس دانا

  چكيده

اين مقاله به بررسي بازار مواد مخدر در ايران مي پردازد و بازار مواد مخدر در تهران را از جهت ميزان مصرف، 

  . نوع مواد مصرفي و قيمت، مورد بررسي قرار داده است 

كنند  ت ترياك در افغانستان و مسيرهايي كه اين مواد طي ميبه منظور بررسي بازار مواد مخدر در ايران ،قيم

تا وارد ايران شده و پس از ورود بخشي از آن به داخل كشور، بقيه براي صدور به اروپا و امريكا ارسال شوند، مـورد  

و  با توجه به اينكه ورود مـواد مخـدر بـه ايـران از دو اسـتان مـرزي خراسـان و سيسـتان        . بررسي قرار گرفته است

گيرد و از آنجاكه شرايط اين دو منطقه براي قاچاقچيان متفاوت است، لذا قيمت مواد وارداتي  بلوچستان صورت مي

تحت (در اين بررسي تغييرات قيمت مواد مخدر در مبادي ورودي . و نوع مواد در هر يك از اين مناطق تفاوت دارد

خل كشور و عوامل مؤثر در ايجاد اين تغييرات، مورد توجه و همچنين نوسانات قيمت در دا) تاثير شرايط افغانستان

  . قرار گرفته است 

در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر قيمت و ارزش افزوده نيز مورد بررسي قرار گرفته است؛ بر اين مبنـا، معادلـه   

عرصه توزيع مـواد در   رگرسيوني ارائه شده است كه با تكيه بر آمار دستگيرشدگان، برآوردي از تعداد افراد فعال در

همچنين، در اين بررسي، عملكرد دستگاه هاي فعال در امر مبـارزه بـا مـواد مخـدر نيـز      . دهد سطح كشور ارائه مي

مورد بررسي قرارگرفته است و برآوردي از مجموع هزينه هايي كه اين دستگاه ها در امر مبارزه، درمان و پيشگيري 

اي كـه بابـت هـر كيلـو گـرم از كشـفيات        شود متوسط هزينه جه مشخص ميدر نتي. مي پردازند، فراهم آمده است

  .يكسان بوده است ) در سال مورد بررسي(پرداخته شده با متوسط قيمت ترياك 

الگوي توزيع مواد مخدر در تهران يكي ديگر از مسائل مورد بررسي است كه پـس از مقايسـه اي تطبيقـي در    

آورد نشان مي دهد كه در  اين بر. هاي مصرفي خانوارها برآورد شده استخصوص قيمت مواد مخدر با برخي از كاال

در پايـان،  . سال مورد بررسي، مقدار مواد مخدر مصرفي توسط هر معتاد معادل چه مقدار مواد غذايي بـوده اسـت   

و  عملكرد مراكز بازپروري و وضعيت معتادان از حيث جنسيت، تحصيالت، درآمـد، اشـتغال، سـن، وضـعيت تاهـل     

  .مسكن در سطح كشور و تهران نيز مورد بررسي قرار گرفته است

  

  بازار مواد مخدر، قيمت مواد مخدر، عملكرد بازپروري، ترانزيت مواد مخدر :كليد واژگان

  

  

  

                                                
  اقتصاددان و استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1
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  توليد  مشتقات ترياك  ) 1

 برايهكتار زمين كشاورزي  33000، حدود )1357سال(قبل از پيروزي انقالب اسالمي در ايران 

مبارزه  ،دولت جمهوري اسالمي پس از استقرار 1358در سال .دش خشخاش استفاده ميكشت 

  .دشكني كشت خشخاش آغاز  جدي جهت ريشه

. عراقي هستند 450000افغاني و  1400000ميليون آواره است كه از اين تعداد  2ايران ميزبان  

ني كه در تجارت غيرقانوني ترياك بسياري از آوارگان افغا. ندا آوارگان افغاني در كل كشور پراكنده

در حال حاضر، . كنند دست دارند در مناطق مرزي بين استان خراسان و افغانستان زندگي مي

هاي فراوان  زيان است كهافغانستان بزرگترين توليد كننده و صادر كننده ترياك و مشتقات آن 

  . دكن بر ايران وارد ميرا انساني، اجتماعي و اقتصادي 

كشت و توليد ترياك و تبديل آن به هروئين و  ،خارجي و جنگ داخلي در افغانستان مداخالت

كشت  زيرهاي  زميناز درصد  97بر اساس يك گزارش، نزديك به . ده استكرمرفين را تشديد 

كشت خشخاش را  زيرمناطق ، 1نقشه شماره .است دولت وقت افغانستانخشخاش تحت نظارت 

كل محصول از  درصد 75هلمند و ننگرهار به تنهايي هاي  ستانا .دهد نشان مي 2000در سال 

 . خشخاش را توليد مي كنند

  2000ـ مناطق تحت كشت خشخاش در سال   )1(نقشه شماره 
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  :مسيرهاي ترانزيت) 1-1

ترانزيت مواد از اين مسيرها براي قاچاقچيان  .دهد مسيرهاي اصلي را نشان مينيز  2نقشه شماره 

استفاده و از ايران به اروپا ايران  بهاز افغانستان ) ، ترياك، حشيش و ديگر موادهروئين(مخدر 

در مسيرهاي اصلي و ثانويه ارقامي وجود دارندكه كشفيات سرانه از قاچاقچيان بازداشتي . دكنن مي

 .استكشفيات ترياك و حشيش تركيبي از دهنده  ارقام نشان اين .دهد را برحسب گرم نشان مي

  :شوند امل موارد زير ميشمسيرها 

  

 مسيرهاي اصلي ترانزيت مواد:  2نقشه شماره 

 

 
  

ـ مشخص  661مسير مركزي خراسان كه توسط شماره  -1 ايـن  .ده اسـت ش

شـود و از نـواحي  شـمالي كـوير عبـور       مسير عمدتاً به نواحي شمالي كشور و تهران ختم مي

  . كند مي

كند و به نـواحي مركـزي    ر عبور مياز نواحي مركزي كوي كه، مسير جنوبي خراسان -2

اي  شـماره  8640. شود تهران ختم مي سپس بهو ) از جمله شيراز، اصفهان و خوزستان(كشور 
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رود  بـه سـمت خلـيج فـارس مـي      ،اين مسير ديگر  شاخه. دهد است كه اين مسير را نشان مي

  ).گرم 2110كشفيات سرانه (

نـواحي مركـزي ايـران خـتم     به  مسير سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان -3

  ). گرم 4250كشفيات سرانه (شود  مي

گـرم   800دوازده كيلو و با كشفيات سرانه  كرمان، –مسير سيستان و بلوچستان  -4

ايـن مسـير بـا عبـور از پاكسـتان و      . گرم مهمترين مسير ترانزيت اسـت  550چهار كيلو و  و 

ختم مـي شـود و بـا كـوير در همـان      هاي بم  مناطق كوهستاني سوزان در نواحي ناامن قبيله

  . دشو مرتبط مي 3و 2جهت مسيرهاي 

كه در نـواحي جنـوبي كشـور و     هرمزگان –مسير جنوب سيستان و بلوچستان  -5

دو يا سـه سـال اسـت كـه     . سواحل درياي  عمان و خليج فارس  تا مرز عراق امتداد مي يابد

  .اين مسير مورد استفاده قرار مي گيرد

كـه دوبـاره از شـمال شـرق خراسـان در طـول        تركمنسـتان  –تان مسير افغانس -6

اين مسير اخيراً نيز مورد استفاده واقع شـده  . مرزهاي شمال شرقي وارد خاك  ايران مي شود

امـن   در واقع، زمـاني كـه ديگـر مسـيرها نـا     . عنوان يك مسير جايگزين تلقي مي گردده و ب

  .دشو اين مسير فعال مي ،شوند مي

اي مبنـي بـر    هاي  برجسـته  شاخص .نستان، پاكستان و درياي عمانمسير افغا -7

 ،رغـم ايـن موضـوع   به . ورود مقادير عمده مواد مخدر به ايران از طريق اين مسير وجود ندارد

  .مبني بر قاچاق مواد مخدر از اين مسير وجود دارد هايي گزارش

و شـمال اروپـا    كه به جمهوري آذربايجان شمال غرب ايران –مسير مركز ايران  -8

اين مسـير بـر روي نقشـه بـا     . اين مسير از شهر قم و مجاور آن آغاز مي شود. ختم مي شود

  . ده استشگرم مشخص  1025و  400، 400كشفيات سرانه 

كه به دو شاخه شـمالي و جنـوبي تقسـيم     مسير مركز ايران به سمت مرز تركيه -9

اين مسـير بـا   . شهر قم آغاز مي شودكه از  استمي شود و يكي از مسيرهاي عمده خروجي 

  .گرم در روي نقشه مشخص شده است 8980و  1220، 300، 400كشفيات سرانه 

گونـه   همـان .  ه استشدگرم مشخص  596با كشفيات سرانه عراق  – مسير مرز ايران  -10

تقريباً تمامي مسـيرهاي شـرقي بـه تهـران و نـواحي       ،دشو هاي كشور مشاهده مي كه در نقشه راه
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مركزي ايران و مسيرهاي مركزي ايران و تهران به سمت شمال غربي و غـرب و نيـز مسـيرهاي    

امـا  . هاي مواد مخدر استفاده شـوند  عنوان مسير ترانزيت براي محمولهه ساحلي جنوب مي توانند ب

در طول نوار  بويژهندرت از مسيرهايي كه وارد ايران مي شوند ه الزم به ذكر است كه قاچاقچيان ب

آنها ترجيح مي دهند كه از مناطق كوهستاني گرم و خشـك يـا برفـي و    . استفاده مي كنند )رزيم

هـاي   سرد خراسان و يا كوير نمك  يا كـوير لـوت كـه داراي روزهـاي تابسـتاني سـوزان و شـب       

هاي واقع در مناطق مركزي شمال غرب كشور  اما جاده. ندكنعبور  ،زمستاني خشك و سرد هستند

  .  بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند ،روند يي كه به سمت تركيه ميجاده ها بويژه

قاچـاق هـروئين از تهـران شـايع      برايها و خطوط آهن نيز  بهره گيري از خدمات پستي، فرودگاه

امـا،   ؛اطالعات زيادي درباره چگونگي توزيع مواد مخدر خـارج شـده از ايـران وجـود نـدارد     . است

لي كه توسط اداره برنامه ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر تنظـيم  براساس يك گزارش رسمي تحلي

و  997/37) 1999 - 2000ژوئيه  21 –مارس 21( 1379و  1378هاي  ماهه اول سال 4شده در 

  .گرم مواد مخدر در فرودگاه مهرآباد تهران كشف شد 821و كيلو 3

  

  )ر تهراند بويژه(حمل ترياك به نقاطي از ايران و توزيع محلي آن ) 2-1

سعي شـده  ها در مقايسه با آمار جمعيتي  اطالعات مربوط به كشفيات و دستگيري با توجه به

هـاي حاصـل از ايـن تـالش      زير يافتـه مطالب . شودمشخص تا مقاصد حمل و كشف مواد مخدر 

  آمده است؛

هـا بسـيار    نسبت كشفيات در خراسان، كرمان و سيستان و بلوچستان به جمعيـت ايـن اسـتان    -١

 ايـن واقعيـت نشـان   . درصد كشفيات در اين سه استان صورت مي گيـرد   60چرا كه . تر استباال

زيـرا    .ندهسـت انتقال موادمخـدر   براياولين مقصد  ،هاي مرزي دهنده اين موضوع است كه استان

هاي سازماندهي شده پنهاني از نواحي مرزي پاكسـتان و افغانسـتان و بـه     قاچاق از طريق عمليات

  .ورود به  شبكه داخلي توزيع  صورت مي گيرد برايامن در اين سه استان  سمت مناطق

ـ هايي كه فاصله زيادي از مرزهاي شرقي دارند  استان  -٢ هـاي نزديـك بـه جنـوب      استان بويژه 

  . ندهستتر در مقايسه با جمعيت خود  داراي كشفياتي بسيار پائينـ غربي ايران 

. سبت به جمعيت آن از رقم بـااليي برخـوردار اسـت   كشفيات در استان آذربايجان غربي نيز ن -٣

  .اين استان مسير اصلي ترانزيت به تركيه است
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كشـفيات در مقايسـه بـا     ،سـو   از يـك . تهران يك نتيجه گيـري متنـاقض وجـود دارد    بارهدر -٤

از سـوي ديگـر نسـبت قاچاقچيـان دسـتگير شـده بـه        . تري برخوردار است  جمعيت از رقم پائين

دهد كه  تهران عمدتاً مقصدي براي  اين واقعيت نشان مي. التري برخوردار استجمعيت از رقم با

رغـم ايـن   ؛ بـه  اين موضوع در مورد استان قم نيـز صـادق اسـت   . مصرف است و نه توزيع مجدد

جنـوب  (و شـهر شـهريار   ) كيلومتر از جنوب تهران فاصـله دارد   140حدود  كه(مسأله، جنوب قم 

بـه خـارج از كشـور    مـواد  مده انباشت، توزيع مجدد محلـي و صـدور   مراكز ع) تهران ي استانغرب

دليل شبكه سازمان يافته و منابع منسجم مالي از درصد بـاالي  مصـونيت   ه ها ب ند، اين مكانهست

 . برخوردارند

  

  خلوص مواد مخدر) 3-1

وئين هرها،  در اين بررسي. مطالعاتي درباره  ميزان خلوص هروئين در ايران صورت گرفته است 

طي فرايند تبديل مرفين به  هروئين، مرفين مونو . از مشتقات مرفين است دي استيليا مرفين 

 چهار در. ستيل وجود دارداها مقداري مونو  شود و در خالص ترين نمونه نيز مشتق مي 1ستيلا

در شهر تبريز، بندرعباس، تهران، مشهد و مناطق اطراف آنها مقداري از نمونه هاي بياباني كه 

به دست هاي خياباني كه در زمان خريد و فروش  مسيرهاي انتقال كشف شده اند و نيز نمونه

در تمامي اين نمونه ها، كافئين، مرفين، مرفين مونو ستيل و . مورد آزمايش قرارگرفتند اند، آمده

ده بود تا حجم آن شهاي تهران، هروئين با كافئين مخلوط  در نمونه. دشدي استيل يافت 

در . ده بودشهاي تهران مواد غيرقانوني با هروئين مخلوط  در بيشتر نمونه ،همچنين. ايش يابدافز

در نمونه هاي . استيل بود ، ميزان كافئين بيش از مرفين مونو استيل و مرفين ديديگر نيزبرخي 

 ،كافئين اين نمونه عالوه بر  در. بندرعباس ناخالصي فراوان يافت شد و ميزان مرفين آنها باال بود

هاي گياهي نامحلول در اين  مقادير زيادي رشته، رقيق سازي استفاده شده بود براياز كدئين نيز 

ميزان ناخالصي نمونه تبريز از سطح پاييني برخوردار بود و كافئين در آن . دشها يافت  نمونه

با كافئين كشف  ها قبل از آميخته شدن وجود دارد كه نمونهنيز اما اين احتمال . مشاهده نگرديد

اما مقدار آن  ه است،سازي استفاده شد رقيق براياز كافئين نيز هاي مشهد  در نمونه. شده باشند

درصد  22-20در بيشتر نمونه ها غلظت هروئين . از مرفين دي استيل يا مونو استيل كمتر بود

                                                
استيل يك نوع ناخالصي است كه در فرايند توليد هروئين ايجاد مرفين دي استيل نام شيميايي هروئين است و مرفين مونو  - 1

  )ويراستار. (مي شود
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هاي  مقايسه با نمونههاي خياباني داراي هروئين كمتر و ناخالصي بيشتر در نمونه ،طوركليه ب .بود

  . بياباني بودند

كافئين و  بويژه(بنابراين تا رسيدن اين مواد به دست مصرف كننده نهايي مواد مختلفي 

با افزايش تعداد دالالن، ميزان . دشو سازي به آنها افزوده مي رقيق براي )هاي گياهي رشته

دهد كه  نشان مينيز ر تهران يابد، بررسي نمونه هاي ترياك مصرفي د صي نيز افزايش ميلناخا

  .استدرصد باتوجه به زمان و مكان  70-60طور متوسط خلوص آن بين ه ب

  

  روند قيمت و داليل نوسان قيمت ) 2

سـال   20در طـول  . قيمت مواد مخدر با توجه به روند عمومي تورم در ايران افزايش يافتـه اسـت  

. واد مخـدر مشـاهده نشـده اسـت    هاي رسمي مـ  گذشته كاهش قابل مالحظه اي به لحاظ قيمت

دهد كه افزايش قيمت مـواد مخـدر    نشان مي )در  تهران بويژه(بازنگري تورم موادمخدر در ايران 

 نمـودار ايـن موضـوع بـه خـوبي در     . هميشه كمتر از نرخ تورم براي كاالهاي مصرفي بوده اسـت 

نـرخ   1996تـا   1990دهد كه در خالل سـالهاي   نشان مي نموداراين . مشاهده مي شود 1شماره 

فقـط  . رشد قيمت براي كاالهاي مصرفي در مقايسه با افزايش نرخ ترياك بسيار بيشتر بوده اسـت 

 1999ولي در سال  ،قيمت ترياك در تهران شديداً افزايش يافت 1998و  1997در خالل سالهاي 

هـاي   قيمـت  1992ــ 1994هـاي   الزم به ذكر است كه در خالل سال. دوباره سير نزولي پيدا كرد

  .جاري ترياك كاهش يافت

قيمت . رسيم به قيمت واقعي ترياك مي ،اگر تأثير تورم را بر قيمت ترياك در تهران ناديده بگيريم

  . نشان داده شده است  2شماره  نموداردر  1990واقعي ترياك در سال 
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  )1990-2000(مقايسه نرخ تورم كاالهاي مصرفي با ترياك : نمودار شماره ا

  
  

  قيمت واقعي ترياك در تهران: 2نمودار شماره 
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 هـاي  ده قيمت واقعي تريـاك در تهـران در خـالل سـال    شمشخص باال نمودارطوركه در  همان

اين كاهش در حدي بود كه قيمـت واقعـي تريـاك در    . ه استبه شدت كاهش يافت 1990ـ1999

تـوان   مـي  ،بنـابراين . بـود  1990سال  ترياك نسبت بهكمتر از يك سوم قيمت واقعي  1999سال 

و مصـرف  اسـت  تـر شـده    گيري كرد كه قيمت ترياك و ديگر مواد افيـوني در ايـران ارزان   نتيجه

البته اين موضوع  درباره افرادي كه شديداً بـه  . ندكنتوانند اين مواد را فراهم  تر مي كنندگان راحت

ـ  هروئين اعتياد دارند و يا افراد بيكار كه بـا سـقوط درآمـد    رو هسـتند و بـراي فـراهم كـردن      هروب

عـواملي از جملـه   . كنـد  صدق نمـي  ،آورند مخدر مورد نياز خود به سرقت و ديگر جرائم رو مي مواد

هاي قاچاق در روند نوسان قيمت مواد  توليد در افغانستان، بازداشت قاچاقچيان و كشفيات محموله

زارش از معادالت رگرسيون متعددي استفاده به همين منظور در اين گ.دارند  مخدر در تهران تأثير

  . ايم كرده

ها به اين واقعيت اشاره داشت كه بخش عمده نوسـان قيمـت بـه دليـل      نهايي تحليل  گيري نتيجه

دهد كه بـيش از   نشان مينيز نتايج محاسبات معادالت رگرسيون . توليد سال گذشته افغانستان بود

تـوان بـا تغييـرات در برداشـت خشـخاش و توليـد        مي درصد نوسان قيمت ترياك در تهران را 75

نشــان داده  3شــماره  نمــودارايــن موضــوع در . دكــرتريــاك ســال قبــل در افغانســتان توجيــه 

كاهش قيمت واقعي ترياك در تهران با كميـت توليـد    اين جدول رابطه معناداري را ميان.است شده

تـوان ادلـه قـاطعي بـراي      نمي اي را طهالبته هرچند كه وجود چنين راب. دهد سال گذشته نشان مي

توان نتيجه گرفـت كـه كـاهش قيمـت      هاي موجود مي اما باتوجه به شاخص ،اين موضوع دانست

كـه براسـاس برخـي    تـر ايـن    جالـب  .رابطه علي داردواقعي ترياك با افزايش توليد و رواج قاچاق 

يـه تجـارت غيرقـانوني    اي عل رسـدكه اقـدامات مبـارزه    نظـر مـي  بـه  آماري  محاسباتمطالعات و 

  .است هاي واقعي ترياك و مشتقات آن ايفانكرده تغيير قيمت براياي را  موادمخدر نقش عمده

 مقايسه توليد ترياك در افغانستان با قيمت آن در تهران: 3نمودار شماره 
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  تهران  راحل مختلف توزيع در ايران ومقيمت و ارزش افزوده موادمخدر در) 3

هـا بـا افـزايش فاصـله از      قيمت. اي مواد مخدر در نقاط مختلف كشور متفاوت استه قيمت       
بـديهي  . ده اسـت شمشخص  1اين مسأله در جدول شماره . يابد مرزهاي شرقي كشور افزايش مي

. ها ايجاد خواهد شد اي نيز در نتيجه تغيير محموله با افزايش قيمت مواد مخدر، ارزش افزودهاست 
گذارنـد و نيـز    عواملي كه بر قيمت مواد مخدر در مناطق مختلف كشور تأثير ميبه در اين قسمت، 

  .، اشاره مي شوددده مورد بررسي قرار ميرا ارزش افزوده حاصل از نقل و انتقال و توزيع 
  

  مقايسه قيمت ترياك در نواحي مختلف كشور  :1جدول شماره 

  به فاصله شهرها تا زاهدان 1998درسال 
 )به كيلومتر(فاصله از زاهدان  )به ريال(  هركيلو ترياك متوسط قيمت شهر
  0  1.000.000  زاهدان 
  1000  2.400.000  مشهد 
  541  1.500.000  كرمان 

  1039  1.800.000  بندرعباس 
  928  2.500.000  يزد

  1338  2.650.000  شيراز
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  1244  3.200.000  اصفهان
  1541  3.800.000  سمنان
  1723  4.000.000  همدان

  1563  4.000.000  گان گر
  1909  3.600.000  كرمانشاه

  1816  3.600.000  سنندج
  1694  4.500.000  ساري
  1935  4.500.000  زنجان
  2356  3.400.000  اروميه
  1928  4.400.000  رشت

  1971  3.600.000  خرمشهر
  1605  4.060.000  تهران 

  2228  4.500.000  تبريز
  1753  4.250.000  بابلسر

  1733  4.250.000  بابل
  2024  4.450.000  ايالم
  1906  3.600.000  اهواز 
  2193  5.000.000  اردبيل
  1535  4.500.000  اراك 

  ــــــــــ  3.566.400  متوسط 

  1379ستاد مبارزه با مواد مخدر،  :منبع

  

براي بررسي تفاوت قيمت مواد مخدر در سطح اسـتاني و منـاطق مختلـف كشـور، نمونـه جـامع       

 منطقـه و  26با بررسي قيمتهـا در   در نهايتگيرد و  مورد استفاده قرار مي 1998ال اطالعات در س

هـا در منـاطق    عمل آمد كه دليـل عمـده تفـاوت قيمـت    ه گيري ب اين نتيجه 1998ستان در سال ا

عنوان نزديكترين شـهر بـه   ه در اين بازنگري، شهر زاهدان ب. مختلف كشور مربوط به فاصله است

فاصـله شـهرها    ، تعييناساس ارزيابي. دشگري قيمتهاي مواد مخدر انتخاب مرز شرقي جهت بازن

را نشـان  قيمـت و فاصـله   پـراكنش   4شـماره   نمـودار براساس اين فرض . تا مرز افغانستان است

دهد كه تقريبا در تمامي مناطق كشـور رابطـه نزديكـي ميـان      نشان مي  4شماره  نمودار. دهد مي

دهد كـه افـزايش فاصـله وخطـر      اين رابطه نشان مي. رز وجود داردقيمت مواد مخدر و فاصله تا م

با توجه به اينكه تمامي مواد مخـدر از  . ندهستدستگيري عوامل اصلي دخيل در قيمت مواد مخدر 

مناطق مختلف براسـاس ايـن فرضـيه كـه موادمخـدر       ،شوند استان سيستان و بلوچستان وارد نمي

گيـري از يـك    با بهره. شوند ميبندي  طبقه ،اند  د شدهراوراسان احتماالً از سيستان و بلوچستان يا خ
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 OLSبـا اسـتفاده از روش    Iمعادلـه   اسـت  همتغير تصنعي كه ارقام صفر و يك را انتخـاب كـرد  

  .تخمين زده مي شود

  

  نمودار پراكنش تأثير فاصله شهرها از مرز بر قيمت موادمخدر: 4نمودار شماره

  
  

  

     i (*2/1460  +77253  =OP(Price)iفاصله i*(646096  +) متغير تصنعي(

    )68/2)  (55/7) (70/2 = (t  

68 /51  =F  0/82  =R-Squared  28/2  =D-W  

  

فاصله هـر   و قيمت هر كيلوگرم ترياك در هر منطقه به ريال است OP(Price)iله معاددر اين 

ير تصنعي نيز وجـود دارد و  يك متغ در ضمن. منطقه تا زاهدان به كيلومتردر نظر گرفته شده است

رقـم   شود در نظـر گرفتـه شـده و    شماره يك براي مناطقي كه مواد مخدر آنها از خراسان وارد مي

نشـان   Tو  F. شـود  صفر براي مناطقي است كه مواد مخدر آنها از سيستان و بلوچستان وارد مـي 
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ايـن ضـرايب   . سـتند دهند كه ضرايب حاصله از معادله فـوق داراي ميـزان بـاالي اطمينـان ه     مي

درصد قيمت ترياك در منـاطق مختلـف كشـور بـه      82دهند كه  محاسبه شده همچنين نشان مي

همچنـين نشـان   Wو  D.گـردد  وسيله فاصله آنها تا مرز و با توجه بـه مسـير ورودي توجيـه مـي    

بـه عبـارت ديگـر،    . باشـند  دهد كه عوامل اختالل به لحاظ موقعيـت جغرافيـايي مسـتقل مـي     مي

متغيـر  . دهنـد  دهند مناطق ديگـر را تحـت تـأثير قـرار نمـي      هايي كه در يك منطقه رخ ميرويداد

دهد كه قيمت متوسط ترياك براي مواد مخدر ورودي به كشـور از   تصنعي محاسبه شده نشان مي

به محاسبه . (ريال باالتر از مواد ورودي از سيستان و بلوچستان مي باشد 000/770خراسان حدود 

 ).توجه كنيد 5در نمودار شماره ارزش افزوده 

  

  : 5نمودار شماره 

  
   ميليارد ريال 5332) = 1999(ارزش افزوده مصرف مواد مخدر در ايران 

  )ريالي 3500بر اساس دالر (ميليون دالر  1523) ريالي 8400بر اساس دالر (ميليون دالر  635

  
  رد ريال ميليا 4308) = 1999(ارزش افزوده مواد مخدر عبوري از ايران 

  )ريالي 3500بر اساس دالر (ميليون دالر  1231) ريالي 8400بر اساس دالر (ميليون دالر  513

  
  ريال  ميليارد 9640) =1999(كل ارزش افزوده مصرف موادمخدر و مواد عبوري از ايران

  )يريال 3500بر اساس دالر (ميليون دالر  2754) ريالي 8400بر اساس دالر (ميليون دالر  1148

  درصد كل ارزش افزوده بخش صنعت  13= درصد كل ارزش افزوده نفت  27
  )1999(ميليارد دالر مصرف كل مواد مخدر در ايران57/15=ارزش افزوده كل قاچاق موادمخدر

  تن ترياك خالص  528) = درصد 65با درجه خلوص (تن  812= ترياك 

  تن  2/29= هروئين 

  تن  292) = معادل ترياك(هروئين 

  تن  4/58) = درصد 20معادل ترياك، با خلوص (وئين هر

  

  توزيع كنندگان مواد مخدر)4
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كشـفيات  . دهد كه تجارت غير قانوني مواد مخـدر بسـيار رواج دارد   ها نشان مي مطالعات و ارزيابي

در حالي كه تعداد افراد دستگير شده بـه   ؛دشدو برابر به  1998تا  1993هاي  مواد مخدر بين سال

بـه  افـزايش كشـفيات    ،هاي محققان بر طبق يافته. برابر افزايش يافت  5اچاق مواد مخدر اتهام ق

ـ در دليل افزايش توليد ترياك ه بطور عمده  خـاطر تغييـرات در بـازدهي يـا     ه افغانستان بود و نه ب

  .روش توقيف و دستگيري

ات سرانه مربوط بـه  اما كشفياست، به عبارت ديگر، هر چند كه ترانزيت مواد مخدر افزايش يافته 

    كشفيات سرانه مربـوط بـه هـر قاچـاقچي از    . دهد اي را نشان مي هر قاچاقچي افت قابل مالحظه

از سـوي ديگـر،   . كاهش يافـت  1998كيلوگرم در سال  2به كمتر از  1992كيلوگرم در سال  5/5

 26از  نسبت قاچاقچيان دستگير شده به كل جمعيت زندان به طور چشـمگيري افـزايش يافـت و   

  .رسيد 1998درصد در سال  42به  1992درصد در سال 

دهند كه احتماالً تعداد افرادي كه در توزيع مواد مخـدر دسـت دارنـد بـه      هاي فوق نشان مي يافته

افزايش ترانزيـت مـواد    ،طور چشمگيري افزايش يافته است و احتماالً دليل عمده براي اين پديده

 1998تـا   1992هـاي   حران اقتصادي و بيكاري در طول سالمخدر، سطح باالتر مصرف داخلي، ب

  .باشد مي

  
   هاي بازپروري هاي مبارزه با مواد مخدر و سازمان عملكرد ارگان) 4ـ1

به لحاظ كميت كشـفيات و دسـتگيري قاچاقچيـان در    نيز هاي مبارزه با مواد مخدر  عملكرد ارگان

دهنـد كـه علـت اصـلي      رت گرفته نشان ميمطالعات صو. گرفته استمورد بررسي قرار  مقالهاين 

يـك   ،دشـو  همانگونـه كـه مشـاهده مـي    . افزايش كشفيات توليد بيشتر ترياك در افغانستان است

مطالعات اقتصـاد  . كشفيات در ايران و توليد ترياك در افغانستان وجود دارد جالب بينارتباط خطي 

ـ  سنجي نشان مي بنـابراين،  . درصـد اسـت   85ه دهند كه ضريب همبستگي ميان اين دو نزديك ب

د كه دليل عمده نوسان در كميت كشفيات بـه دليـل بـازدهي و عملكـرد     كرگيري  توان نتيجه مي

بلكه به تغيير سطح توليد و ترانزيـت مـواد از طريـق ايـران      ،هاي مبارزه با موادمخدر نيست ارگان

  . مربوط است

هـاي مختلـف بـا     يا تعـداد تلفـات در سـال   هاي ايجاد شده  گونه ارتباط معناداري ميان هزينه هيچ

توانيم به تجزيـه و تحليـل    مخدر مي مبارزه با مواد  با بررسي هزينه. دشكشفيات مواد مخدر يافت ن

نشـان داده   2هاي دولتـي در جـدول شـماره     هاي مستقيم ارگان هزينه. دست يابيم فايده -هزينه 
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ميليارد ريـال فقـط    600، بيش از1998ال دهد در س جدول نشان مياين طور كه  همان. ستا  شده

ريـال    ميليـارد  115 ميليارد ريال براي زندان و درمـان و  385براي مبارزه فيزيكي با مواد مخدر و 

  .است هشد  مخدر صرف گيري از قاچاق و مصرف موادشپي براي

هـر   يد و هزينه كشفيات بازاشتن مواد مخدر كشف  186نزديك به نيز  1998در سال  در ضمن

شايان ذكر است كه ايـن رقـم   . استريال  هزار 256سه ميليون و  كيلو مواد مخدر به طور متوسط

  .با قيمت متوسط ترياك در ايران كمي تفاوت دارد

  هاي مستقيم پرداختي بابت مواد مخدر هزينه: 2جدول شماره 

  )ريال(مقدار  توضيحات
  مقدار

  )ريال3500=دالر( 

  :شامل ي با قاچاق و اعتياد هزينه ناشي از مبارزه فيزيك

هاي مرزي،  ـ ساخت برج ديده باني، پاسگاه، سيم خاردار ، حفر كانال جاده

  استقرار نيروهاي مسلح 

  ـ حقوق و دستمزد، جيره، پوشاك ، محل استقرار و غيره

  ارتباطي تسهيالت  كوپترو خودرو، ادوات نظامي، هلي ـ استهالك،از دست دادن

شامل  ،)1998شهيد در سال  120(هاي شهدا  به خانواده هايي ـ انجام پرداخت

  شهيد خانواده 3000نيروي معلول و مقرري ماهانه به  500درماني  هاي هزينه 

605.737.884.995  

  

121.599.415.995  

229.102.244.000  

215.336.225.000  

  

39.700.000.000  

  

173.067.967  

  

34.742.689  

65.457.783  

61.524.635  

  

11.342.856  

  هاي درماني،بازپروري و نگهداري معتادان  هزينه

نفر،  200.000مورد سرپايي، هزينه دستگيري  30.000. مورد بازپروري 18000

  زنداني مواد مخدر 100.000هزينه بازداشت ) مورد250.000(هاي دادگاه  هزينه

385.819.975.000  110.234.278  

  

تبليغات فرهنگي (سوء مصرف مواد هاي پيشگيري مربوط به قاچاقچيان،  هزينه

  هاي تلويزيوني، وزارت آموزش و پرورش ، برنامه)آموزشي

115.170.500.000  32.905.585  

  324.693.817  1.136.428.359.995  هاي مستقيم كل هزينه

  1379، ستاد مبارزه با مواد مخدر :منبع 

در ايـن قسـمت   . پردازد وري ميهاي ديگر اين گزارش به جزئيات مربوط به مراكز بازپر قسمت    

تعـداد مـوارد رجـوع بـه مراكـز       3جـدول شـماره   . شود ميه بازدهي اين مراكز بمختصري  اشاره

  . دهد نشان مي 1999 و 1998هاي  در سال تعداد مراجعهبازپروري را براساس 

 1999درصد افراد مراجعه كننده به مراكز بازپروري در سال  33دهد كه فقط  اين جدول نشان مي

درصـد   67در حـالي كـه    .انـد  درصد داراي سابقه بـوده  67ده و كراولين بار به اين مراكز مراجعه 

نـاموفق بـوده    آنهـا  كـه درمـان  را الزاماً تمام كساني  ،اند هداشتافرادي كه براي دومين بار مراجعه 

عـه، نـرخ رشـد    دهد كه با افزايش موارد مراج همچنين نشان مي آمارهااين . در بر نمي گيرداست، 

  .يابد ساالنه آن نيز افزايش مي
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  تعداد موارد رجوع به مراكز بازپروري بر اساس دفعات مراجعه: 3جدول شماره
  مراجعه

  سال
  جمع  بار 3بيش از   سه بار  دوبار  يك بار  هيچ بار

1998  10959  9253  5161  2848  2462  30683  

1999  12215  10566  6171  3770  3838  34560  

  %19  %56  %32  %20  %14  %11  نرخ رشد

  1380ستاد مبارزه با موادمخدر،  :منبع 

  

  در تهرانمواد الگوي نهايي توزيع ) 4ـ2

  .اي بسته و تسلسلي ارائه نمود اين الگو را مي توان در قالب يك نمودار دايره  

  

  

  

  

  

  

  

ـ   هديـد ت دهد كه با افزايش موارد دستگيري، بازار موادمخدر بـا  نمودار فوق نشان مي رو  ههـايي روب

ايـن  . ماننـد  شوند و در انبارهـاي پنهـاني بـاقي مـي     هاي جديدي وارد بازار نمي لهشود و محمو مي

. چرا كه تقاضاي مـداوم در بـازار وجـود نـدارد     ؛دشوتواند منجر به افزايش قيمت مواد  موضوع مي

هزينه ريسك باال  ت درآمد بهنسببه هر حال اگر . دهند معموالً تهديدها فقط تقاضا را كاهش نمي

عرضه با توجه به توليد فـراوان در افغانسـتان افـزايش     ،، در دوره زماني بعدياسترود كه معمول 

  .يابد مي

زماني كه تقاضا وجود دارد و توليـد در   به همين شكل، سياست افزايش قيمت ترياك و هروئين تا

ـ  افغانستان ادامه مي كننـدگان فـراهم    ي را بـراي عرضـه  يابد و بيكاري و فقر نيروي انساني فراوان

  .داشته باشدتأثير بر كنترل بازار غير قانوني مواد مخدر تهران  دتوان به تنهايي نمي ،دكن مي

  

تقاضاي 
  مستمر

افزايش ) 3(
  قيمت

نسبت باالتر ريسك 

  و درآمد

�� 

)١

-

  بله) 2-4(

عدم تأثير بر 
تقاضا، عرضه 

  كمتر
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  مصرف مواد مخدر) 5

، ميزان مصرف، پراكندگي جغرافيـايي، قيمـت مصـرف كننـده،     مقاله بههاي بعدي اين  در قسمت

نيـز پرداختـه   امعه به مصرف مـواد مخـدر و اعتيـاد    سهم مواد مخدر در بودجه خانواده و تمايل ج

  :شود، قبل از آن الزم است مروري بر مفاهيم زير داشته باشيم مي

   

  سهم و حجم مصرف مواد مخدر) 5ـ 1

ربـط و   هـاي ذي  براساس مطالعات انجام شده توسط ستاد مبارزه با مـواد مخـدر و ديگـر سـازمان    

نفـر   000/800نفر است و  000/200/1عتادان سخت عمومي كارشناسان، تعداد م عاجما همچنين

هاي انجام شده توسط محققان اين پژوهش  ارزيابي. محاسبه شده استديگر مصرف كننده تفنني 

كه براساس نتايج نمونه برداري و بازنگري موارد مراجعه به مراكز بازپروري صورت گرفتـه نشـان   

تعـداد   بارهآميز در ارقام اغراق. ره شده نزديك استمي دهد كه تعداد معتادان در ايران به ارقام اشا

و با ميـزان   .علمي نيستداراي پايه و اساس  ،دشو ميوسيله منابع غير رسمي بيان ه معتادان كه ب

  .توليد در افغانستان تطابق ندارند
شدن اين موضوع در ابتدا بايد كميت مصرف روزانه را براي هريك از مشتقات ترياك  براي روشن

  :كنيم  يفتعر

  

  معتاد سخت 

  گرم 20روزانه، خوردن يا كشيدن تا مصرف  –ترياك 

  گرم 10روزانه، خوردن يا كشيدن تا مصرف  –شيره 

  گرم 3روزانه، استنشاق دود يا تزريق تا مصرف  –هروئين يا مرفين 

  

  

  

  مصرف كنندگان تفنني

  ماه بار در يكاز بار در هفته و كمتر  2مصرف بيش از  –ترياك و شيره 

  بيش از دو بار در هفته و كمتر از دو بار در ماهـ هروئين 
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  مصرف  اتفاقي

  آمار. افتد اتفاق مي هاي دوستانه ها يا دور هم جمع شدن معموالً در پارتياين نوع مصرف 

  .صورت گرفته استها  بر اساس مطالعات و تخمين بررسياستفاده شده در اين 

  .است دهش ذكر4نوع موادمخدر وميزان مصرف در جدول شمارهاساس  برتعداد تخميني معتادان  

  

  ) 1997-99براي سالهاي (تعداد معتادان بر حسب نوع مواد مصرفي :  4جدول شماره

  نوع ماده مخدر

  استفاده كننده 
  هروئين و مرفين  شيره  ترياك

  )گرم 0.3روزانه (250.000  )گرم 0.65روزانه (100.000  )گرم 2.5روزانه ( 800.000  سخت معتاد روزانه مصرف  متوسط

  )گرم 0.05روزانه (100.000  )گرم 0.1روزانه ( 50.000  ) گرم 0.35روزانه ( 600.000  متوسط مصرف روزانه تفنني

  )گرم 0.01روزانه (10.000  )گرم 0.05روزانه (20.000  )گرم 0.15روزانه (100.000  متوسط مصرف روزانه اتفاقي

  )گرم 0.22روزانه (360.000  )گرم 0.42 روزانه(170.000  )گرم 1.5روزانه (1.500.000  )متوسط روزانه(جمع 

مقدار مصرف ساالنه در ايران براي انواع مختلف مواد مخـدر   باال،اساس ارقام موجود در جدول  بر

  : است زيرترياك به شرح  زمشتق شده ا
  ترياك:})800.000 ×5/2)+(600.000×35/0)+(100.000×15/0({×365= 815تن

  812×  65/0=  528تن  :درصد 65مصرف ترياك خالص با خلوص 

  

گردد  با توجه به اينكه اين ماده از شيره باقيمانده پس از كشيدن ترياك ايجاد مي: شيره ترياك

اين، ضـريب افـزايش بـراي     با وجود .نياز به محاسبات مجزا براي تخمين كل داده ترياك نيست

  .تن ترياك است130تن مصرف ساالنه شيره براي 26ان مثال،عنو هب. است 5 ،شيره معادل ترياك
  مرفين و  هروئين:})250.000×3/0)+(100.000×05/0)+(10.000×01/0({×365=292تن

 292 ×20/0= 4/58تـن   :اسـت  زيـر درصد به شرح  20هروئين ومرفين خالص با خلوص ترياك معادل

. تـن تريـاك بـود    4/586معـادل  در ايران  1999تخمين كميت مصرف هروئين و مرفين در سال 

 1999كميت توليد ترياك در آسـياي جنـوب غربـي و پراكنـدگي آن را در سـال       ،5جدول شماره 

تن در افغانستان و پاكسـتان و مصـرف    4574توليد ترياك به ميزان  بيانگرجدول . نشان مي دهد

پاكسـتان و   درصد مصـرف هـروئين در ايـران،    15درصد ترياك و  4/17(تن ترياك معادل 1481

شامل صادرات (تن  1748صادرات خالص منطقه  ،دن كميت كشفياتكربا كسر . است) افغانستان
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مواد مخدر انبـار شـده بـراي مصـرف     . شود تخمين زده مي) واقعي و كميت انبار شده براي صدور

  .دشو بنابراين در محاسبات منظور نمي است،سال  1داراي عمر مفيد كمتر از  ،داخلي

  -روش توزيع ترياك توليد شده در آسياي جنوب غربي: 5اره شم جدول

  1999هاي سال  تخمين

ردي

ف
  

  مقدارتن متريك  درصد  توضيحات

  4574  100  1توليد ترياك در افغانستان و پاكستان   1

2  

3  

  مصرف داخلي در ايران

  3مصرف داخلي در پاكستان و افغانستان

  

4/17  

528 2  

  )تخمين( 270

  584    )معادل ترياك(ران مصرف داخلي در اي  4

  625  15  )معادل ترياك(مصرف داخلي هروئين در پاكستان و افغانستان   5

  1481  4/32  مصرف كلي در منطقه  6

  3093  6/67  )1( –) 6) = (7(مازاد در منطقه   7

  445  7/9  )معادل ترياك(كشفيات در ايران   8

  )تخمين( 600  1/13  )معادل ترياك(كشفيات در پاكستان   9

  1045  23  )8) + (9) = (10(كل كشفيات در منطقه   10

  2048  8/44  )7( –) 10) = (11(صادرات   11

  )تخمين( 300  6  كشفيات خارج از منطقه  12

  1748  38  )11( –) 12) = (13(صادرات خالص   13

درصـد از   80صادرات خالص از طريق ايران با اين فرض كـه    14

  كشور خارج مي شود
8/35  1638  

  1748+58+ 625= 2431  53  ل مصرف ممكن هروئينك  15

  

  

  قيمت مواد مخدر در تهران براي مصرف كننده) 2-5

                                                
.تن مربوط به پاكستان و بقيه مربوط به افغانستان است 9از اين مقدار  - 1  

.درصد مربوط به پاكستان است 90نزديك به  - 3  

.تن مصرف مناسب است 812راي تن ترياك خالص ب 528درصد ميزان خلوص متوسط ترياك در ايران  65با فرض  - 2  

. تن مصرف مناسب است 2/29تن هروئين خالص براي  84/5درصد خلوص متوسط براي هروئين در ايران  20با فرض  - 4

.تن خواهد بود 58برابر معادل  10مانند محاسبات قبلي ترياك معادل   
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ـ ارا 6شماره در جدول  2000قيمت انواع مواد مخدر در تهران براي مصرف كننده در اكتبر        ه ي

  :ده استش

  قيمت خرده فروشي مواد مخدر در تهران :6 شماره جدول
ف

ردي
  

  حداكثر قيمت   اقل قيمت حد  نام ماده مخدر

  7500  5300  ترياك  1

  24000  20000  هروئين  2

  13000  7500  شيره ترياك  3

  15000  13200  مرفين  4

  نقاط مختلف تهرانقيمت از استعالم مستقيم : منبع

ها حداقل قيمت موادمخدر مربوط به جنوب و شمال شرق تهران و حداكثرقيمت  بر اساس ارزيابي

ها  براي فهم بهتر قيمت مواد مخدر، متوسط قيمت. شمال غرب تهران استمربوط به شمال و 

  .ستنشان داده شده ا 7براي برخي اقالم خوراكي و غير خوراكي در جدول شماره 

  

  قيمت متوسط برخي اقالم در تهران :7شماره جدول 

ف
ردي

  )ريالبه (قيمت متوسط   توضيحات  

  22000  كيلو گرم گوشت قرمز 1  1
  3000-12000  رم برنجكيلو گ 1  2
  2000  كيلو گرم سيب زميني 1  3
  35000  گرم قهوه 100  4
  5500  يك بسته سيگار كنت  5
  170000  يك بطري ويسكي قاچاق  6
  10000  يك بطري ودكاي خانگي در بازار سياه  7
  500000  لباس مردانه  8
  200000  اوركت زنانه  9
  10000  صفحه اي 2000يك كتاب   10

  م مستقيم در نقاط مختلف تهراناستعال :منبع

  

قيمـت يـك گـرم هـروئين در تهـران      ، 6با توجه به جدول شماره شود  طور كه مشاهده مي همان

كيلو سيب زميني يـا دو   10كيلو برنج با كيفيت متوسط، 3معادل قيمت يك كيلوگرم گوشت قرمز، 

بـا توجـه بـه    . است گرم گوشت قرمز 400تا  300گرم ترياك معادل قيمت  1قيمت  .استكتاب 
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بهتـر اسـت    ،كه كميت مصرف معتادان با توجه به نوع مواد مخدر مصرفي آنها متفـاوت اسـت   اين

دهند كه يك معتاد  ها نشان مي ارزيابي. دشوهزينه ماهانه آنها براي موادمخدر با اقالم باالمقايسه 

، بـه طـور   و معتاد به شيرهكيلو  20معادل ،معتاد به ترياك و كيلو گوشت قرمز 5هروئين معادل به 

هاي اعتياد معتادان در  هزينه .دكن براي اعتياد خود صرف مي راكيلو گوشت قرمز  10معادل ماهانه

  . ه استقسمت هاي بعدي اين گزارش بحث شد

  

  مصرف كنندگان مواد مخدر و الگوي مصرف -6
  هاي اقتصادي و اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر ويژگي

  ايران) 1-6

مصـرف كننـدگان مـواد    وضـعيت  دهنده  نشانكه هاي اجتماعي و اقتصادي  ي بررسي شاخصبرا

در ايران اسـتفاده  خود معرف توان از اطالعات مربوط به مراكز باز پروري  ميباشد، مخدر در ايران 

  :ستا  ارائه شده زيربرخي از اين اطالعات در  ؛كرد

  

  جنسيت معتادان)  6-1-1

دنـد كـه از   كرمراجعـه  خود معرف نفر به مراكز بازپروري  510هزار و  بيست و دو ،1998در سال 

  .درصد مرد بودند 97درصد زن و  3اين تعداد 

  خـودمعرف دهدكه نسبت زنان در مراكـز   هاي گذشته نشان مي اطالعات مربوط به سال ،همچنين

ت كـه تعـداد   بايد خاطر نشـان سـاخ   .درصد تجاوز نكرده است 5و ديگر مراكز بازپروري هرگز از 

به دليـل شـرايط اجتمـاعي كمتـر از مـردان اسـت        ،كنند مراجعه مي خودمعرفزناني كه به مراكز 

احتمـال دسـتگيري و معرفـي     ،بنـابراين  ؛زنان تمايل دارند كه بيشتر در خانه بمانند ،عالوه بر اين

  . آنها به مراكز بازپروري كمتر از مردان است

  

  

  

  زمينه تحصيلي) 2-1-6

سواد بودنـد   ند يا بيا كردهبه مراكز خود معرف مراجعه  1998درصد افرادي كه در سال  74بيش از

درصد مراجعـه كننـدگان داراي    3فقط  ،از سوي ديگر. ندا داشتهزير مقطع دبيرستان  ييا تحصيالت
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 بـه مراكـز   كه به خواست خود( كنيم كه افراد مراجعه كننده اگر فرض. دانشگاهي بودند تحصيالت

بنــابراين مــي تــوان  ،احتمــاالً داراي تحصــيالت دانشــگاهي هسـتند  )كننـد  مراجعــه مــيمـذكور  

  .د كه سطح تحصيالت معتادان پائين تر از اين نمونه آماري استكرگيري  نتيجه

  

  درآمد ماهيانه ) 3-1-6

         داراي درآمـدي كمتـر از    1998درصـد مراجعـه كننـدگان بـه مراكـز در سـال        1/36نزديك بـه  

سيصـد تـا   درصـد بـين    9/20ريـال،   دويست تا سيصد هزاردرصد بين  5/23ريال،  هزار دويست

درصد داراي درآمد ماهيانـه   12ريال و  ششصد تا هشتصد هزاردرصد بين  6/7ريال،  ششصد هزار

درصد مراجعه كنندگان داراي درآمد ماهيانه  80بيش از  ،بنابراين. نده اريال بود 000/800بيش از 

  .ريال بودند صد هزارششكمتر از 

 سيصد و هشـتاد و نـه هـزار   درآمد ماهيانه مراجعه كنندگان متوسط محاسبات نشان مي دهند كه 

ـ  ا هدرصد مراجعه كنندگان متأهل بـود  70كه  با توجه به اين ه استريال بود طـور متوسـط   ه نـد و ب

 ،بنـابراين  .اسـت  هريـال بـود   چهارصـدهزار آن سـال   نيز حداقل درآمد در دو فرزند بودند وداراي 

حتي با ناديده . ندجامعه هستپائين اقتصادي  از طبقهگيري كرد كه اكثريت معتادان  توان نتيجه مي

آنهـا بـه سـختي مـي تواننـد      توان فهميـد كـه    ميگرفتن هزينه هاي مربوط به خريد مواد مخدر، 

  .كننداحتياج اوليه زندگي خود را فراهم 

  

  مواد مخدرهزينه هاي ماهيانه براي ) 4-1-6

خود  را به مراكـز بـازپروري    1998كه در سال متوسط هزينه هاي ماهيانه مواد مخدر براي كساني

هـر   ريـال در  230نود و سـه هـزار و   (ريال بود  سيصد و نود و نه هزارند نزديك به ا كردهمعرفي 

آمد ماهيانه آنـان  بيش از در ،موادمخدر در اين گروهتهيه عبارت ديگر هزينه ماهيانه براي  به).هفته

  .چه رسد به هزينه موادتا هاي زندگي خود نبودند  اين گروه قادر به پرداخت هزينهدر واقع، .بود

همچنـين اقـدام بـه    و دسـت آوردن درآمـد اضـافي    ه اين يكي از دالئلي است كه معتادان براي ب

  . د داردارتباط نزديكي ميان اعتياد و جرم وجو ،بنابراين. ندكن يفروش مواد مخدر م

  وضعيت اشتغال معتادان) 5-1-6

اي   دايـره  نمودارند در ا كردهبه مراكز بازپروري مراجعه  1998وضعيت اشتغال معتاداني كه در سال 

نشان دهنده سهم معتادان در مشـاغل  فقط  نمودارهر چند كه اين . نشان داده شده است 6شماره 
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مگـر   ،كنـد  ه نمـي ينتايج دقيقي به ما ارا ت كردبراساس اين ارقام قضاوتوان  و نميگوناگون است 

  .ها در كل جمعيت كشور در اختيار داشته باشيم كه اعدادي را مبني بر سهم اين گروه اين

هـاي مفيـد    آنهـا در سـال   ساختار سني مراجعه كنندگان به مراكز بازپروري نشان مي دهدكه اكثر

ا نسبت اين گروه و نسـبت مجمـوع نيـروي    مقايسه نسبت معتادان ب ،بنابراين .زندگي خود هستند

درصـد   14حـدود   1998بر اين اساس، نرخ رسمي بيكاري درسال . كند ه ميينتايج بهتري ارا ،كار

بنـابراين، ايـن    .ه اسـت درصـد بـود   24بود اما سهم معتادان بيكار نسبت به كل جمعيت معتـادان  

از . ري و اعتيـاد در كشـور وجـود دارد   پديده منطقي نيست و احتماالً يك ارتباط معنادار بـين بيكـا  

درصد سهم كاركنان دولت در كل جمعيت معتـادان فـوق    7سوي ديگر، شايد بتوان فرض كردكه 

  .درصد بوده است 12اما بايد خاطر نشان كرد كه نسبت كاركنان دولت در جمعيت شاغل  .باشد
 

  1998وضعيت اشتغال معتادان ــ : 6نمودار شماره 

بيكار

%24
خانه دار

%3
كارمند دولت

%7

مغازه  دار

%7

كارگر

%14

سرباز

%1
ساير

%14

كشاورز

%5

نظامي

%2

بازنشسته

%3
دانش آموز

%1

  
  

  

  تهران) 2-6

به وضعيت اجتماعي اشخاصي كه خود را به مراكز بازپروري معرفي مي كنند،  1999گزارش سال 

، تعداد مراجعات به مراكز درماني سـازمان بهزيسـتي كشـور در    1999در طول سال . پرداخته است
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هـاي   د مذكور در جدولساختارسني و جنسيت افرا .نفر بود هفت هزار و7535استان تهران معادل 

  .ستا  شده  نشان داده 9و  8 شماره 

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب سن:  8جدول شماره

  درصد  تعداد  سن

15-19  205  8/2  

20-24  837  1/11  

25-29  1488  8/19  

30-34  1554  6/20  

35-39  1204  9/15  

40-44  1030  7/13  

45-49  600  9/7  

  2/8  617  50باالتر از 

  100  7535  معج

  1380سازمان بهزيستي،  :منبع

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب جنسيت: 9جدول شماره 

  درصد  تعداد  جنسيت

  97  7275  مرد

  3  260  زن

  100  7535  جمع

  1380سازمان بهزيستي،  :منبع

  

  سن

گروه  ترين براي سال و پائين 35الي  25باالترين رواج مطلق و نسبي مراجعات در گروه سني 

تعداد مراجعات  ،سال45پس از سن  .دشو سال مشاهده مي 45سال يا باالتر از  20سني زير

مربوط به مراجعات جوانان رواج حقيقي مصرف مواد مخدر را منعكس  ،رقم كم.يابد كاهش مي

سال مي تواند به دالئل متعدد از جمله  20چرا كه رقم پائين مربوط به مراجعات زير . كند نمي

رازداري، عدم اطالع از ضررهاي آتي ناشي از مصرف مواد يا عدم آگاهي از كاركرد مراكز ترس، 
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مي تواند به دالئل  نيز سال 45رقم پائين مربوط به مراجعات براي سنين باالتر از . بازپروري باشد

از جمله اعتياد سخت و مزمن، امكان از دست دادن درآمد، وضعيت اجتماعي، مراجعه به  ،متعدد

  .تر معتادان باشد راكز خصوصي، تعداد كم معتادان در اين گروه سني و عمر كوتاهم

  

  جنسيت

بـه نظـر   درصد است امـا   3نسبت مراجعات زنان  شود مالحظه مي 9در جدول شماره همانطوركه 

ه ل مراجعيدالاز جمله وضعيت زنان در خانواده و محروميت زنان . رقم واقعي باالتر باشدمي رسد 

بررسـي هـاي متعـدد نشـان مـي      . ر حال، تعداد زنان معتاد در حال افزايش استه به .تكمتر اس

ده اسـت زنـاني كـه در    شـ گزارش  ،همچنين. دهند كه زنان بيشتر از مواد مخدر استفاده مي كنند

برابر بيشتر از ساير زنان به لحـاظ احتمـال    4 ،استفاده جنسي يا فيزيكي هستند معرض خطر سوء

  .    ندهستسوء مصرف مواد مورد تهديد افتادن در دام 

  

  تحصيالت

كه بيشترين شـيوع در سـطح دبيرسـتان     .شود اين طور استنباط مي 10با مراجعه به جدول شماره 

سطح پائين تحصيالت و سـواد، احتمـال مصـرف مـواد را در تهـران افـزايش        به طور كل،. است

  ).ستنددرصد مصرف كنندگان مواد مخدر زير ديپلم ه 75(دهد  مي

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب تحصيالت: 10جدول شماره
  درصد  تعداد  تحصيالت

  9/5  446  بي سواد 
  1/29  2188  پنجم ابتدايي 

  9/38  2932  سيكل 
  8/16  1497  ديپلم

  2/3  242  فوق ديپلم
  4/2  179  ليسانس

  7/0  51  باالتر از ليسانس 
  100  7535  جمع 

  1380سازمان بهزيستي، :منبع
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  اشتغال

رواج مطلق و نسبي اشتغال را ميان مراجعه كنندگان به مراكز بازپروري خود  ،11جدول شماره 

درصد مراجعه كنندگان در  50جدول در اين  شود مالحظه ميطور كه  همان. دهد معرف نشان مي

ن ياكاركنان دولت يا دانشجو آن به درصد 11فقط  هستند وها و بخش خصوصي شاغل  حرفه

. علت را مي توان احتماالً در نگراني كاركنان دولت از موقعيت شغلي خود جستجو كرد. تعلق دارد

  .اند در حالي كه افراد بيكار باالترين سهم را به خود اختصاص داده ،اعتياد در اين گروه كمتر است

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب شغل: 11جدول شماره 

  درصد  تعداد  شغل

  11  815  لتيبخش دو

  50  3763  بخش خصوصي 

  39  2957  بيكار 

  100  7535  جمع 

  1380سازمان بهزيستي،  :منبع 

  مسكن

. دهـد  نشـان مـي   راوضعيت نسبي و مطلـق مسـكن افـراد تحـت مطالعـه       12جدول شماره      

درصد اجاره نشـين و   39 ،درصد اين افراد داراي منزل شخصي 30 شود مالحظه ميطور كه  همان

نـد و  ا نشـين  بيشتر معتادان اجارهكه  توان نتيجه گرفت بنابراين، مي. درصد فاقد مسكن هستند 31

  . درآمد آنهاستبودن  اين به لحاظ پائين

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب مسكن: 12جدول  شماره 

  درصد  تعداد  مسكن

  30  2259  شخصي

  39  2934  اي  اجاره

  31  2342  بي مسكن 

  100  7535  جمع 

  1380سازمان بهزيستي،  :منبع 
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توزيع مطلق و نسبي درآمد مراجعه كنندگان به مراكز خود معـرف بـازپروري   نيز  13جدول شماره 

د اكثر معتادان در سـطوح بـاالتر و   شو طور كه مالحظه مي همان. نشان مي دهد 1999را در سال 

نيـز ممكـن   فقر و درآمد خـوب   هر دو عاملپس مي توان نتيجه گرفت كه . ندهستپائين اجتماع 

  .   دشومواد مخدر مصرف باعث افزايش تمايل به است 

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب در آمد: 13جدول شماره 

  درصد  تعداد  سطح درآمد

  4/32  2444  10.000زير 

15.000 – 10.000  116  5/1  

20.000 – 15.000  211  8/2  

25.000 – 20.000  459  2/6  

50.000 – 25.000  1102  6/14  

  5/42  3203  50.000باالتر از 

  100  7535  جمع 

  1380سازمان بهزيستي، : منبع 

  وضعيت تأهل

اكثريت مراجعه كننـدگان   1999كه در سال  شود چنين استنباط مي 14با مراجعه به جدول شماره 

فـوت همسـر    و  درصـد  3/5، مطلقه درصد 25 ،  مجردو مابقي به ترتيب %)68/ 7(ند ا همتأهل بود

دهنده تمام  نشانتواند  نميرسد كه مراجعه كنندگان به مراكز درماني  مينظر ه ب.است بوده درصد 1

كه براي تـرك مـواد تحـت     شود شامل ميكساني را فقط بلكه  ،باشد مصرف كنندگان مواد مخدر 

  .داز درصد باالتري برخوردارناين دليل افراد متأهل  به .دان بودهفشار خانواده 

  

  رواج مطلق و نسبي مراجعات بر حسب وضعيت تاهل: 14جدول شماره 
  درصد  تعداد  وضعيت تاهل

  7/68  5179  متاهل 

  25  1892  مجرد

  3/5  404  مطلقه

  1  78  متاركه
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  100  7535  جمع

  1380سازمان بهزيستي،  :منبع

  

  

  :خالصه و نتيجه گيري) 7

  :است ريزبه شرح ) ترياك و مشتقات آن(مصرف مواد مخدر   -1

  تن 812ترياك  -

  )تن ترياك 292معادل (تن  2/29هروئين   -

اما عرضه واقعـي  . استتن ترياك  1104مجموع معادل ترياك مصرف مواد مخدر در ايران معادل 

تـن   1638و تن كشـفيات مـواد مخـدر در ايـران      445مواد مخدر عالوه بر رقم ذكر شده شامل 

تمـامي ايـن مـواد مخـدر از افغانسـتان و از      . است عالوه ذخيره براي صادراته صادرات خالص ب

  .دشو تا حدودي از طريق شمال شرقي كشور وارد ميو طريق مرزهاي شرقي 

عامل ترغيب كننده ورود و توزيع مواد افيوني در ايـران و تهـران سـود سرشـار ايـن تجـارت        -2

اد مخـدر مـوثر   ريسك و  احتمال دستگيري در كنترل ورود، قاچاق و توزيـع مـو  . غيرقانوني است

از . انـد  اما اين دو عامل قادر به از بين بردن سود حاصل از تجـارت مـواد مخـدر نبـوده    . بوده است

سوي ديگر دستگيري و توقيف مواد، سود ناشي از تجارت غير قانوني مواد را به دليل كمبـود آن و  

تـر از جملـه    پـائين توزيع كنندگان مواد مخدر در سـطوح  . دهد افزايش قيمت اين مواد افزايش مي

 بـراي توزيع كنندگان و فروشندگان خرد عالوه بر كسب درآمدي از اين طريـق مقـداري مـواد را    

  .مصرف  خود استفاده مي كنند

مصرف متوسط ساالنه تهران و شهرهاي مجاور مانندكرج، شهريار، ورامين و ديگر شـهرهاي   -3

  .تن معادل ترياك است 118كوچك معادل 

ان از مسيرهاي كوير مركزي، مسير شمالي خراسـان در امتـداد منطقـه    عرضه موادمخدر تهر -4

. گيـرد  شمالي كشور و بعضي مواقع از مرز جنوب شرقي و مناطق جنـوبي و شـمالي صـورت مـي    

مخـدر   هاي انباشت مواد از مرزها به محل به طور مستقيمبخش عمده عرضه مواد مخدر در تهران 

  .دشو منتقل مي
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شـرايط   و بيكـاري، فقـر  نظيـر  تحت تاثير عوامل انسـاني  ) تقاضا(ن مصرف مواد مخدر درايرا -5

در تهـران ايـن   . نبود امكانات براي پركردن اوقـات فراغـت قـرار دارد    و اجتماعي از جمله تبعيض

 . عوامل تاثير چشمگيرتري دارند

سـال اسـت كـه در     35تـا   18اين سـن در تهـران بـين    . گيري شد سن متوسط معتادان نيز اندازه

. انـد  بـوده ها براي مواد مخدر  جوانان ساده ترين طعمه. يسه با گذشته همچنان پائين آمده استمقا

و ) اسـت  درصـد جمعيـت فعـال    22مشتمل بر كه ميليون نفر در حال حاضر  5/3(با رشد بيكاري 

تشديد شرايط و تضادهاي اجتماعي، تقاضا بـراي مـواد مخـدر همچنـان در سـطح بـااليي بـاقي        

حـداقل شـاهد    و كه شاهد بروز تحوالت مثبت تر اجتمـاعي و اقتصـادي باشـيم    اين مگر ؛ماند مي

در حال حاضر، نسـبت زنـان معتـاد در    . هاي بهتري براي گذران اوقات فراغت باشيم ايجاد فرصت

  . درصد باشد 5تا  3تهران پائين است و تخمين زده مي شود كه  چيزي حدود 

تعداد زيادي نيـز  . قشر فقير، بيكاران و يا جوانان نيستتمام تقاضا براي مواد مخدر مربوط به  -6

. معتاد مرفه وجود دارند و نيز كساني كه از مواد براي افزايش موقت بازدهي خود بهره مي جوينـد 

اينها زمينه هايي هستند كه راه را براي توسل ديگر افراد اجتماع بـه سـوي مصـرف مـواد مخـدر      

  .هموار مي سازند

به نحـوي كـه    ،دهشاضا و سودآوري عرضه موجب افزايش قاچاق و عرضه فشار باال براي تق -7

   .مواد مخدر را در ايران كاهش داده است) واقعي(هاي نسبي  قيمت

كـم   درآمـد  با  هاي خانواده .است قيمت موادمخدر در مقايسه با برخي كاالهاي اساسي كاهش يافته

كرده و به اسـتفاده از مـواد مخـدر روي     به راحتي مي توانند از ديگر كاالهاي اساسي چشم پوشي

  .آورند

هـاي گونـاگون    ها بـا توجـه بـه موقعيـت     اما قيمت ،ها زياد چشمگير نبوده است نوسان قيمت -8

 000/200/3در اصـفهان  مواد مخـدر  قيمت متوسط  ،براي مثال. ندهستجغرافيايي كامالً متفاوت 

تن تريـاك از   1638ه ساليانه نزديك به هاي همجوار تركيه، آنجا ك در استان اين رقم. ريال است

ريال اسـت و قيمـت در سيسـتان و     000/500/5ريال تا  000/500/4بين  ، كشور خارج مي شود

  . ريال مي رسد 000/995بلوچستان كه با افغانستان همجوار است به 

ح گذارند بـه شـر   ميطور كلي، عوامل اقتصادي كه بر تقاضاي مواد مخدر در تهران تاثير ه ب  -9

  :ندزير هست

  بيكاري -
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  فقر و محروميت  -

  تبعيض اقتصادي  -

  )دوپينگ كردن(نياز به باالبردن ميزان انرژي   -

  درآمد مازاد  -

زيـر  به شرح  ،گذارند طور كلي عوامل اقتصادي كه بر عرضه مواد مخدر در تهران تاثير ميه ب -10

  :ندهست

  سواد آموزي -

  بيكاري  -

  اعتياد فروشندگان كوچك  -

  فقر -

  :اقتصادي تاثير گذار بر مصرف عوامل غير -11

  سابقه مصرف ترياك در جامعه و خانواده ها -

  در ميان جوانان مي شود بويژهتنش هاي اجتماعي كه منجر به نارضايتي  -

  در اجتماع يتبعيض مادي و فرهنگ  -

هاي فـردي   هاي سياسي مي شود و نبود آزادي فشارهاي سياسي كه منجر به محدوديت آزادي  -

  .اصاشخدر رفتار 

  نبود امكانات تفريحي براي جوانان و زنان   -

  رفتار مجرمانه در قبال معتادان  -

هاي مناسب اقتصادي  و اجتماعي براي تحليـل روانـي بـه منظـور مهـار و كـاهش        نبود روش  -

  تقاضاي رو به افزايش

  : عوامل غير اقتصادي تاثير گذار بر عرضه -12

  در كشور افغانستانهاي سياسي  فعاليت -

  مخدر برنامه هاي اجتماعي، حقوقي و مديريتي براي برخورد با مجرمان و واردكنندگان موادنبود  -

  فساد و خيانت برخي مأمورين انتظامي  -

  هاي قضايي و پليسي ناكارآمدي روش  -

اخـراج   بـويژه  -هاي مهاجر  نبود يك برنامه مشخص اجتماعي، سياسي و اقتصادي براي افغان  -

  .دشو كاريشان با مجرمان مياجباري آنها كه منجر به هم
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مواد مخدر اساسي ترين ديدگاه اقتصادي بايد حول محور مبارزه ) تقاضا(براي كنترل مصرف  -13      

رغـم ايـن، فقـر گسـترده در تهـران و مراكـز       به . دباشدر مناطق مرزي  با تمركزبا بيكاري و فقر 

زا  هاي درآمـدزا  و اشـتغال   ن سياستشد اصلي مصرف و نيز بي عدالتي اقتصادي مانع از موثر واقع

هـاي اصـلي كـه فقـر، بيكـاري، بـي        به هر حال همزمان با سياست. در مناطق مرزي گشته است

هايي كه قيمـت مـواد را افـزايش     عدالتي و محروميت جوانان را كاهش مي دهند، بايد به سياست

اگـر افـزايش جـدي در     كـه  شود از بررسي حاضر، اين نتيجه حاصل مي: مي دهند نيز توجه كنيم

  .داشته باشيم شاهد كاهش تقاضا خواهيم بودمواد قيمت 

اعمال قـانون بـه نحـو    . تري همراه باشند هاي معتدل رفتار هاي كاهش تقاضا بايد با سياست -14 

د و آنهـا خـود را   شو هاي سنگين منجر به عكس العمل تدافعي مجرمان جوان مي شديد و مجازات

تعـداد مراكـز   . ده و بر ادامه اقدامات غير قانوني خود پافشاري مي كننـد مجرم حرفه اي فرض كر

عالوه بر اين، فروشندگان معتاد كه دستگير مي شوند بايد به مراكـز  . خود معرف بايد افزايش يابد

) محرمانـه (الزم است كه كليه معتادان به تدريج تحت پوشش طرح ثبتي . بازپروري فرستاده شوند

مين منظور، ما بايد اعتماد معتادان را مبني بـر اينكـه بـا آنـان بـه عنـوان مجـرم        به ه. قرار گيرند

  .البته به شرطي كه آنها دست از خريد و فروش مواد مخدر بكشند. د، جلب كنيمشو برخورد نمي

تر نسبت به آنـان   داشتن موضع ماليم اختصاص تسهيالت ورزشي و تفريحي براي جوانان و -15

  .پيش نيازهاي كنترل تقاضا براي مواد مخدر است آنها، ازجتماعي با توجه به رفتار ا

هاي جاري دولت ناموثر بودن خـود را ثابـت    برنامه هاي تبليغاتي راديو و تلويزيون و سياست -16

ـ  نيـز  هـاي آموزشـي و تبليغـاتي     سياست. ها بايد اساساً تغيير يابند كرده است  اين سياست ه بايـد ب

هـا تنهـا در    اين روش. به شكل ابزارهاي موثري براي كاهش تقاضا باشنددنبال پيشگيري بوده و 

صورتي قابل پياده شدن هستند كه اين كار از طريـق تحقيـق ميـداني توسـط جامعـه شناسـان و       

هـا   هاي اقتصادي خاص در پيش گرفته شود كه بر قيمـت  شناسان صورت گيرد و نيز سياست روان

دسترسـي داشـته باشـد و     يهـاي تحقيقـات   موادمخدر بايد به گروه ستاد مبارزه با. تأثير گذار باشند

  .هاي اجرايي به اجرا در آيد هاي آنها بايد از طريق ارگان توصيه

گشايد اين مصرف اساساً  ي را ميدمصرف مواد مخدر در تهران و ايران درهاي تجارت پرسو -17

تـر ولـي    هاي ماليـم  ه وسيله روشمصرف بايد ب ،بنابراين. ناشي از شرايط نامساعد اجتماعي است

سطح سودآوري را پائين آورده و از جذابيت قاچـاق و   ،چنين كنترلي .اساسي و منسجم كنترل شود

زميني و هوايي در طول مرز  عالوه بر اين نيازمند ايجاد نيروي ويژه .كاهد فروش مواد مي خريد و
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هـاي   هزينـه سياسـت  . شودلوگيري هاي مجرم مسلح و سازماندهي شده ج هستيم تا از ورود گروه

هاي مؤثر براي مبارزه بـا عرضـه بـراي     اقتصادي در زمينه كاهش تقاضا و نيز سياست اجتماعي و

هـر دو تسـهيل كننـده    آن و عرضـه  مـواد  نظر به اينكه تقاضاي داخلي . ايران بسيار سنگين است

د و اين مواد جوانان  و مـردم  ترانزيت مواد مخدر از خاك ايران به اروپا و حتي شمال آمريكا هستن

دهند بنابراين مبارزه جدي با قاچاق مواد مخدر توسـط ايـران نيازمنـد     را مورد هدف قرار مي ايران

المللي است تاسـتاد مبـارزه    نيازمند كمك مالي بين همچنين، اين كشور. المللي است همكاري بين

بايـد از حمايـت دولـت و كارشناسـان     ايـن سـتاد    ؛با مواد مخدر قدرتمندي در اختيار داشته باشـد 

  .برخوردار باشدنيز هاي مختلف  رشته

بـراي كـاهش عرضـه نيازمنـد     . ميسـر اسـت  “،ـ افزايش قيمت مواد از طريق كـاهش عرضـه  18

نيروهاي قـومي بـراي    همچنيندر مبادي ورودي و و هاي كنترلي خوب در نواحي مرزي  سياست

تجهيزات قابل اعتماد كنترل مرزي، نظـارت مـؤثر    .برخورد با قاچاقچيان سازماندهي شده هستيم

هاي معتـدل و محاسـبه شـده در     براي جلوگيري از همدستي توسط مأمورين فاسد، اتخاذ سياست

مقابل آوارگان و كارگران مهاجر، اشتغال زايي و ارتقاء توسعه اقتصادي در شـرق و جنـوب اسـتان    

ن، هرمزگـان بايـدهايي هسـتند كـه بـراي      هاي سيستان و بلوچسـتان، كرمـا   خراسان و در استان

  .موفقيت اين مبارزه بايد تحقق يابند


