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خبر

دفتر امور حج زائران ايراني بازگشايي شد
ايلنا -دو هفته پس از حضور زائران ايراني در عربســتان براي شركت
در مناسك حج ،تابلوي حج ايران كه پس از قطع روابط سياسي از سوي
عربستانيها پايين آورده شده بود ،دوباره نصب شد .دفتر امور حج زائران ايراني
دو سال پيش و پس از قطع روابط ديپلماتيك عربستان با ايران ،تعطيل و
تابلوي آن بدون اطالع مقامات حج ايران پايين آورده شد .حميد محمدي،
رييس سازمان حج و زيارت نيز با راهاندازي رسمي اين ساختمان ،در سفر
كوتاهي به مكه در جريان بازگشايي دفتر حج ايران قرار گرفت.

آخرين آمار حادثه سيل در شمال شرق كشور؛

 13كشته و 38مفقودي!

ايسنا -رييس سازمان مديريت بحران كشور آخرين آمار جانباختگان
و مفقودان حادثه سيل در شمال شرق كشور را اعالم و از احتمال افزايش
شمار مفقوديها و جانباختگان خبر داد .اسماعيل نجار درباره آخرين
وضعيت امدادرساني در مناطق سيلزده اظهار كرد :بنابر آمارها در استان
خراسان رضوي هشت نفر ،در استان خراسان شمالي يك نفر و در استان
گلستان نيز چهار نفر جان خود را از دست دادهاند كه البته از اين پنج نفر،
دونفر مفقود شدهاند اما شواهد حاكي از آن است كه جان خود را از دست
دادهاند .وي با بيان اينكه احتمال افزايش تعداد مفقوديها و جانباختگان
سيل اخير وجود دارد ،گفت :تعداد زيادي خودرو در مسير رودخانه قرار
داشت كه آب آنها را با خود برده و گمانهزنيهاي اوليه حاكي از اين است
كه  114خودرو را آب برده و دچار خسارت شدهاند .ممكن است افرادي
در اين خودروها حضور داشــته باشند بنابراين شهرونداني كه احتمال
ميدهند اقوام يا آشنايانشان در اين حادثه مفقود شده باشند ،به عوامل
انتظامي مستقر در محل مراجعه كرده و مشخصاتشان را اعالم كنند.
جســتوجوها براي يافتن مفقودان سيل اخير ادامه دارد و امدادرساني
براي كمك به حادثهديدگان و واحدهاي آسيب ديده نيز در حال انجام
است .نجار درباره خسارات وارده در اين سيالب در چهار استان خراسان
رضوي ،خراســان شمالي ،گلستان و سمنان نيز تصريح كرد :تيمهاي
ي در محل حاضر شده
ارزياب از بنياد مسكن و فرمانداريها و استاندار 
و بررسيها را آغاز كردهاند كه نتايج بررسي آنان به زودي اعالم خواهد
شد .در حال حاضر ميتوان گفت خساراتي به تاسيسات زيربنايي ،جادهها
و واحدهاي مسكوني وارد شده است.
سخنگوي جمعيت هالل احمر خراسان رضوي ميگويد :طبق آخرين
آمار ۳۸نفر بر اثر سيل روز جمعه در خراسان رضوي مفقود شدهاند .عمليات
امدادرسانيبهمناطقسيلزدهشهرستانهايكالت،نيشابور،سرخسودرگز
همچنان ادامه دارد و در بين مفقوديها  ۲۵نفر مربوط به روستاهاي كالت،
 ۱۲نفر مربوط به روستاهاي سرخس و يك نفر مربوط به يكي از روستاهاي
فريمان هستند .تعداد كشتههاي استان خراسان رضوي تا عصر روز شنبه
همان هشت نفر بوده است.

استفادهازمعتادانبرايخردهفروشيموادمخدر
رييس پليس مبارزه با موادمخدر با تاييد موضوع استفاده قاچاقچيان
از معتادان براي خردهفروشــي موادمخدر گفت :قاچاقچيان موادمخدر
از روشهاي مختلف براي ورود و فروش مواد در داخل كشــور استفاده
ميكنند و با سازماندهي عوامل خود قصد دارند موادمخدر را در همه جاي
كشور توزيع كنند .آنها در همه مناطق طبق برنامههاي خود پيش ميروند
و خردهفروشي يكي از روشهاي آنها براي فروش موادمخدر است.
سردار زاهديان ادامه داد :مافياي موادمخدر با تامين مواد مورد نياز
معتادان متجاهر از آنها براي فروش موادمخدر در سطح شهرها به صورت
خردهفروش استفاده ميكند .سرشبكهها با در اختيار قرار دادن مواد به
معتادان متجاهر از آنها به عنوان حلقه خردهفروشي استفاده ميكنند.
عالوه بر برخورد با مافياي موادمخدر با معتادان متجاهر كه فروشــنده
موادمخدر هستند نيز برابر قانون برخورد شده و اين افراد دستگير ميشوند.
هيچ فرقي بين فروشنده موادمخدر و معتاد متجاهر فروشنده مواد نيست
و از نظر پليس هر دو اين افراد مجرم بوده و در صورت شناسايي دستگير
ميشوند .وي با رد ترانزيت موادمخدر از خاك ايران توسط كارتلهاي
موادمخدر افزود :اينكه گفته ميشود موادمخدر به صورت كانتينري وارد
ايران شده و بعد از طريق مرزهاي غربي به خارج كشور ميرود ،صحيح
نيست و هيچگاه ايران اجازه ترانزيت يا عبور موادمخدر از خاك خود را
نميدهد .كشفيات چند تني موادمخدر هم گواه اين موضوع است.

تيراندازي با كالشنيكف
به سمت محيطبان خوزستاني

ايسنا  -رييس اداره محيطزيست اميديه از زخمي شدن يك محيطبان
اين شهرستان بر اثر اصابت گلوله از سوي افراد ناشناس خبر داد.
علي رزاقي بيان كرد :چهار محيطبان از نيروهاي يگان حفاظت شهرستان
اميديه حدود ساعت 9صبح روز جمعه 20مردادماه در حين گشت و كنترل
مناطق روستاهاي گرگري و گدارچيتي از روستاهاي دهستان آسياب از توابع
بخش مركزي بودند كه با اسلحه كالشنيكف مورد حمله قرار گرفتند .در اين
حادثه منصور احمدي يكي از محيطبانان اميديه از ناحيه شانه و كتف و پا
مصدوم شد و بالفاصله به بيمارستان گلستان اهواز منتقل شد و تحت عمل
جراحيقرارگرفت.هرچندبهگفتهپزشكانحالعمومياينمحيطبانخوب
گزارش شده بود ولي روز گذشته به دليل مشكل تنفسي به بخش ICU
انتقال يافته است .خودرويي كه افراد حملهكننده مورد استفاده قرار داده بودند
يك پژو  405نقرهاي بود ،ولي هدف اين اقدام و اينكه آيا افراد حملهكننده
شكارچي بودهاند يا خير ،هنوز مشخص نيست.

شانسمحسنهاشمي
براي رياست شوراي شهر تهران باال رفت
مهر -يك منتخب شــوراي پنجم شهر تهران گفت :انتخاب هيات
رييسه شوراي شهر جديد به احتمال زياد در جلسه آينده منتخبان بررسي
ميشود و گزينههاي رياست شوراي شهر نيز در جلسه چهارشنبه هفته
جاري مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
وي در پاسخ به پرسشي درخصوص استعفاي دو گزينه شهرداري به
نفع نجفي و شائبه نمايشي بودن جلسات ارائه برنامه نامزدها تصريح كرد:
اينكه انتخاب نجفي قابل پيشبيني بوده يك بحث است و اينكه انصراف
ساير نامزدها از پيش طراحي شده باشد و تمام جلسات نمايشي باشد
بحث ديگري است كه درست نيست .آقاي نجفي در رايگيري ابتدايي
نيز تمام آراي منتخبان را به دست آورده بود ،اما منتخبان واقعا برنامههاي
تمام گزينهها را بررسي كرده و پس از مقايسه تمامي برنامهها درخصوص
انتخاب گزينهها بحث و بررسي كردند .همچنين احمد مسجدجامعي
يكي از اعضاي پرنفوذ شوراي شهر نيز در توئيتر خود نوشته« :به محسن
هاشمي گفتم كه در دوره چهارم شورا براي وحدت اصالحطلبان نامزد
رياســت شدم و امروز به همين دليل تمايلي به نامزدي ندارم ».به نظر
ميرسد با انصراف مسجدجامعي ،شانس محسنهاشمي براي رياست
شورا بسيار زياد باشد .در حال حاضر مرتضي الويري رياست سني و موقت
شوراي شهر پنجم را برعهده دارد.

محمد ميالني -تقريبا نزديك به دو دهه پيش
بود كه در محلههاي جنوب شــهر تهران مشروبات
الكلي دستساز و نامرغوب را داخل كيسههاي فريزر
ميريختند و افرادي به اصطالح ساقي به مشتريها
ميفروختند .اگر فروشــنده قدري انصاف به خرج
ميداد بطريهاي كتابي تهيه و داخل آنها مشروبات
الكلي دستساز را ميريخت و عرضه ميكرد .اگرچه به
اينصورتقيمتمشروبمقداريبيشترميشدامادر
عوض بهداشتي و تميز بود و به تعبير بهتر كتابي بود.
  طرحوضعيت
مساله فقط اين نيست .همانقدر و اندازه كه در دو
دهه پيش آمار كشتهشدگان و بيماران و مسمومان به
دليل مصرف الكلها و مشروبات ناسالم باال بود ،اكنون
نيزباچناناخباروازجملهمشاهداتيروبهروهستيمكه
نهتنها تاسفبار است بلكه بدون شك نياز به يك برنامه
منسجم و ضروري را گوشزد ميكند كه نهتنها وجود
ندارد بلكه قطعا توقع بيش از حد از جامعه به منظور
كنترل مصرف مشروبات الكلي را زير سوال ميبرد .هر
بطري از مشروبات الكلي ناسالم كه امروز در بازار شهرها
وجوددارند،دقيقامانندبمبيهستندكهسالمتروان
و جسم و از همه مهمتر خانوادهها را تهديد ميكنند.
باالخص عمق فاجعه زماني بروز و نمود بيشتري دارد
كهمصرفمشروباتبهنوعيبهعنوانضديتوكنترل
مصرف موادمخدر قلمداد شده و تداعيكننده وضعيت
سالم و مفرحي براي جوانان محسوب ميشود .بيهيچ
اغراقي اين نوع تفكر ،فكر غالب بخش قابل توجهي
از طبقههاي سطح پايين و كماطالع جامعه است و
متاسفانه هيچ راهكاري نيز تا امروز به منظور ابطال آن
ازطريقدستگاههايرسميباالخصمسووالنكنترل
وشناختوضعيتخانوادهوشهرونديارائهنشدهاست.
در يك كالم به جرات ميتوان ادعا كرد كه در اين ايام
وقتي كسي مشروب ناسالم و دستكاريشده را بدون
آگاهي و اطالع قبلي مصرف ميكند ،در واقع بستهاي
كامل از انواع و اقســام قرصهاي مخدر و آرامبخش
گرفته تا انواع مايعات گازدار ،سمي و اسانسهايي را
كه سالهاست از چرخه مواد غذايي به دليل سرطا نزا
بودنحذفشدهاند،مصرفميكند.سوداگرانمشغول
درتجارتمشروباتالكليتوليدداخلنيزازاينمواددر
تركيبهايدستسازوآشپزخانهايمشروباتاستفاده
ميكنند تا بتوانند به اسم كيفيت و مرغوبيت ،فروش
بيشتريداشتهباشند.
  بحرانكجاست
قصه مصرف مشروبات الكلي در جامعه ما دست
كمــي از فاجعه مواد مخدر نــدارد و به همان اندازه
نيز افراد و بالجمله اجتماع را به كام مرگ و ســاير
بحرانهاي جسمي و روحي ميكشان د با اين تفاوت
كه به دليل صرفا قبح بيشــتر و حرام بودن شرعي
مســكرات ،اخبار آن را يا كمتر ميشنويم يا بهطور
طبيعي كمتر انعكاس خبري در اين خصوص داريم.
اما شرايط به اندازه الزم و وافي بحراني و تاسفبار است.
دليلبررسيوضعيتمصرفمشروباتالكليدركشور
به واقع از رويت وضعيت كافهها ،مشروبفروشيها و
كازينوهاي شهر تفليس براي نگارنده شروع شد كه در
اين ايام يكي از مناطق آزاد و مفرح براي ايرانيان در
قالبتورهاومراكزجذبگردشگريتوانستهمقبوليتي
مناسب و از همه مهمتر پرمتقاضي را به دست آورد.
براي اثبات اين مدعا كافي است يك آمار پيشپاافتاده
از تعداد و ميزان ظرفيت هواپيماها به مقصد تفليس
در طول يك هفته را در نظر بگيريد تا مطمئنشويد
كه اكنون اين شهر و اين كشور در بورس متقاضيان
سفرهاي تفريحي در ميان طبقه متوسط اجتماعي و
حتي طبقات سطح پايين جامعه به لحاظ فرهنگ و
ت چراكه در بهترين شرايط موجود و در يك
مالي اس 
سفر پنج روزه يك جوان به شهر تفليس با مخارج خود
فرد كه البته اين شهر سوغاتي چنداني نيز ندارد كه
شخص را به زحمت بيندازد ،هزينه سه ميليون تومان
بسياركافي و مناسب است.
بدون اغراق رقم قابل مالحظهاي از بخش فروش
مشروبات الكلي در تفليس كه براي گردشگران در
نظر گرفته ميشــود را ايرانيان مســافر خريداري
ميكنند .توريســتهاي ايراني به داليل مختلف
از جمله قيمت مناســب و حتي پايين مشروبات
الكلي در تفليس يكــي از مهمترين متقاضيان و
مشتريان آن هستند .به طرز شــرمآوري دركنار
چادرها يا سازههاي موقت يا مكانهاي تبليغاتي كه
براي معرفي محصوالت غذايي از جمله شرابها و
مشروبات داير ميشود ،برخي از گردشگران ايراني
هستند كه بدون رعايت قواعد اخالقي در مواجهه

سال چهاردهم یکشنبه  22مرداد 1396

افزایش مرگ به دلیل استفاده از مشروبات تقلبی در ایران؛

مصرف الکل بیداد میکند

نگاه

 در تهران قيمت مشــروبات الكلي اصل ،براي اقشــار كــم درآمد و جوانان
بسيار گران است .در بازار سياه تهران كه اغلب به صورت تماس با تلفن همراه
فرد توزيعكننده اين معامله صورت ميگيرد؛ از معموليترين تا بهترين و برترين
برندها يافت ميشوند
با محصوالت تبليغاتي بيــش از حد الزم اصرار و
پافشاري براي تست بيش از چند بار مشروبات الكلي
ميكنند.اينصرفابخشموقتوفصليمعضلاست.
نگرانكنندهترين شرايط و فصل معضل اين است
كه اغلب اين توريستها نشستن در البي هتلها و
مكانهاي فروش مشروبات را به همراه شدن با تور
و ديدن ساير نقاط شهر تفليس و اطراف شهر ترجيح
ميدهند .وقوع اين پديده به قدري متكثر و بيش از
حد است كه محال است مسافران ايراني رفته به اين
شهر و كشور به عينه شاهد چنين فجايعي دردناك
در گوشه و كنار شهر تفليس نباشند.
  روي ديگر سكه اين بحران ،آنتاليا و دوبي
داستان بررسي وضعيت مصرف مشروبات الكلي
صرفا و تنها به اينجا ختم نميشود .كافي است سري
هم به آنتاليا و آناليا بزنيد .در شكل نامتمركز دوبي را
نيز فراموش نكنيد كه در سطح بااليي ساالنه ميزبان
بسياري از ايرانياني است كه به لحاظ اخالقي در اين
شهر به دامان مشروبات الكلي و اعمال منافي عفت
پناهميبرند.
شهرهاي توريستي و البته خوشگذران گردشگري
كه در كشور همسايه تركيه ايجاد شده ،سالهاست
كه ميزبان گردشــگران ايراني شــدهاند .از برگزاري
سآنجلسيتابرگزاري
كنسرتهايمتعددخوانندگانل 
تئاترها و برنامههاي استندآپكمدي براي ايرانيها
گرفته تا شنا و تفريحات دريايي و آبي ،خدماتي است
كه در اين شــهرها براي ايرانيان فراهم شده است.
مصرف مشروبات الكلي نيز به سهم خود بخش قابل
توجهي از تجارت گردشگري اين شهر جديدالوالده را
تشكيل دادهاند.
ح .منتظمي راهنما و ليدر تورهاي ســياحتي و
گردشگري كه تجربه  18سفر در مقام راهنما و ليدر
تورهاي گردشگري از تهران و اصفهان را به آنتاليا و
آناليا دارد در پاسخ به پرسش ما در خصوص مصرف
مشروباتالكليتوسطبرخيازهموطناندرحدافراطي
در شهرهاي آناليا و آنتاليا ميگويد :شايد درست نباشد
كهبخواهمتصويرينامناسبازهموطنانمارائهبدهماما
متاسفانه وجود دارد .در اغلب اين سفرها با خانوادههاي
محترم و اخالقي فراواني مواجه بودهام .مردهايي كه
خانوادههاي خود را صرفا براي تفريح به آنتاليا آورده
بودند و دست آخر نيز تجربه بسيار خوشي براي آنها

ثبتش داماشرايطيراكهمدنظرشماستنيزمتاسفانه
اغلب چاشني پررنگ حاكم بر گروههاي گردشگري
بوده و هست .موقعيت جواناني را شاهد بودهام كه در
مدت يك هفتهاي كه در آنتاليا اقامت داشتند فقط
زندگيشان صرف غذا ،شنا و مشروبات الكلي شده
است .هميشــه با خودم فكر ميكردم اين جماعت
چطور ميتوانند يك هفته اين چنين زندگي كنند اما
بعد از آنكه تعداد مسافرتهايم زياد شد ،فهميدم كه
اين نوع و روال سفر و تفريح بخش اعظمي از جواناني
استكهبرايمسافرتهايگردشگريخوداينبخش
از كشور تركيه را انتخاب ميكنند .اين ميل عجيب به
مصرف باالي مشروبات الكلي فارغ از همه ضررها ،از
بعد ديگري نيز بسيار مهم است .بعدي كه كمتر به آن
توجه شده است .در اين مناطق گردشگري به زعم
بسياري از افراد بومي ،با كمال تاسف اغلب ايرانيان را
به عنوان افرادي خوشگذران با مشروب آن هم درحد
افراطيميشناسند.وضعيتيكهحتيبابروزرفتارهاي
غيرقابل كنترل از جانب ايرانيان همراه بوده و به قدري
شنيع و دور از انتظار است كه در برخي از مراكز فروش
و مصرف مشروبات درحد و ميزان كنترل شدهاي و
البته با دريافت هزينه پيش از مصرف ،مشروبات الكلي
سرو ميشود.
  در داخل كشور اوضاع چگونه است
در داخل كشور هماكنون شرايط اگرچه به نسبت
دو دهه گذشته كه در ابتدا گفتم تاحدودي بهتر شده
اما بدون هيچ شبههاي هنوز هم شاهد آن هستيم
كه مشروبات الكلي تقلبي قرباني ميگيرند و مصرف
باالست اوايل همين ماه بود كه به نقل از خبرگزاريها
در سيرجان به دليل مصرف مشروبات الكلي ناسالم
سه نفر در دم جان باختند و حال چند نفر ديگر وخيم
اعالم شده بود .به گفته يكي از كساني كه از بازار سياه،
مشروبات الكلي تهيه ميكند ،دانشجو است و در 24
سالگي تجربه شش سال مصرف هفتگي مشروبات
الكلي را دارد :در تهران قيمت مشروبات الكلي اصل،
براي اقشار كم درآمد و جوانان بسيار گران است .در
بازار ســياه تهران كه اغلب به صورت تماس با تلفن
همراه فرد توزيعكننده اين معامله صورت ميگيرد؛ از
معموليترينتابهترينوبرترينبرندهايافتميشوند.
مصرفكنندگانحاضرند ازيكصدهزارتومانبراييك
بطري تاارقاميدرحدودهشتصد تايكميليون تومان

حادثه

هزينه مشــروبات الكلي را پرداخت كنند .در تهران
مشروبات توليدشده اروپايي با تاريخ مصرف و برچسب
كنترلسالمتنيزيافتميشود،اماهميناقالموقتي
با قيمتي بسيار كمتر عرضه شوند ،بدون شك از سوي
قاچاقچيان و فروشندگان دستكاري شدهاند.
مساله دستكاري دقيقا همان نقطه خطر مصرف
و توزيع مشــروبات الكلي بود كه بايد پيگيري شود.
در غير اين صورت اگرچه شايد مانند فجايع رخ داده
مصرفكنندگان را به كام مرگ نكشد ،اما ميتواند
لطمات بســيار جدي به آنها بزند .خشــك شدن
ناي ،از كار افتادن كليهها و نيز عوارض وحشــتناك
كبدي از جمله مهمترين عوارضي هستند كه براي
مصرفكنندگانايجادميشود.درحالحاضرمهمترين
و عمدهترين ضايعاتي كه در مشروبهاي الكلي حتي
مشروبهاي برند كه توسط قاچاقچيان و سوداگران
افزوده ميشــوند عبارتند از :قرصهاي روانگردان به
صورت پودر شــده ،قرصهاي آرامبخش قوي نظير
ديازپام .رنگهاي غيرمجاز صنعتي ،اغلب زرد و قرمز،
طعمدهندههاي شيميايي نظير جوهرليم و و از همه
خطرناكتر ابسنتهاي تقلبي و احيانا تاريخ مصرف
گذشته كه فجايع بسيار دهشتناكي حتي تا مرز بردن
مصرفكننده به شرايط بيهوشي و كما را ميتواند با
خود به همراه داشته باشد.
اين يك برداشت و توصيف از وضعيت موجود
است .در اين ميان شبكه عظيمي از سوداگران نه
تنها در داخل شــهرها فعالند و به صورت قاچاقي
مشروبات الكلي ناسالم را به دست افراد ميرسانند،
بلكه شبكهاي ناسالمتر كه بهطرز كامال غيربهداشتي
و ناسالم در شهرهاي كوچك و روستاها مشروبات
الكلي دستساز ناسالم را در اختيار مصرفكنندگان
قرار ميدهنــد وجود دارنــد و فعاليت ميكنند
كه تعدادشــان كم نيســت .كافي است كمي در
اين شــهرها در جســتوجوي توليدكنندگان و
مصرفكنندگان باشيد .پوسيدگي دندانها ،تيرگي
پوست ،افت شديد حافظه و عدم تمركز در ميان
بخش قابل توجهي از نوجوانان داليلي همســو با
مصرف مشروبات الكلي ناسالم در شهرهاي كوچك
و روستاها دارد .در اين خصوص توانستم با يكي از
معلمان مقطع دبيرستان در شهر سيرجان ارتباط
برقرار كنم .وي كامال در جريان مرگ چند نفر به
دليل مصرف مشروبات ناسالم در اين شهر بود .وقتي
كه در خصوص وضعيت نوجوانان و جوانان باالخص
آنهايي كه در مدارس مشغول به تحصيل هستند
پرسيدم و نيز از او خواستم تا درخصوص عوارضي
كه مدنظرم بود اگر مشــاهداتي دارد عنوان كند،
گفت :سال تحصيلي گذشته در يكي از مدارس شهر
سيرجان نوجواني را يافتم كه در شيشههاي كوچك

مام و يا ادكلنها مشروب دستساز ميريخت و در
مدرسه ميان دانشآموزان توزيع ميكرد اما به هيچ
عنوان نه ميتوانســتم حركت او را ثابت كنم و نه
او را تنبيه كنم يا مقامات مدرسه را درجريان امر
بگذارم .در مناطقي مانند سيرجان افراد توزيعكننده
موادمخدر يا مشروبات الكلي چون بهطور خانوادهاي
و از طريق آشنا در اين امور دخيل هستند ،ميتوانند
براي زندگي ساده و سالم معلمان منطقه ،پرخطر
و مشكلساز باشند.
  چه بايد كرد
اين موارد به اندازه كافي سنديت و اعتبار رسانهاي
الزم را دارند .وقتي به آمار دو سال گذشته آن هم در
برخي مناطق مركزي و جنوبي همين شــهرتهران
رجوعميكنيم،بهمراكز تهيهوتوزيعفراوانيميتوانيم
استناد كنيم كه توسط عوامل انتظامي و قانوني كشف
و توقيف شدهاند .خانه توقيف شدهاي كه نزديك به
سه ســال گذشته در محله مسعوديه تهران توسط
عوامل انتظامي شناسايي شد و عوامل توليد تقلبي و
حتيپلمپغيرقانونيمشروباتالكليخارجيتحويل
مقامات قضايي شدند ،خود گوياي مهمي بر شرايط
موجود است .ارقام بطريهايي كه از اين منازل يا مراكز
و آشپزخانههاي كاذب يافت ميشود هم نشان از ميزان
مصرف باالي مشروبات الكلي در تهران دارد ،هم نشان
از توزيع و مصرف باالي مواد خطرناك و سمي كه در
شهرها به نام مشروبات الكلي اصل توزيع ميشوند.
در اين ميان اجازه بدهيد داخل پرانتز به بازار خريد
و فروش فقط بطريهاي شيشهاي خالي مشروبات
الكلي خارجي آن هم در خيابانهاي شوش و مولوي
تهران اشاره كنيم كه اگرچه به اسم شيشه شكيل به
منظور نگهداري آب و ...خريد و فروش ميشوند اما
پشــت اين خريد و فروش ساده ،تعداد زيادي از اين
بطريها توسط افرادي خاص خريداري ميشوند كه
بدون شــك مقصدي جز پر شدن و پلمب در مراكز
توليدمشروباتتقلبيندارند.
شرايطموادمخدربهطريقيمعمولومعلومروشن
است .ممنوعيت جهاني دارد .درعين حال استقبال
جهاني نيز از آن كم نيست و دركشور ما نيز بسته به
شرايط موجود مبارزه مستقيم با آن وجود دارد و جرم
تلقي ميشود و از همه مهمتر فعاليتهاي وسيعي
براي كاهش آن و نيز كنترل جوانان براي نيفتادن در
دام اعتياد وجود دارد .مدتي است كه شائبههاي طرح
توزيع موادمخدر دولتي نيز به يكي از خبرهاي داغ
داخل كشور تبديل شده است.
اما شرايط مشروبات الكلي بسيار متفاوت است.
در داخل كشور به اســتناد قوانين شارع مقدس
مصرف آن حرام است و حد و مجازات اسالمي دارد.
اگرچه در برخي موارد احكام تعزيري در خصوص
شرب خمر توسط قضات اعمال نميشود .باالخص
در سنين پايين،حد اســامي اعمال نميشود تا
ترس و رعب بيش از حد فرد باعث بروز مفسدهاي
ديگر درجامعه اسالمي نشود كه البته به نوبه خود
بسيار پسنديده است .اما در طول زمان و از اين ديد
حتي جديت مجازات اسالمي باعث كاهش تعداد
افراد مصرفكننده نشده و چه بسا شرايط توزيع و
توليد و واردات قاچاق نشان از ميزان مصرف داخلي
دارد .از سوي ديگر هرچقدر ممنوعيتهاي داخلي را
بخواهيم جدي بگيريم درست به فاصله چند ساعت
سفر و خروج از مرزهاي قانوني كشور ،باكمال تاسف
بخش قابل توجهي از مطالبات مسافران باالخص
به همين شهرهايي كه پيشتر عنوان شده ،استفاده
آزادانه و بيش از حد از مواد الكلي است .بهطوري كه
عنوان شد مصرف بيش از حد و بيبرنامه مشروبات
الكلي در طول سفر به عنوان يكي از مظاهر و خصايل
اغلب ايرانيان به خصوص جوانان برشمرده ميشود.
اگر به جد براي چنين فرهنگ نامناسب و كنترل
جدي وضعيت موجود در داخل شهرها برنامهريزي
صحيحي صورت نگيرد ،بيشك قربانيان آشكار و
پنهان مشــروبات الكلي در كشور افزايش خواهد
يافت .ضروري است اقدامي كارشناسانه كه نشان
از درك همهجانبه معضل داشــته باشد در كشور
صورت گيرد كه متأسفانه مشخص نيست توجه به
اين معضل و بحران برعهده چه ارگان يا سازماني
است .شــايد بايد اميدوارم باشيم و آرزو كنيم كه
روزي با برنامهريزيهاي صحيح و درســت و البته
تعهد نهاد يا سازماني كه خود را مسوول بيواسطه
كنترل بحران مشروبات الكلي دركشور مي داند،
شاهد روزهايي عاري از مخاطرات مصرف الكل و
البته ساماندهي معتادان به الكل باشيم.

شهرگرد

قتلبهخاطر طلبيكونيم ميليونتوماني؛
پولم را نميداد او را كشتم!

نآباد
ميزان-عاملقتلدربيابانهايحس 
تهران پس از يك سال دستگير شد و گفت
كه به خاطر طلب  1/5ميليون توماني دست
به جنايت زده است 22.شهريور سال گذشته
راننده يك دســتگاه خــودرو تريلر در جاده
قديم قم -منطقه حسنآباد ،در حين كنترل
الستيكهاي خودرو با جسد فردي حدودا
۵۰ســاله در كناره جاده روبهرو ميشود كه
بالفاصلهموضوعرابهمركزفوريتهايپليسي
 ۱۱۰اطالعميدهد.باحضورمامورانكالنتري
 ۱۷۶حسنآباد در محل و انجام بررسيهاي
اوليه مشــخص شد كه متوفي بر اثر اصابت
ضربات متعدد جسم تيز به ناحيه قفسهسينه
به قتل رسيده است .موضوع به قاضي كشيك
دادگاه بخش فشافويه اعالمشد ،سپس پرونده
مقدماتي با موضوع «قتل عمـد» تشكيل شد
و براي رســيدگي در اختيار اداره دهم ويژه
قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
در ابتداي تحقيقــات كارآگاهان اطالع پيدا
كردند كه در بازرسي اموال به دست آمده از
مقتول هيچگونه مدارك شناسايي مبني بر
شناســايي هويت وي كشف نشده و جسد
به صورت ناشناس به پزشكيقانوني منتقل
شده است .سرانجام پس از گذشت چند روز
از زمان كشف جسد و با مراجعه اعضاي يك
خانواده به كالنتري شهريار و طرح شكايت با
موضوع فقدان فردي با مشخصات ظاهري
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نآباد ،هويت
جسد كشفشده در منطقه حس 
جسدناشناسبهناماسماعيل( ۴۵سالهوتبعه
افغانستان)شناساييشد.درتحقيقاتازاعضاي
خانوادهمقتول،كارآگاهاناطالعپيداكردندكه
مقتولدرزمينهپيمانكاريساختمانفعاليت
داشــته و از چندي پيش و به واسطه اعتياد
شديدي كه به مصرف موادمخدر پيدا كرده،
دچار مشكالت شديد مالي در زمينه كاري
شده بود به گونهاي كه چندين نفر به عنوان
طلبكاربارهاجهتوصولطلبخودبهدرخانه
مقتول مراجعه كردهاند و بعضا با وي مشاجره
لفظي داشتهاند .كارآگاهان اطالع پيدا كردند
كه مقتول آخرين بار با يكي از طلبكارانش
بهنام عبداهلل 36ساله تبعه افغانستان مشاهده
شدهاست.درتحقيقاتتكميليمشخصشد
محل كار عبداهلل در محدوده يك كارگاه خريد
و فروش مصالح ســاختماني در شهرستان
شهريار است كه با مراجعه به اين محل و انجام
تحقيقاتميداني،كارآگاهاناطالعپيداكردند
كه عبداهلل همزمان با قتل اسماعيل ،از كشور
خارج و به افغانستان متواري شده است .اوايل
مرداد  ۹۶كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي
اطالع پيدا كردند كه عبداهلل پس از گذشت
نزديك به يك سال به صورت غيرقانوني وارد
ايران شــده و در حال حاضر در شهرستان
شهريار تردد دارد .بالفاصله اقدامات پليسي
آغاز و سرانجام عبداهلل روز جمعه دستگير شد.

او در همان تحقيقات اوليه صراحتا به ارتكاب
جنايت اعتراف كرد و انگيزه خود از جنايت را
وصول طلب يك ميليون و  ۵۰۰هزار توماني
از مقتول اعالم كرد« :با مقتول كار ميكردم و
آن زمان نيسان داشتم .جابهجاييهاي مصالح
يدادم تا
ساختماني مقتول را برايش انجام م 
اينكهميزانبدهياوزيادشد.هميشهبهمقتول
ميگفتمكهپولبدهدامااوهربارمدعيميشد
يدانستم
كهپولشراازپيمانكارنگرفتهاست.م 
كه او پول ميگيرد و مواد مصرف ميكند .روز
حادثه از طريق تماس تلفني يكي از دوستان
متوجه شدم اسماعيل مبلغ قابل توجهي پول
گرفته و بالفاصله به سراغش رفتم تا طلب
خود را از او بگيرم .به او گفتم كه پولم را بده،
اما او مجددا مدعي شد كه پولي ندارد .زماني
كه اسماعيل اصرار مرا براي گرفتن پول ديد،
به من گفت كه اگر پول ميخواهي ،بايد به
حسنآباد برويم تا از كسي پول بگيرم .قبول
كردم تا به همراه مقتول به حسن آباد برويم اما
نآبادرسيديم،ناگهانمقتول
زمانيكهبهحس 
ادعا كرد اصال تو طلبي از من نداري .من كه
عصباني شده بودم با او به صورت لفظي درگير
شدمواوهمبهمنفحاشيكرد.ناگهانباچاقو
ندار به سر و كتف من ضربه زد و من نيز
ضام 
از زير صندلي راننده يك چاقو بيرون كشيده و
چندضربهبهقفسهسينهاوزدم.مقتولسپس
ازخودروپيادهشدوبهكنارجادهرفتوبيحال
شد .او را دنبال ميكردم كه ناگهان برگشت و
فكر كردم ميخواهد مرا با چاقو بزند ،او را هل
دادم و روي زميــن افتاد ،چند ضربه ديگر به
قفسهسينهاش زدم و از محل فرار كردم».

پیادهرو یا اتاق سیگار!
شیدا ملکی -ترکیب دود غلیظ ماشینها و هرم گرمای
ظهر مردادماه نفس را بند میآورد .خیابان کارگرجنوبی مثل
همیشهشلوغبود.جمعیتبیتوجهبهبساطدستفروشهای
پیــادهرو و مردهای جوانی که کاغذ تســت عطر پخش
میکنند ،از پیادهرو عبور میکند .مردان و زنان سیگارشان
را در دست تکان میدهند و با سرعت حرکت میکنند .گذر
کردن از پیادهرو یعنی کشیدن دود دوم سیگاریهایی که
اتاق سیگار ،کافه و خیابان برایشان تفاوتی ندارد.
«چرا از خونه بیرون اومدی .گرما و آلودگی بیشتر حالت
رو بد میکنه عزیزدلم .اگر به خاطر بیمارستان نبود ،از صبح
اسیر نمیشدیم».
وقتی ســاعت مچیاش را نگاه میکرد ،این جملهها را
طوری میگفت انگار با فرزندش حرف میزد .کالفه بود.
با خودش میگفت :یک روز شاید از گرما و دود این شهر
خفه شدم .اصال کاش زودتر خفه شوم از این دودها خالص
شوم .شال نخیاش را روی صورتش کشیده بود .دوباره و
چندباره به نوزاد یکی دو ماههای که در آغوشش بود ،نگاه
میکرد و صورتش را فوت میکرد ،شاید کمی هوای تازهتر
استشمام کند.
 10دقیقهای مانده بود به ساعت  .14صف مسافرهای
خیابان فالح شلوغ بود .تاکسی اما پیدا نمیشد .مرد میانسال
پیش از مادر و فرزندش در صف بود .پاکت ســیگارش را
از جیب خارج کرد و بیمحابا ســیگارش را روشــن کرد.
دود غلیظ ســیگار را از دهانش بیرون میداد .دستش را
به کمر زده بود و دســتی که سیگار را نگه داشته بود ،در
هوا میچرخاند.
زن سعی میکرد خود را از دود سیگار خالص کن د اما

جابهجایی در همان یک متر جا هیچ فایدهای نداشت .به
آرامی به مرد گفت« :لطفا در صف سیگار نکشید».
مرد سیگارش را دوباره محکمتر از قبل پک زد و به زن
گفت :به شما مربوط نیست .زن به گفتوگو با مرد ادامه
نداد .فرزندش را محکم در آغوش گرفت و ســعی کرد با
شال صورت فرزندش را محافظت کند .مرد جوان دیگری
که پشت سر زن در صف تاکسی منتظر بود ،از صف خارج
شد و روبهروی مرد ایســتاد« .این خانم از شما خواهش
کرد که سیگار نکشید .فکر نمیکنید دود سیگار این نوزاد
و مادرش را خیلــی آزار میدهد .میتوانید خارج از صف
سیگار بکشید».
مرد ســیگاری اجازه ندا د حرف مرد جوان تمام شود.
بلند داد زد :خارج از صف منتظر باشــم که وقتی تاکسی
رسید ،شما قبل از من ســوار شوید .شما با خودتان چه
فکر میکنید؟!
«آقای محترم ،ســوءتفاهم برایتان ایجاد شده .چرا با
سیگار کشیدنتان دیگران را آزار میدهید؟ هوا به اندازه
کافی آلوده هست».
عصبانیت مرد سیگاری مشهود بود .سیگارش تمام شد
و فیلتر را پرت کرد روی زمین .کشیدهای به صورت مرد
جوان زد و فریاد زد« :یاد بگیر حرف اضافه نزنی .به تو ربطی
نداره که من سیگار میکشم بچهجون».
جمعیتی که در صف تاکسی ایستاده بود هیچ واکنشی
برای دفاع از حرف بحق مرد جوان نشان نداد .یک نفر اما
از بین جمعیت فریاد زد و به مرد جوان گفت« :اصال نسل
شما ادب نداره ،نمی فهمید به کار بزرگترتون نباید دخالت
کنید .همه شما یک مشت ...هستید».

