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روز یکشــنبه  تقی رســتم وندی،  
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور 
اجتماعی  پرده از آمارهایی برداشت که 
حاکی از گسترش آسیب های اجتماعی 
در کشــور بود. این آمــار و اطالعات با 
واکنش های متفاوتی مواجه شــد و با 
گذشت بیش از دو روز صحبت های او 
همچنان بازتاب دارد. البته او متعاقب 
این واکنش ها به ارائه برخی توضیحات 
پرداخت و  از بهره برداری رســانه های 

معاند از اظهاراتش سخن گفت.
یکی از آسیب های مورداشاره رئیس 
سازمان امور اجتماعی، شیوع مصرف 
الکل در میان ایرانیان بود. به گفته تقی 
رستم وندی نرخ شیوع الکل در کشور 
بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد باالی ۱۵ تا ۶۴ 
سال است به طوری که ساالنه بیش از 
پنج میلیون ایرانی الکل مصرف میکنند.

البته براساس مشــاهدات میدانی 
به نظر می رسد این تعداد خیلی بیش 
از آنچه رســتم وندی اعالم کرد، باشد. 
این روزها مشروبات الکلی به راحتی در 
دســترس عموم قرار دارد و اینطور که 
گفته می شود با یک تلفن می توان آن را 

جلو منزل تحویل گرفت. 
بر اســاس نتایج پیمایش سالمت 
روان که توسط وزارت بهداشت و درمان 
در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شده، 
۶.۳ درصد جمعیت بزرگسال ایرانی در 
سال ۱۳۸۹ حداقل یک بار یا بیشتر الکل 
مصرف کرده  بودند. این درصد شــامل 
بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیت ایران در 
سال ۱۳۸۹ می شد. با دانستن این آمار 

که احتماالً بدون در نظر گرفتن آمار غیر 
رسمی است قبول این واقعیت که تعداد 
مصرف کنندگان الکل در کشور طی ۱۰ 
سال بسیار بیشتر از ۵ میلیون نفر است، 

ساده تر می شود. 
آمار جهانی که تأیید نشد

بــر اســاس نتایــج تحقیقاتی که 
حدوداً دو سال پیش سازمان بهداشت 
جهانی با موضوع مصرف الکل در تمام 
کشــورهای دنیا منتشــر کرد، میزان 
مصرف الکل در ایران قابل تأمل اســت 
و در بین ۱۹۹ کشــور، حائز رتبه ۱۶۶ 
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 مــورد الکلی های ایــران وجود 
داشت و در رتبه بندی کشورها بر اساس 
مصرف سنگین الکل، ایران رتبه نوزدهم 
را کسب کرده بود! در این گزارش آمده 
که هر فرد الکلی در ایران، ساالنه 2۵ لیتر 
الکل مصرف می کند که این رقم دو برابر 
یک شــهروند آمریکایی و حتی بیشتر 
از شهروندان روسی است که در جهان 

به مصرف باالی الکل مشهور هستند. 
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 کشــور می شود. 
ضمن این که عالوه بر مشروبات قاچاق، 
افرادی در ایران مشروبات الکلی دست 
ساز و زیرپله ای هم تولید می کنند که 
هیچ آماری از آن ها در دست نیست. به 
همین دلیل در سال های اخیر دسترسی 
به الکل بسیار آســان شده است تا آنجا 
که در بســیاری از خانه ها شیشه های 
نوشــیدنی الکلی به وفور پیدا می شود 

و الکل پای ثابت بســیاری از مراسم و 
مهمانی های خانوادگی و دوستانه است.

پایین آمدن سن مصرف الکل 
در ایران 

با یک نگاه ساده و اجمالی می توان 
به این نتیجه رسید که سن استفاده از 
نوشــیدنی های الکلی در ایران پایین 
آمده است. حاال دیگر نوجوانان ۱۵ یا ۱۶ 
هم تجربه مصرف نوشیدنی های الکلی 
را دارند. به دلیل اینکه مصرف مشروبات 
الکلی در ایران تابو اســت، تحقیقات 
روشن و دقیقی روی این موضوع انجام 
نشــده اســت یا اگر هم بررسی هایی 
صورت گرفته نتایج آن منتشــر نشده 
است. بر همین اساس نمی توان دقیق 
گفت که مصرف الکل میــان جوانان و 
نوجوانان به چه ســنی رسیده است. با 
این حال بســیاری از مسئولین نسبت 
به پایین آمدن سن مصرف الکل هشدار 
داده  و از آن به عنوان یک بحران و چالش 

جدی یاد کرده اند. 
پای صحبت جوان ترها که بنشینید 
و دالیل مصرف الکل را از آن ها بپرسید 
حتماً می شنوید که نبود تفریح و نشاط 

یکی از دالیل مصرف الکل است. 
تهدید جان ها با مشروبات قاچاق، 

دست ساز و تقلبی 
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 معموال ویژه قشر مرفه 
جامعه است. مشروبات تقلبی هم بعضا 
در فضای مجازی و سوپرمارکت های 
برخی شــهرهای گردشــگری نظیر 
مناطق شمالی یافت می شود که نتیجه 
مصــرف آن مرگ و میر و کور شــدن 

و تپش قلب و ســکته قلبی است 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 آنها هــم بعضا کوری و 
تبعات جبران ناپذیر دیگر در پی دارد.
در سال های اخیر، خبرهای زیادی از 
مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی یا 
آسیب دیدن بخشــی از بدن شنیده 
و خوانده ایم. آخرین آمــار در رابطه با 
مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی به 
خرداد ۹۹ باز می گردد. به گفته عباس 
مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی 
قانونی ایران ۶2۷ نفر در سال گذشته 
در اثر مصرف الکل جان خود را از دست 
دادند که نسبت به سال قبل از آن رشد 

۱۴2 درصدی داشته است.
ممنوعیت تاثیر چندانی بر عدم 

مصرف ندارد
مصرف مشــروبات الکلــی پس از 
انقالب در کشــور ممنوع شــد. با این  
حــال همچنــان گروهی از مــردم از 
نوشیدنی های الکلی استفاده می کنند. 

ســاالنه تعداد زیادی از بارهای قاچاق 
مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی 
ضبط و امحا می شود. توزیع کنندگان و 
مصرف کنندگان دستگیر می شوند، اما 

مشکل همچنان باقی است. 
با یک نگاه اجمالی به جامعه می توانیم 
به این نتیجه برســیم که برچســب 
ممنوعیت مانعی ایجاد نمی کند و امر 
ممنوعه چه بســا مورد اقبال مردم قرار 
بگیرد؛ مشروبات الکلی هم از این قاعده 

مستثنی نبودند. 
روانشناسان معتقدند هرآنچه که 
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 
چیزهایی که بار روانــی زیادی دارند 
باید با فرهنگ سازی، اطالع رسانی از 
مضرات و آموزش های قدم به قدم مردم 
را از مصــرف ممنوعه ها دور کنیم. اگر 
افراد یک جامعه با علم به مضر بودن یک 
موضوع آن را به تدریج کم و ترک کنند 
تأثیر بیشتری ایجاد می شود تا اینکه به 
عنوان یک موضوع ممنوعه به صورت 
یک بــاره هرگونه مصرف منع شــود. 
ممنوعیت الکل در ایران مثال خوبی 
برای این نظریه است. دولت ها به جای 
برخوردهای قهری بهتر است با فرهنگ 
ســازی مضرات مصرف این دســت 
نوشیدنی ها به مردم یادآور شوند و روی 
نسل جوانی که هنوز ســابقه و تجربه 
استفاده از این نوشــیدنی ها را ندارند 
تمرکز کنند. چرا که فرهنگ ســازی 
برای افرادی که تجربه استفاده را دارند 

سخت تر است. 
 دگردیسی و ضعف باورها، 
مزید بر پیچیدگی زندگی

با دانســتن اینکه مصرف الکل در 
ایران باالتر رفته اســت و حــاال دیگر 
نوجوان زیر سن قانونی نیز تجربه مصرف 
نوشیدنی های الکلی را داشته اند و آمار 
مرگ های وابســته به این نوشیدنی ها 
هم بیشتر شده می توان اطمینان پیدا 
کرد کــه مصرف مشــروبات الکلی در 
حال تبدیل شدن به تهدید است و باید 
فعالیت های جدی تری در این خصوص 

صورت بگیرد.
ز جامعه شناســان  گروهــی ا
بر این باورنــد که تمایــل به مصرف 
نوشیدنی های الکی به ضعف در باورها 
ربط دارد. به عقیده آن ها در زمانی که 
چندان هم دور نیست استفاده از این 
نوشــیدنی ها مختص طبقه ای خاص 
بود. مردم طبقه متوســط و باال بیشتر 
طرفدار مشروبات الکلی بودند و سایر 
مردم جامعه اعتقاداتی داشــتند که 

باعث می شد عامل بازدارنده در سوق 
دادن رفتارهایشان به سمت شرب خمر 
باشد. امروز به علل مختلف اجتماعی 
این اعتقادات و باورها دچار دگردیسی 
و ضعف شــده است، از ســوی دیگر 
پیچیدگی زندگی اجتماعی، آسایش و 
آرامش انسان را سلب کرده است و افراد 
تحت تأثیــر پیچیدگی های زندگی، 
مخاطــرات اقتصــادی، ناامنی های 
اجتماعی و اقتصادی کــه در جامعه 
حاکم اســت، به بی قیدی و فراموشی 
پناه می آوردند و به دنبال دمی شادی 
هستند.در همین راستا،  برخی جامعه 
شناسان معتقدند که بسیاری از افرادی 
که به دلیل مصرف مشروبات الکلی جان 
خود را از دست داده اند از قشر ضعیف 
جامعه هستند که برای لحظاتی شاد 
بودن و تفریح کردن به مشروبات ارزان 
قیمت، دست ســاز و بی کیفیت روی 

آورده اند.
این افراد در بررسی های خود به این 
نتیجه رسیده اند که از عوامل محیطی 
مؤثر در موضوع مسمومیت های الکلی 
عامل اقتصاد بســیار مهم و تأثیرگذار 
بوده است؛ این گروه از جامع شناسان در 
گفت وگو با مصرف کنندگان دریافته اند 
که نمی توان از آن ها به عنوان الکلی یاد 
کرد و این افراد به لحاظ تیپولوژی دچار 
الکلیسم حاد نیستند، بلکه رویکردشان 
بیشتر مصرف تفننی است، زمان های 
مصرفشان در اوقات فراغت و روزهای 
تعطیل و آخر هفته و به صورت جمعی 

و دوستانه است.
در آخر اینکه دسترســی آســان 
به نوشــیدنی های الکلــی و تغییر در 
الگوهای زندگی و باورها و از دست دادن 
حساســیت خانواده هــا از موضوعات 
مهمی اســت که باعــث رواج مصرف 
مشروبات الکلی شده است. در این میان 
نبودن تفریح و انگیزه برای وقت گذرانی 
و شادی جوانان و نوجوانان را هم نباید 
نادیده گرفت. موضوعی که هیچ نهاد و 

سازمانی به آن ورود نمی کند.

آنچه اعالم رسمی شیوع مصرف الکل در میان ایرانیان به رخ کشید؛

رنگ باختن تابوها در جامعه

سالمت

رئیس مرکــز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید زیاد 
بر مصرف فقط واکسن های داخلی را نگران کننده 
می داند و می گوید اگر تصمیم گرفته شــود که 
فقط بر اســاس تولیدات داخل واکسیناسیون 
صورت بگیرد، با مشــکالتی روبرو خواهیم شد. 
نباید دوباره این محاسبات اشتباه صورت بگیرد.

اوایل آذرماه، وزیر بهداشت گفت که با توجه 
به برآورد نیاز کشور، اولویت واکسن های تولید 
داخل است و دیگر واردات واکسن کرونا صورت 
نمی گیرد. این اظهارنظر او انتقادات و بحث های 
زیادی را برانگیخت و به همیــن خاطر هم بود 
که بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو وارد 
موضوع شــد و ممنوعیت واردات واکســن به 
کشــور را رد کرد. او گفت که قرار نیست واردات 
واکسن های خارجی متوقف شود، چراکه ایران 
میلیاردها دالر به کوواکس ســازمان بهداشت 
جهانی برای دریافت واکســن کرونا، پول داده 

است.

 برای دز سوم به واکسن های
 با کفایت تر نیاز است

علیرضــا ناجــی، رئیس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی یکی از منتقدان اظهارات وزیر بهداشت 
است گفته اســت که هنوز واکسن هایی که در 
ایران تولید می شود هیچ گونه مصرفی در سطح 
وسیع در بزرگساالن نداشته است که بخواهیم 
به آن هــا اطمینان کنیــم و کارآزمایی بالینی 
را در کــودکان انجام دهیم. حتــی نمی دانیم 
این واکسن ها روی ســویه امیکرون کرونا چه 

تأثیری دارند.
به گفتــه ناجــی اآلن وضعیــت امیکرون 
به گونه ای اســت که ما احتیــاج داریم دزهای 
بوستر زده شــود و حتی واکسن هایی باکفایت 
باالتــر مورداســتفاده قــرار بگیــرد. ظهور 
واریانت هــای جدید به ما ایــن را می گوید که 
باید به دوز بوستر و واکسن هایی با کفایت باالتر 

اصرار کنیم. 

واکسن های ایرانی اثری روی سویه 
اومیکرون دارند؟

ناجی در مــورد اینکه واکســن های ایرانی 
روی سویه امیکرون تأثیر دارند یا خیر بیان کرد: 
وظیفه ما است که آزمایش هایی را انجام دهیم. 
از همان موقــع هم که واکســن وارد می کردیم 
و واکســن داخلی هم موجود بود، همیشــه این 
صحبت را داشتیم که باید این پایش و اثربخشی 
واکسن هایمان را جدا از کارآزمایی بالینی دنبال 
کنیم. باید ببینیم آیا واکسن های داخلی و خارجی 
اثربخشی ای که فکر می کنیم رادارند؟ چه عوارضی 
و مزیت هایی می توانند داشــته باشــند؟ چون 
کارآزمایی بالینی واکســن های خارجی مصرف 
خیلی باال در دنیا داشته و درهرصورت جمعیت ها 
متفاوت هســتند و ما حتماً باید بــه پایش آن 

واکسن ها در جمعیت خودمان هم بپردازیم.
تأثیر واکسن ایرانی روی کودکان 

نامشخص است
در حال حاضر فایزر بــرای کودکان مجوز 

اضطراری از FDA گرفته اســت. اگر ما اآلن 
به ســینوفارم اعتماد داریم، علتش این است 
که سینوفارم واکسنی است که به مقدار زیادی 
در دنیا مصرف شده اســت و اطالعات کافی در 
مورد بزرگ ساالن درباره آن موجود است. برای 
همین است که کشورها کارآزمایی بالینی شان 
را روی کودکان انجام دادند و اآلن چین مجوز 
آن را به صورت ملی برای خــودش دارد. اما ما 
اگر بخواهیم فقط واکسن ها را به واکسن های 
داخلی مــان معطوف کنیم چــه اطالعاتی در 
این موردداریم؟ تنها اطالعی که داریم مربوط 

به واکسن کوبایی است که مشــترک با ایران 
است. هنوز واکسن های دیگر که در ایران تولید 
می شود هیچ گونه مصرفی در سطح وسیع در 
بزرگ ساالن نداشته است که بخواهیم به آن ها 
اطمینان کنیم و کارآزمایی بالینی را در کودکان 
انجام دهیم. باید به این مسائل خیلی توجه کرد. 
این موضوعات مقداری من را نگران می کنند. ما 
نباید صرفاً فقط بگوییم واکسن داخلی مصرف 
کنیم، ما باید واکسن های خارجی خوب هم وارد 
و در کنارش واکسن های داخلی خودمان را هم 

مصرف کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی: 

دوباره اشتباه نکنید، واکسن وارد کنید

چندین سال است که 
مصرف مشروبات الکلی در 

کشور ممنوع شده است. 
بااین حال همچنان گروه 

قابل توجهی از مردم از 
این نوشیدنی ها استفاده 

می کنند. حاال دیگر این باور 
که ممنوع کردن چیزی 

باعث عدم استفاده از آن 
نمی شود موضوعی است 

که بسیاری از ما به آن واقف 
شده ایم

به گفته تقی رستم وندی 
نرخ شیوع الکل در کشور 

بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد 
باالی ۱۵ تا ۶۴ سال است به 

طوری که ساالنه بیش از پنج 
میلیون نفر در کشور الکل 

مصرف میکنند.  
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ریحانه جوالیی

دادگستری تهران: 
 تمام پرونده های قصاص

 بازبینی می شوند
رئیس کل دادگستری استان تهران با توجه به 
تأکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف 
محکومان قدیمی پرونده هــای قصاص گفت: در 
دادگستری تهران در حال بازبینی تمام پرونده های 
مرتبط با قصاص هســتیم.به گــزارش ایلنا، علی 
القاصی مهر بابیان اینکه بــه دنبال اخذ رضایت در 
پرونده های قصاص از اولیای دم هســتیم، گفت: 
دسته ای از پرونده های قصاص که معطل مانده اند، 
مشمول ماده ۴2۹ می شوند. در این نوع پرونده ها اگر 
متهم پرونده در زندان بالتکلیف مانده باشد به دادگاه 
اعالم می کنیم که موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد 
شود.او ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که دسترسی 
به اولیای دم پرونده وجود ندارد. به عنوان مثال اولیای 
دم در کشور حضور نداشته باشــند. در این موارد 
مقررشده دادگاه اقدامات الزم را برای دسترسی به 

اولیای دم و تعیین تکلیف پرونده انجام دهد.
    

 وضعیت بحرانی ناشی از 
سیالب کرمان از زبان فرماندار

فرماندار ریگان در 
شــرق کرمان با اعالم 
وضعیــت بحرانــی 
ناشی از ســیالب در 
این شهرستان گفت: 
۷۵روســتا در محاصره سیل هســتند که امکان 
امدادرسانی به بیشتر آن ها نیست؛ درخواست امداد 
هوایی داریم ضمن اینکه از ۶ نیروی راهداری و برق 
نیز از دیروز اطالعی نداریم.به گزارش انتخاب، امین 
باقری بیان کرد: تالش برای یافتن چند مفقودی 
ازجمله یک کودک و نیز ۶ نیروی راهداری و اداره برق 
ادامه دارد و تاکنون اطالعی از آنان کسب نشده است. 
به گفته او براساس اطالعات موجود صد ها رأس دام 

به ویژه در مناطق عشایری تلف  شده است.
    

واکنش پلیس به اظهارات جدید 
قطعه سازان درباره حادثه بهبهان

معــاون اجتماعی 
و فرهنــگ ترافیــک 
پلیس راهور نسبت به 
ســخنان دبیر انجمن 
خودروســازان کــه 
بازنشدن ایربگ خودروها در حادثه بهبهان را توجیه 
کرده بود، واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، احمد 
نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره 
حادثه بهبهان و بازنشدن ایربگ خودروها گفته بود: 
اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند اما 
در این تصادف از عقب دچار حادثه شده اند. از میان 
۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل ســال 
ســاخت تولید،فاقد ایربگ بودند. در این حادثه از 
محصوالت سایپا هشت خودرو دارای ایربگ بوده اند 
که چون برخورد از عقب صــورت گرفته  ایربگ ها 

عمل نکرده اند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور، 
سرهنگ عین اهلل جهانی در واکنش به این اظهارات 
گفت: چطور ممکن است که در یک تصادف رانندگی 
همه خودروها از قسمت عقب دچار آسیب دیدگی 
شوند و این موضوع به عنوان دلیلی برای بازنشدن 
ایربگ اعالم شــود؟ یعنی ۶۰ خودرو باهم تصادف 
کرده اند و ایربگ هیچ کدام باز نشده، چون همه از 
قسمت عقب آسیب دیده اند؟او ادامه می دهد: انتظار 
این است به جای پاسخ های غیر فنی و غیرمنطقی 
و به جای مخدوش کردن افکار عمومی با این گونه 
نگرش ها، همه و همه به فکر اصالح و بهبود نقایص 
ایمنی و ارتقاء کیفیت خودروهای تولید داخل باشیم 
تا ضمن عمل به وظایف ، گامی را برای ایمنی بیشتر 

مردم برداریم.
    

رئیس پلیس راهور کشور:
قیمت خودروی خارجی دریافت 
می کنند، خودرو ناایمن می دهند

رئیس پلیس راهور 
کشــور گفت: به جای 
اینکه دنبال فرافکنی 
باشید دنبال اصالح امور 
باشید، قیمت خودروی 
خارجی را از مردم دریافت می کنید اما خودرو ناایمن 

و ارابه مرگ به دست آن ها می دهید.
به گزارش ایلنا، سردار کمال هادیانفر در واکنش 
به سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه 
چرا پلیــس خودروهای ناایمن را شــماره گذاری 
می کند، گفت: ما از این افراد انتظار داریم قبل از اینکه 
بخواهند صحبت کنند، از قوانین مطلع باشند، پلیس 
موظف است که اگر خودرویی تأییدیه های اصلی را 
داشته باشد آن را شماره گذاری کند ، فرد متخلف 

کسی دیگر است نه پلیس.

از گوشه و کنار


