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مهــر 97، 43 نفــر بر اثــر مصرف 
مشروبات الکلی تقلبی فوت شدند.

اســفند 98، قربانیــان مصــرف 
مشــروبات الکلی در خوزستان به 59 

نفر رسید.
اســفند 98، 15 نفر بــر اثر مصرف 
مشروبات الکلی در اســتان البرز جان 

باختند. 
اردیبهشت 99، مرگ 101 نفر بر اثر 
مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی در فارس.

این مــوارد تنهــا چنــد نمونه از 
خبرهای منتشر شده در رسانه هاست 
و برای کســب اطالعات بیشتر از آمار 
قربانیان مصرف نوشیدنی های الکلی 
تقلبی کافی اســت »مســمومیت با 
الکل«یا ترکیبات مشابه را گوگل کنید. 
لینک های بی شماری که در این رابطه 
در صفحه مانیتور شما نمایان می شود 
بیانگر آن اســت که در ایران مصرف 
نوشــیدنی های الکلی تقلبی بســیار 
باالســت و همواره قربانیان بسیاری 

می گیرد.
آماری از مشروبات الکلی 
دست ساز و تقلبی نداریم

بر اساس نتایج تحقیقاتی که حدوداً 
سه ســال پیش ســازمان بهداشت 
جهانی با موضوع مصرف الکل در تمام 
کشورهای دنیا منتشــر کرد، میزان 
مصرف الکل در ایران قابل تأمل است 
و در بین 199 کشــور، حائز رتبه 166 
است. البته مســئوالن و پژوهشگران 
داخلی در این مورد تردید نشان دادند 
و هیچ منبع و مأخذ داخلی آن را تأیید 
نکرد. در همین تحقیقات، آمار دیگری 
هم در مورد الکلی هــای ایران وجود 

داشــت و در رتبه بندی کشــورها بر 
اساس مصرف ســنگین الکل، ایران 
رتبه نوزدهم را کسب کرده بود! در این 
گزارش آمده که هر فرد الکلی در ایران، 
ساالنه 25 لیتر الکل مصرف می کند که 
این رقم دو برابر یک شهروند آمریکایی 
و حتی بیشتر از شهروندان روسی است 
که در جهــان به مصرف بــاالی الکل 

مشهور هستند.
با اینکه مصــرف الــکل در ایران 
ممنوع اســت و بــرای آن مجازات در 
نظر گرفته شــده، اما درصد زیادی از 
مشروبات الکلی به صورت قاچاق وارد 
کشور می شــود. ضمن این که عالوه 
بر مشــروبات قاچاق، افرادی در ایران 
مشروبات الکلی دست ساز و زیر پله ای 
هم تولید می کنند کــه هیچ آماری از 
آن ها در دست نیست. به همین دلیل در 
سال های اخیر دسترسی به الکل بسیار 
آسان شده است تا آنجا که در بسیاری 
از خانه ها شیشه های نوشیدنی الکلی 
به وفور وجود دارد و الــکل پای ثابت 
بســیاری از مراســم و میهمانی های 

خانوادگی و دوستانه است.

همان طــور که گفته شــد یکی از 
راه های ورود مشروبات الکلی به ایران 
قاچاق از کشــورهای همسایه است 
که با قیمت های بســیار بــاال و گزاف 
تهیه می شود و معموالً ویژه قشر مرفه 
جامعه است. مشروبات تقلبی هم بعضاً 
در فضای مجازی و سوپرمارکت های 
برخی شــهرهای گردشــگری نظیر 
مناطق شمالی یافت می شود که نتیجه 
مصرف آن مــرگ و میــر و نابینایی و 
تپش قلب و ســکته قلبی اســت که 
اخبار مســمومیت و مرگ و میر ناشی 
از این امر در مقاطع مختلف به چشــم 
می خورد. گروه ســوم هم مشروبات 
دست ساز و ارزان قیمت تر هستند که 
در خانه ها تهیه می شــوند که به ویژه 
دو گروه آخر، به شدت جان و سالمتی 
مصرف کننــدگان را تهدید می کند و 
مصرف تفننی آن ها هم بعضاً کوری و 
تبعات جبران ناپذیر دیگر در پی دارد 
و همان گونه که اشاره شد در سال های 
اخیر، خبرهای زیــادی از مرگ بر اثر 
مصرف مشروبات الکلی یا آسیب دیدن 

بخشی از بدن شنیده و خوانده ایم.
فاجعه بندرعباس ، 

دست به نقدترین شاهد مثال 
درهمیــن راســتا دیــروز اخبار 
تأســف باری از بندرعباس در خروجی 
خبرگزاری ها قــرار گرفت. در روزهای 
اخیر مصرف مشــروبات الکلی تقلبی 
موجب مسمومیت افراد بسیاری در این 
شهر شده و تا لحظه نگارش این گزارش 
بنا به اعالم ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان 10 نفر در این رابطه 

فوت شده اند.
طبق گفته های فاطمــه نوروزیان 
مجموعاً 75 نفر بر اثر مسمومیت الکلی 
به بیمارســتان مراجعه کردند که 45 
نفر دیالیز شدند و حال 4 نفر از مسموم 

شــدگان نیز وخیم گزارش شده است 
که به دستگاه ونتیالتور متصل هستند.

البتــه روز گذشــته رئیــس کل 
دادگســتری اســتان هرمــزگان از 
شناسایی و دستگیری 12 نفر از عوامل 
اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی در 

بندرعباس خبر داد.
به گفته مجتبی قهرمانی، به دستور 
دادستان عمومی و انقالب بندرعباس، 
پلیس اطالعــات و امنیت اســتان در 
عملیاتی غافلگیرانه چند مرکز بزرگ 
تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی 
دست ساز را در شهرستان بندرعباس 
شناســایی کرده که در بازرسی از این 
اماکن بیش از 10 هزار لیتر مشروبات 

الکلی کشف و ضبط  شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: با تالش 
بی وقفه مأموران انتظامی شهرســتان 
بندرعباس و بهره گیری از شــیوه های 
پلیســی، 2 نفــر از خریــداران الکل 
صنعتی به همراه 2 نفر از تهیه کنندگان 
مشروبات الکلی دست ســاز و 8 نفر از 
توزیع کنندگان این مشــروبات، پس 
از شناســایی و در یک عملیات ضربتی 

دستگیر شدند.
قهرمانی اضافه کرد: یک شــرکت 
باربری که محموله های الکل صنعتی را 
به صورت غیرمجاز از یکی از استان های 
هم جوار به بندرعباس منتقل کرده نیز به 

دستور مقام قضایی پلمب شده است.
 ممنوعیت کارساز است

 یا مشکل آفرین؟
هر چند تلفات ناشی از مسمومیت 
الکل تنها مختص ایران نیســت ولی 
بسیاری، ریشه این معضل در ایران را آزاد 
نبودن الکل می دانند و معتقدند اگر مردم 
به الکل اســتاندارد دسترسی داشتند، 
میزان تلفات ناشی از مسمومیت الکل 

تقلبی نیز به مراتب کمتر می شد.

ممنوعیت فــروش و اســتفاده از 
نوشیدنی های الکلی منجر به افزایش 
مصرف الکل های خانگی و غیرقانونی 
عمدتاً حاوی متانول شــده اســت و 
مســمومیت با الــکل را تبدیل به یک 

چالش بزرگ در ایران کرده است.
چندی پیش، رئیس سازمان امور 
اجتماعی ایران گفت ســاالنه بیش از 
پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف 
می کنند. الکل های دست ســاز اغلب 
حاوی متانول هســتند. متانول یک 
الکل سمی است که به صورت صنعتی 
به عنوان آفت کش و یا منبع ســوخت 
جایگزین استفاده می شود. این ماده 
به طور طبیعی در انســان، حیوانات 
و گیاهــان نیز وجــود دارد. غذاهایی 
مانند میوه ها و ســبزیجات تازه، آب 
میوه ها، نوشــیدنی های تخمیر شده 
و نوشابه های رژیمی حاوی آسپارتام 
منابع اصلــی متانول در بدن انســان 

هستند.
بیشتر مســمومیت های ناشی از 
متانول در نتیجه مصرف نوشیدنی های 
آلوده بــه متانول یا حــاوی متانول رخ 
می دهــد. در محیط هــای صنعتی، 
استنشــاق بخار متانول با غلظت باال و 
جذب متانول از طریق پوست به اندازه 
مصرف خوراکی آن در ایجاد مسمومیت 

مؤثر است.
برخالف اتانول که مصرف خوراکی 
دارد، متانول در بدن انســان تبدیل به 
فرمیک اسید می شــود؛ ماده ای که در 
نیش مورچه یافت می شود. حجم باالی 
فرمیک اسید منجر به مشکالت گردش 
خون، آســیب کبدی و در برخی موارد 
آسیب عصبی، نابینایی دائمی و نارسایی 

کلیه و حتی مرگ می شود.
ســطح بــاالی 500 میلی گرم در 
لیتر متانول در خــون در صورت عدم 
رسیدگی مسمومیت ایجاد می کند. 
فرآیند مســمومیت با متانــول، آرام 
صورت می گیــرد. در چند ســاعت 
اول پس از مصــرف متانول، فرد دچار 
احســاس خواب آلودگی و بی ثباتی 
می شــود. در نهایــت ایــن عالئم به 
سردرد، استفراغ، شکم درد و سرگیجه 
می انجامد و برخی نیز احساس تنگی 
نفس و حتی تشنج را تجربه می کنند. 
اکثر قربانیان بــه دلیل محدودیت ها 
و ترس از مجازات هایــی که در قانون 
برای مصرف نوشیدنی های الکلی در 
نظر گرفته شده با تأخیر قابل توجهی 
به دنبال مراقبت های پزشکی می روند 
و همین موضوع بــه باال رفتن عوارض 
و مرگ ناشی از مصرف متانول کمک 

می کند.
 ممنوعیت ها تأثیری 
در بازدارندگی ندارند

همان طور که در گزارش اشاره شد 
ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران باعث 
شده تا بسیاری به مصرف نوشیدنی های 

الکلــی ارزان و مرگ آور تمایل نشــان 
دهند. بدیهی است که منظور نگارنده 
ترویج شرب خمر و اعالم مباح بودن آن 
نیست، بلکه تأکید بر این است که این 
ممنوعیت   و بگیــر و ببندها تأثیری در 

بازدارندگی ندارند. 
در 40 سال اخیر که مصرف مشروبات 
الکلی در ایران ممنوع شده است ساالنه 
بیشمار محموله های قاچاق مشروبات 
الکلی توسط نیروی انتظامی ضبط و امحا 
شده و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان 
دستگیر می شوند، اما مشکل همچنان 
باقی اســت. با یــک نــگاه اجمالی به 
جامعه می توانیم به این نتیجه برسیم 
که برچســب ممنوعیت مانعی ایجاد 
نمی کند چه بسا امر ممنوعه مورد اقبال 
مردم قرار می گیرد و مشروبات الکلی هم 

از این قاعده مستثنا نیستند.
روانشناســان معتقدنــد هر آنچه 
مصرف آن به هر دلیل برای افراد منع 
می شــود عالقه ای را در افــراد ایجاد 
می کند کــه در برخی مــوارد بیش از 
زمانی است که استفاده آن ممنوع نشده 
بود. پیشنهاد این گروه از روانشناسان 
این اســت که به جای ممنوع کردن 
مواردی که بــار روانی زیــادی دارند 
باید با فرهنگ ســازی، اطالع رسانی 
از مضرات و آموزش هــای قدم به قدم 
مردم را از مصرف ممنوعه ها دور کنیم. 
اگر افــراد یک جامعه با علــم به مضر 
بودن یک موضــوع آن را به تدریج کم 
و ترک کننــد تأثیر بیشــتری ایجاد 
می شود تا اینکه به عنوان یک موضوع 
ممنوعه به صورت یک بــاره هرگونه 
مصرف منــع شــود. ممنوعیت الکل 
در ایران مثال خوبــی برای این نظریه 
اســت. در این مورد البته قوانین شرع 
هم می تواند به کمک فرهنگ ســازی 
بیایید و دولت ها به جای برخوردهای 
قهری بهتر اســت با فرهنگ ســازی 
مضرات مصرف این دست نوشیدنی ها 
را به مردم یادآور شوند و بر نسل جوانی 
که هنوز سابقه و تجربه استفاده از این 
نوشیدنی ها را ندارند تمرکز کنند، چرا 
که فرهنگ ســازی برای افــرادی که 

تجربه استفاده را دارند سخت تر است.

۱۰ فوتی و ۴۵ دیالیزی، آمار غیرقطعی مسمومیت الکلی در بندرعباس

باوجودممنوعیتهابهسالمتیمرگمینوشند!

گفتوگو

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: مطالبه گری قانونی، حق معلمان است و 
آن ها هم مانند همه اقشار می توانند مشکالتشان 
را به طور قانونی پیگیری کننــد. توده معلمان 
حق دارند کــه بخواهند همــه ارکان در دولت، 
مجلس و آموزش وپرورش پیگیر مطالباتشان و 

معیشت و پرداختی آن ها باشند.
 فرهنگیان حقوق قانونی خود را 

پیگیری کنند
فرهاد بشــیری بیان کرد:  امــکان پیگیری 
مطالبات هر قشر و صنفی به صورت قانونی و مدنی 
وجود دارد و بســتر و فرصت های آن نیز هست 
و این به معنای آن اســت که نمی توان مانع شد 
که افراد خواسته و مطالبه خود را به طور قانونی 

پیگیری نکنند.
او افزود: مجلس هم نگاه بسیار مثبتی نسبت 

به آموزش وپرورش به خصوص فرهنگیان دارد 
و همیشه هم حامی و مدافع آن ها بوده و کمک 
می کند که شــرایط معیشتی و پرداخت حقوق 

آن ها بهتر شود. 
بشیری در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه 
مجلس برای رسیدگی به وضعیت معلمانی که 
در چند روز اخیر در جریان اعتراضات بازداشت 
 شــده اند، گفت: درباره این موارد مســئوالن 
مربوطه باید خودشان پاســخ بدهند. برنامه و 
مطالبه مجلس واقعاً این اســت که فرهنگیان 
به دوراز مسائل حاشیه ای به حقوق خود برسند. 
قاطبه فرهنگیــان ما هم به کارشــان اهمیت 
می دهند و هم به رسالت خطیر معلمی عنایت 
دارند و می خواهند کارآموزشی و پرورشی انجام 
دهند. مجلس، کمیسیون و دولت وظیفه  دارند 
در راه رســالت خطیر معلمی، حمایت و کمک 

کنند. بعضاً افراد دنبال چیزهای دیگری هستند 
نه مطالبه معلمی. مطالبه معلمی حتماً محترم و 
دارای شان و منزلت است و باید هم پیگیری شود.

آغاز یک ضرب االجل ۵ روزه 
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل های 
صنفــی فرهنگیان ایران بــرای آزادی معلمان 
زندانی ضرب االجل پنــج روزه تعیین کرد. در 
فراخوان شورا گفته  شــده است، در صورت آزاد 
نشــدن معلمان تجمع سراسری برگزار خواهد 
شد.شــورای هماهنگی فرهنگیــان در کانال 
تلگرامی خود با صــدور بیانیه ای برای برگزاری 
تجمع سراســری فراخــوان داد و اعــالم کرد، 
درصورتی که معلمان بازداشت شده آزاد نشوند 
این تجمع برپا می شــود.در فراخوان معلمان بر 
لزوم »برقراری عدالت و برابری« و این که »جای 

معلم زندان نیست« تأکید شده است.

اعتراضات سراسری معلمان 
معلمــان ایرانی در ماه های اخیــر بارها در 
اعتراض به شــرایط و همچنین دســتگیری 
همکاران خود به خیابان ها آمــده  و تجمعات 
اعتراضی برگزار کرده اند. مهم ترین درخواست 
آنان »همسان ســازی حقوق همه مشاغل« و 

»آزادی معلمان زندانی« بوده است.
شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفی 
فرهنگیان ایــران در ادامــه با اشــاره به بند 

هفتم اصــل ســوم قانــون اساســی درباره 
»تأمین آزادی هــای سیاســی و اجتماعی« 
و اصــل 39 در ارتبــاط بــا »ممنوعیت هتک 
حرمت دستگیرشــدگان« پرسیده است: »آیا 
روسای قوای ســه گانه به قانون اساسی التزام 
عملــی ندارند که بنــا بر مصلحت، چشــم بر 
»معلم ربایی های اخیر و اقدامات قانون شکنانه 
و غیردمکراتیک« حــوزه قضایی و ضابطان آن 

بسته اند«

عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت وگو با ایلنا:

مطالبه گری قانونی، حق معلمان است

با اینکه مصرف الکل در 
ایران ممنوع است و برای 
آن مجازات در نظر گرفته 
شده، اما درصد زیادی از 

مشروبات الکلی به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود. 

افزون بر این، افرادی در 
ایران مشروبات الکلی 
دست ساز،  زیر پله ای 

و عموما آسیب زا تولید 
می کنند که هیچ آماری از 

آن ها در دست نیست

دیروز اخبار تأسف باری 
از بندرعباس در خروجی 
خبرگزاری ها قرار گرفت. 

در روزهای اخیر مصرف 
مشروبات الکلی تقلبی 

موجب مسمومیت افراد 
بسیاری در این شهر شده و 
تا لحظه نگارش این گزارش 

بنا به اعالم سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان ۱۰ نفر در این 

رابطه فوت شده اند
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ریحانه جوالیی

وزیر بهداشت:
مردم امسال حتمًا یک دز دیگر 

واکسن کرونا تزریق کنند
وزیر بهداشــت با 
بیان  اینکــه صادرات 
واکســن داخلی کرونا 
را آزاد کردیــم، گفت: 
توصیه ما این است که 
مردم امســال حتماً یک دز دیگر واکســن کرونا 

تزریق کنند.
به گزارش ایســنا، بهرام عین اللهی اعالم کرد: 
ازآنجایی که واکسیناســیون در سطح وسیعی در 
کشور ما انجام شده بود و آنتی بادی و ایمنی خوبی 
داشتیم، توانستیم در برابر ویروس مقاومت کنیم؛ 
بنابراین توصیه ما بــه مردم این اســت که حتماً 

واکسیناسیون را ادامه دهند. 
    

وزیر آموزش و پرورش عذرخواهی کرد
  اعالم دیرهنگام 

تعطیلی مدارس تهران
یوســف نوری از اولیای دانش آموزان تهرانی به 
دلیل سرگردانی ناشی از تعطیلی دیرهنگام مدارس 

از سوی استانداری عذرخواهی کرد.
 یوسف نوری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم 
درباره غافلگیری دانش آموزان و والدین در استان 
تهران نسبت به تصمیم استانداری مبنی بر اعالم 
دیرهنگام  تعطیلی مدارس گفت: من به دوستان 
می گویم که تعطیلی مدارس باید پیش از راهی شدن 

دانش آموزان به مدارس و سرویس ها اعالم شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امروز اختاللی 
پیش آمد و اولیا سرگردان شدند که گویا استانداری 

تهران این تصمیم را اخذ کرده بود.
وی نســبت به اتفاق پیــش آمــده از اولیای 

دانش آموزان عذرخواهی کرد.
    

 تهران و گیالن، 
پیرترین استان های کشور

سرپرست دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان، 
اســامی پیرتریــن 
اســتان های کشور را 
اعالم کرد و گفت: ازنظر 
تعدادی، استان تهران با یک میلیون و 705 هزار نفر 
و ازنظر درصد جمعیت ســالمندی استان گیالن 
با 15.19 درصد، ســالمندترین استان های کشور 

هستند.
به گزارش ایرنا، حسام الدین عالمه افزود: ازنظر 
درصد جمعیت ســالمندی بعد از استان گیالن، 
استان های مازندران با 13.26 درصد، تهران با 12.06 
درصد و اصفهان با 11.91 درصد، ســالمندترین 

استان های کشور به شمار می روند.
او خاطرنشــان کرد: همچنین ازنظــر تعداد 
سالمندان بعد از استان تهران، استان های خراسان 
رضوی با 658 هزار نفر، اصفهــان با 642 هزار نفر و 

فارس با 549 هزار نفر سالمند هستند.
    

 آلودگی هوا، اورژانس را
 به خیابان های تهران کشاند

رئیس اورژانس تهران از استقرار چهار دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس، یک دستگاه آمبوالنس و یک 
مرکز موبایل کلینیک در چندیــن میدان تهران 

خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یحیی صالح طبری 
گفت: با بروز آلودگی هــوا و افزایش غلظت ذرات 
معلق موجود در هوای تهران، چهار دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، یک مرکز موبایل کلینیک و یک دستگاه 

آمبوالنس در چندین میدان شهر مستقر هستند.
    

 ته سیگار؛ دلیل آتش سوزی 
در خوابگاه دانشگاه امیرکبیر 

ر  مــو ا ئیــس  ر
خوابگاه های دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیــر 
دربــاره علــت وقوع 
آتش سوزی در یکی از 

خوابگاه های این دانشگاه توضیح داد.
به گزارش ایســنا، مرتضی محمــدی گفت: 
شنبه شب حدود ســاعت 24 بامداد، دانشجویان 
خوابگاهی با مشاهده دودگرفتگی، با آتش نشانی 

تماس گرفتند. 
او ادامــه داد: بررســی های اولیــه نیروهای 
آتش نشــانی نشــان داد که انداختن ته سیگار در 
اتاقکی که حاوی دودکش و مقوا بوده، سبب ایجاد 

آتش شده است. 
این حادثه مصدوم خاصی نداشــته و با حضور 
اورژانس در محــل،  حدود 10 دانشــجو که دچار 
دودگرفتگی شده بودند با اکسیژن رسانی به صورت 

سرپایی درمان شدند و به خوابگاه بازگشتند.

ازگوشهوکنار


