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اخبار

نور مصنوعی هنگام خواب
عامل افزایش وزن در زنان
نتایج یک بررسی نشان میدهد وجود نور
مصنوعی هنگام خواب به افزایش وزن در زنان
منجر میشود.
گروهی از متخصصان آمریکایی در
بررسیهای خود مشاهده کردند که خوابیدن
با روشنایی با بروز اضافه وزن در زنان مرتبط
است و خاموش کردن چراغها میتواند احتمال
چاق شدن را کاهش دهد .این مطالعه اولین
بررسی در نوع خود است که وجود ارتباط بین
قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی در شب
با افزایش وزن در زنان را تایید کرد ه است .در
این بررسی متخصصان آمریکایی به ارزیابی
اطالعات  ۴۳هزار و  ۷۲۲زن  ۳۵تا  ۷۴ساله
پرداختند .هیچ یک از این زنان ،کارمند شیفت
شب نبودند و در زمان شروع مطالعه سابقه
ابتال به سرطان یا بیماریهای قلبی عروقی
نداشتند.
به گفته متخصصان وجود چراغ خواب
کوچک موجب افزایش وزن در زنان نمیشود
اما افرادی که عادت دارند هنگام خواب
تلویزیون یا چراغ روشن باشد  ۱۷درصد بیشتر
احتمال دارد دچار اضافه وزن شوند .به گزارش
شینهوا ،بدن انسان به طور ژنتیکی به گونهای
است که در طول روز با نور خورشید و هنگام
شب با تاریکی سازگار میشود ،بنابراین قرار
گرفتن در معرض نور مصنوعی ممکن است
هورمونها و دیگر فرآیندهای زیست شناختی
را به شکلی تغییر دهد که خطر ابتال به
بیماریهای جسمی همچون چاقی را افزایش
دهد.

خبر

«ابتکار» از بازار فروش موی سر در ایران گزارش میدهد

تماس روزانه سرپرست
آموزش و پرورش با مدارس
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد که
سرپرست این وزارتخانه روزانه بهطور تصادفی
با یکی از مدارس کشور تماس خواهد گرفت
و ضمن گفتوگو با مدیر و معلمان مدرسه،
مسائل آموزشی و پرورشی را بررسی میکند.
سیدجواد حسینی در راستای برنام ه ارتباط
مستقیم و مستمر با مدارس ،در اولین تماس
تلفنی خود با فرحناز رشنو مدیر مدرسه
شهید کائدی در شهرستان پلدختر ،اقدامات
انجام شده از سوی وزارت آموزش پرورش
در این شهرستان را پیگیری و اظهار کرد :از
زحمات و تالش همکاران گرامی در آن مدرسه
قدردانی میکنم و امیدوارم با اقدامات خوبی
که آموزشو پرورش پس از حادثه سیل اخیر
در مناطق سیلزده انجام داده است مدارس
توانسته باشند ضمن ادامه روند تعلیم و
تربیت ،روحیه امید و نشاط را به دانش آموزان
بازگردانده باشند .وی در ادامه افزود :وزارت
آموزشو پرورش با توزیع  ۱۰۰کانکس جهت
تشکیل کالس درس ،تخصیص  ۵۰میلیارد
ریال جهت نوسازی سیستم گرمایشی ،توزیع
 ۵۰۰۰میز و صندلی و همچنین توزیع ۲۴۰۰۰
جلد کتاب درسی در استان لرستان تالش
کرده است تا در راستای رفع مشکالت ناشی
از سیل گامهای مؤثری بردارد .سرپرست
وزارت آموزشو پرورش با بیان اینکه امیدوارم
آسیبهای موجود در مناطق سیلزده از طریق
نظام تعلیم و تربیت کاهش و حتی کامال ًرفع
شود ،گفت :بازسازی روحیه مردم شهرستان
پلدختر و بهویژه دانشآموزان توسط معلمان
و مدیران مدارس از جمله تالشهایی است که
فرهنگیان عزیز در مناطق سیلزده بر عهده
گرفتند که قدردان تالش و زحمات آنان هستم.
حسینی ضمن پیگیری روند بازسازی مدرسه،
خاطرنشان کرد :پاکسازی و الیروبی مدارس
آسیبدیده ،اسکان سیلزدگان و گروههای
امدادی در مدارس و سازماندهی دانشآموزان
در مدارس آسیبندیده از جمله اقداماتی است
که وزارت آموزش و پرورش انجام داده است
تا مدیریت بهینه خدمترسانی در مناطق
سیلزده صورت گیرد.
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خسارات سیل به بیش از
 ۴۰هزار میلیارد تومان رسید

دو تار مو دارم ،میخری؟

دیروز خبری در رسانهها منتشر شد که
بسیاری از آن شگفتزده شدند .در این خبر
آمده است که چند تار موی لودویگ فان
بتهوون ،نوازنده و آهنگساز بزرگ آلمانی در
حراجخانه ساتبیز فروخته خواهد شد و قیمت
پیشنهادی پایه برای آن بین  ۱۵تا  ۱۹هزار دالر
است! این برنامه نامتعارف سهشنبه یازدهم ژوئن
برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند از طریق
تارنمای ساتبیز نیز در حراج شرکت کنند .موهای
بتهوون در بخش میراث و گنجینههای موسیقی
حراج خانه ساتبیز عرضه میشود .این تارهای
موی خاکستری رنگ با روبانی ابریشمی بسته
شده است و در یک قاب چوبی قرن نوزدهم قرار
دارد .این هنرمند آلمانی در سال  ۱۸۲۶تارهای
موی خود را به درخواست یکی از دوستانش به
نام آنتون هالم با قیچی کوتاه کرد و به او هدیه
داد .موهای بتهوون سالها به عنوان یادگاری در
خانواده هالم ماند و به تدریج یک اثر ارزشمند
هنری تبدیل شد .حراجخانه ساتبیز در سال
 ۱۹۹۴نیز چند تار موی بتهوون را برای فروش
عرضه کرده بود .آن موها پس از مرگ بتهوون در
سال  ۱۸۲۷چیده شده بود و بررسی ژنتیکی آنها
ثابت کرد این هنرمند مشهور موسیقی کالسیک
جهان از بیماریهای مختلفی رنج میبرده و
شرایط جسمانی مناسبی نداشته است.
شاید این که چند تار موی یک فرد مشهور
قیمتی بالغ بر  250میلیون تومان داشته باشد
عجیب به نظر برسد .اما یادمان باشد که در
حراجهای مشهور ،کلکسیونداران ممکن است
هر چیز عجیبی مرتبط به یک چهره معروف را
با قیمتهای گزاف بخرند .اما ممکن است این
نکته برای شما عجیبتر باشد که موی افراد
غیرمشهور هم چندان ارزان نیست .در ایران
سالهاست تجارتی به اسم تجارت موی طبیعی
وجود دارد که در آن موهای بلند به قیمتهای
میلیونی خرید و فروش میشوند.
شاید داستان «هدیه سال نو» از ویلیام
سیدنی پورتر معروف به «ا ُ هنری» را بسیاری
از کتابهای درسی گذشته به یاد بیاورند.
داستانی که در آن« ،دِال» همسر جوان «جیم»،
که زندگی فقیرانهای را در کنار هم میگذراندند،
برای خرید یک زنجیر ساعت برای همسرش،
«خرمن موهای طالیی» خود را میفروشد و البته
وقتی همسرش با بسته شانههای رویایی دال به
خانه برمیگردد ،متوجه میشود که جیم هم
ساعتش را که تنها دارایی قیمتیاش بود ،برای
خرید این شانهها فروخته است .شاید آن زمان،
بسیاری فکر کردند که در نبود موهای مصنوعی
برای ساخت کالهگیس ،فروش مو امری طبیعی
بوده است ،اما واقعیت اینجاست که هنوز هم
علیرغم وجود موهای مصنوعی ،کالهگیسها و
اکستنشنهای با موی طبیعی ،طرفداران خاص
خود را دارند.
اگر به سایتهای درج آگهی مراجعه کنید،
آگهیهای متعددی درباره خرید و فروش موی
طبیعی میبینید .البته که قیمتگذاری موها تا
حد زیادی سلیقهای است ،اما باز هم قیمتها
احتماال موجب شگفتیتان میشوند.
در یکی از این آگهیها با درج تصویر موها
و این توضیح که «قد مو  ۵۵سانت .جنس مو
لخت .تمیز و شسته شده .سالم .وزن مو ۳۰۰
گرم .دیروز کات کردم ۲ .سال پیش رنگ و
مش کرده بودم و هفته پیش رنگ شده بدون
دکلره» ،قیمت یک میلیون و  200هزار تومان
برای فروش مطالبه شده است .آگهیهای
موهای کات شده فراوانند .فردی دو طره موی
بافته شده را با این شرح که «فروش دو عدد
موی طبیعی دختر چهاردهساله ..به شرط سالم
بودن ..بدون رنگ .قیمت پایین گذاشتم .اگر سر
چسب بشه حدودا هر کدام ۳۰۰شاخه میشه.
شایدم بیشتر» ،یک میلیون و  100هزار تومان
قیمتگذاری کرده است .یا دیگری با این شرح
که «موی  %100طبیعی ،قد 57 :سانتیمتر،
رنگ قهوهای تیره ،موهای دختر جوان تازه از

گروه جامعه :شاید اگر ترانهسرای ترانه معروف «بر گیسویت ای جان ،کمتر زن شانه» این گزارش را میخواند ،در مصرع دوم ترانه به جای «دل من»
میسرود« :چون در چین و شکنش دارد تومانها کاشانه»! حکایت ،حکایت «مو فروشی» است .کاری که برای برخی به یک تجارت تبدیل شده است.

قیمتموهای
طبیعیفروشی
بر اساس طول،
حجم ،سالمت،
سابقه رنگ و
دکلره شدن و
رنگطبیعی
آنهاتعیین
میشود
سر کات شده بدون سفیدی کامال سالم و رنگ
نشده یک دست و بدون مو خوره بسیار مناسب
برا اکستنشن» 800 ،هزار تومان در ازای آنها
مطالبه کرده است .برخی آگهیها هم هستند که
معلوم است رشته موهایی از گذشته هستند یا
به شکل اکستنشنهای شاخه شاخه و کالهگیس
ساخته شده از موی طبیعی قیمتگذاری و
فروخته میشوند.
البته همه موها بریده شده یا به اصطالح این
آگهیها کات شده نیستند .برخی ترجیح دادهاند
که تا زمان یافتن مشتری ،موها را روی سرشان
نگه دارند .مثال در یک آگهی با این توضیح که
«پرپشت و بدون موخوره ،یه بار رنگ شده
لطفا کسی که واقعا میخواد زنگ بزنه .کات
نکردم کسی خواست خودم کوتاهش میکنم
براش میارم» در کنار عکسی از موهای بافته
شده ،قیمت  5میلیون تومان درج شده است.
صاحب آگهی دیگری که نوشته است «۸۰
سانت موی طبیعی کامال سالم جنس عالی هنوز
از سر کات نشده ،لطفا مشتری واقعی تماس
بگیرد» هم موهایش را به قیمت  5میلیون تومان
میفروشد .دختر دیگری هم در آگهیاش نوشته
«موهای خودمه تا به حال رنگ نشدن ،کامال
لخت و پرپشت هستن و بدون سفیدی ،اندازه
از هفتاد سانت بیشتره ولی خوب  ۷۰سانت در
نظر میگیریم ،از گردن به پایین این اندازهاست
البته هنوز کوتاه نکردم .خواهشا اگه خریدار
نیستید تماس نگیرید .قیمت  ۸میلیون تومان
گذاشتم البته تخفیف هم میدم .به دالیل مالی
میفروشم ،وگرنه خیلی دوسشون دارم .کسی
برای کالهگیس بخواد ماشین میکنم ولی خب
قیمتش باالتر میره» .دیگری هم آگهی کرده که
«موی طبیعی مشکی بدون رنگ مصنوعی ۴۵
تا  ۵۰سانت ،ریباندینگ شده لخت و صاف» و
قیمت را  5میلیون تومان تعیین کرده است .یا
فردی در آگهی با این شرح که « ۷۰سانت موی
طبیعی خانم  ۲۰ساله ،بدون سفیدی ،کامال
صاف و لخت ،بدون رنگ و حنا ،بسیار نرم و

لطیف ،رنگ خرمایی ،مو کات نشده در حضور
خریدار کات میشه» هم قیمت موهایش را 6
میلیون تومان تعیین کرده است .البته قیمتهای
پایینتر هم دیده میشود؛ مثال کسانی که
در آگهیهایشان «موی طبیعی  ۵۰سانت
بدون رنگ و حنا و موخوره» یا «۴۵سانت موی
طبیعی به رنگ قهوهای کامال صاف و لخت» را
 1میلیون و  500هزار تومان قیمت گذاشتهاند یا
دیگری که البته اندازه موهایش را ننوشته ،اما
آن را تنها  300هزار تومان قیمت گذاشته است.
جالب این که فروش مو مختص خانمها نیست
و در میان آگهیها ،تک و توک آگهیهای فروش
موی مردانه هم دیده میشود.
خرید این موهای طبیعی ،چنان که در میان
آگهیها هم مطرح شده است ،برای تهیه
اکستنشنهای موی طبیعی و کالهگیس کاربرد
دارند .قیمتها هم بر اساس طول ،حجم،
سالمت ،سابقه رنگ و دکلره شدن و رنگ طبیعی
آنها تعیین میشود .به گفته یک آرایشگر زنانه،
موهای طبیعی برای مدل دادن کیفیت بهتری
دارند و البته ظاهرشان هم قاعدتا طبیعیتر
است .او میگوید« :البته مو با مو فرق میکند
و کیفیت مو هم در کیفیت اکستنشن تولیدی
مهم است .برای تولید اکستنشن ،سر هر دسته
مو را چسب میزنند و سپس بر اساس میزان
کمپشتی موهای مشتری و مقداری که الزم است
موها بلندتر یا پرپشتتر به نظر برسند ،در میان
موهای سر جایگذاری میشوند .طبیعتا تالش
میشود که اکستنشنها از نظر رنگ و جنس
مو با موی سر مشتری هم شکل باشند» .وی
اضافه کرد« :آرایشگاهها بعد از کوتاهی موی
مشتریانشان یا با خرید از فروشندگان مو،
در صورت عدم وجود موخوره ،آسیب ندیدن
به دلیل رنگ و دکلره مکرر و بر اساس طول،
حجم و رنگ ،آن را شسته ،ضدعفونی و کراتینه
کرده و به صورت اکستنشن استفاده میکنند».
وی با اشاره به این که اکستنشن موی طبیعی
از مصنوعی گرانتر است ،خاطرنشان میکند:

«موی طبیعی رنگپذیر است و بعد از اکستنشن
با موی طبیعی میتوانید از رنگ مو استفاده
کنید و موهای اضافه شده را مش و هایالیت
کنید .همچنین موی طبیعی مراقبت کمتری
نسبت به اکستنش مصنوعی نیاز دارد و دیرتر
حالت اولیه خودش را از دست میدهد» .البته
شیوه نصب اکستنشن هم در قیمت و کیفیت
نصب مهم است .روشهای متعددی برای
این کار وجود دارد که اکستنشن با کراتین،
کلیپسی ،الینی (خطی) ،لیزری (که در واقع

همان اکستنشن کراتینی است ،اما دستگاه ذوب
چسب کراتینی آن پیشرفتهتر است و البته ربطی
به لیزر هم ندارد!) ،حلقهای و دوختی از این
جملهاند .در آرایشگاههای گوناگون بسته برند
و محل آرایشگاه ،مواد مصرف شده و روشهای
اکستنشن ،از  500هزار تومان تا قیمتهای
میلیونی مثل  3.5تا  6میلیون تومان هم برای
این کار دیده میشود .اکستنشنها را بسته
به کیفیت و نوع نصب تا چندین ماه میتوان
روی سر نگه داشت ،هر چند برخی متخصصان
پوست و مو معتقدند که استفاده از این روش
میتواند به موهای ضعیف فرد آسیب بزند.
شاید در این میان با توجه به بحث حجاب و
پوشیدگی موی زن ،برای برخی این سوال پیش
بیاد که خرید و فروش موی سر از نظر شرعی
چه حکمی دارد .در استفتاهای جداگانه از
حضرات آیات سیدعلی خامنهای ،مکارم شیرازی،
سیستانی ،شبیری زنجانی و وحید خراسانی آمده
است که خرید و فروش موی سر اشکالی ندارد.
آیتالله فاضل نیز در پاسخ به استفتائی در این
باره نوشته است« :اگر موی سر منفعت حالل و
عقالئی داشته باشد ،خرید و فروش موی زنانه
به قصد استفاده مشروع و حالل در صورتی که
ایجاد مفسده نکند ،اشکال ندارد».
به هر ترتیب به نظر میرسد مو هم میتواند
در زمره سرمایههای فرد قرار گیرد و اگر موی
بلندی دارید و نیاز به پول هم دارید ،میتوانید
روی فروش آن حساب کنید!

رئیس جمعیت هالل احمر کشور با اشاره
به اینکه خسارات سیل در استانهای مختلف
کشور به بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده
است ،گفت ۱۸۳ :میلیارد تومان به صورت
نقدی و  ۱۰۰میلیارد تومان به صورت غیرنقدی
با مشارکت مردم در مجموعه هالل احمر برای
سیلزدگان جمعآوری شده است.
علیاصغر پیوندی در دیدار با آیتالله
سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس
حضرت معصومه(س) و نماینده ولیفقیه
در استان قم ،با اشاره به اینکه استان قم در
جمعآوری کمکهای مردمی برای سیلزدگان
رتبه سوم کشور را در میان استانهای مختلف
به خود اختصاص داده است ،اظهار کرد :این
جایگاه نشان از نگاه حمایتی ویژه مردم قم
نسبت به هموطنان سیلزده است .وی با
بیان اینکه ما نتوانستیم از باران رحمت الهی به
شیوه مطلوب استفاده کنیم ،اضافه کرد :تلفات
سیل بسیار کم بود و با توجه به گستردگی و
پراکندگی آن آسیب جدی به مردم وارد نشد
هرچند زیرساختهای استانهای مازندران،
ایالم ،لرستان و خوزستان درگیر آسیبهای
جدی شده است.
رئیس جمعیت هالل احمر کشور
خاطرنشان کرد :این مجموعه با تمام امکانات
و برنامهریزیها در کنار مردم سیلزده است
و نجات جان انسانها و کاهش مصدومیت را
بهعنوان مهمترین وظیفه مورد توجه قرار داده
است؛ با  ۲۸هزار نفر نیروی عملیاتی  ۶۸۰هزار
انسانی که آسیب جدی دیده بودند را از محل
حادثه خارج کرده و توانستیم تلفات را به شیوه
مطلوب کاهش دهیم.
وی از هزار ساعت پرواز هلیکوپترها و
جابهجایی هزار تن اقالم امدادی توسط هالل
احمر یاد کرد و گفت ۶۰ :هزار چادر۲۰۰ ،
هزار پتو و بستههای غذایی  ۷۲ساعته را در
میان مردم توزیع و تالش کردیم تا با تامین
ضروریات از افزایش آسیبها جلوگیری کنیم.
پیوندی با بیان اینکه تیم درمان جمعیت
هالل احمر مجوز امدادرسانی در سطح
بینالمللی را دارا است ،تصریح کرد :سیل
خسارتهای سنگینی را برای مردم و مسئوالن
به دنبال داشته است اما همبستگی مردم و
اتحاد نیروهای امدادی و مسلح موجب شد که
دردهای مردم کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه خسارات سیل در
استانهای مختلف کشور به بیش از  ۴۰هزار
میلیارد تومان رسیده است ،مطرح کرد۱۸۳ :
میلیارد تومان به صورت نقدی و  ۱۰۰میلیارد
تومان به صورت غیرنقدی با مشارکت مردم
برای سیلزدگان جمعآوری شده است.
پیوندی از تلفات  ۲۱نفر در سیل شیراز یاد
کرد و افزود :همانطور که رهبر معظم انقالب
اسالمی نیز فرمودند ما نباید به حریم رودخانه
تجاوز کنیم چراکه در این صورت باید منتظر
باشیم که روزی رودخانه نیز به حریم منازل
ما تجاوز کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری مطرح کرد

موانع تحریمها برای مقابله با قاچاق موادمخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبریاش ،آخرین اقدامات
انجام شده در حوزه مواد مخدر را تشریح کرد.
سردار اسکندر مومنی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره
به اینکه در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر قرار داریم اظهار کرد:
برای سالروز مبارزه با مواد مخدر برنامههای مختلفی در استانها تدارک
دیده شده است که تقدیر از تالشگران حوزه مبارزه با مواد مخدر ،تببین
اقدامات جمهوری اسالمی در  ۴۰سال گذشته و اعالم برنامههای آتی در
نشستهای خبری از جمله آنها است .وی افزود :یک اراده و خواست
عمومی در جامعه در حال شکلگیری است و دارد به موضوعی اجتماعی
بدل میشود و مقام معظم رهبری نیز موکدات ویژهای پیرامون مبارزه با
مواد مخدر دارند.
کشف  ۷۵درصد تریاک جهان توسط ایران
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به آمارهای اعالمی از سوی سازمان
ملل در سال  ۲۰۱۷اشاره کرد و گفت ۷۵ :درصد کشفیات تریاک جهان،
 ۶۱درصد مورفین جهان ۱۷ ،درصد هروئین جهان توسط جمهوری اسالمی
کشف میشود .مومنی ادامه داد :در سال  ،۲۰۱۷ایران  ۲۱تن هروئین
کشف کرد در حالی که کل اروپا  ۴تن هروئین کشف کرده بود .در کشور

مبداء یعنی افغانستان تولیدات مواد مخدر از  ۲۰۰تن در سال  ۲۰۰۰به  ۹تا
 ۱۰هزار تن رسید ،این در حالی است که میزان کشفیات در مبداء کمتر از
 ۳۰۰تن است ،ولی ایران ساالنه  ۸۰۰تن کشفیات مواد مخدر دارد.
تحریمها اجازه مبارزه با مواد مخدر را به ایران نمیدهد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه بیش از  ۸۰۰۰کیلومتر
مرز داریم ،گفت :جمهوری اسالمی قصد مبارزه با مواد مخدر دارد اما
تحریمهای ظالمانه اجازه نمیدهد .در مواقعی محمولههایی را کشف
میکنیم که مقصد آن کشورهای اروپایی است .به آنها اطالع میدهیم
که چنین محمولههایی قرار است عبور کند و به آنجا برسد اما هیچ اتفاقی
نمیافتد .مومنی افزود :کشفیات مواد مخدر بدون تجهیزات روز ممکن
نیست .این سوال مطرح است که چرا باید میزان کشفیات در کشور مبداء
این اندازه پایین باشد؟ علت این است که نمیخواهند این کار را انجام
دهند .ما احتیاجی به تشویق و تشکر نداریم اما بدانند ما به نمایندگی
از جهان در توزیع مواد مخدر مبارزه میکنیم و کشورهای دیگر باید
سهم خود را ادا کنند .بیش از  ۲۰۰۰کیلومتر انسداد مرز انجام دادیم که
هزینههای بسیاری دربرداشته است  .دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با
بیان اینکه طی  ۳۰سال گذشته  ۴۱هزار عملیات صورت گرفت ادامه داد:

همچنین در این راه  ۱۲هزار تن مواد مخدر کشف و  ۳۸۱۴شهید و  ۱۲هزار
جانباز و مجروح تقدیم شد .بیش از  ۲۰۰۰کیلومتر از مرزهای شرقی با
هزینههای باال مسدود شد.
وی در ادامه مقایسهای میان امریکا و ایران داشت و گفت ۵ :درصد
جمعیت جهان و  ۲۰درصد زندانیان جهان در آمریکا هستند که  ۴۷درصد
آنها مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارد .زندانیان ایران حدود  ۷۰درصد
ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مواد دارند.
مرگ ساالنه بیش از  ۳۶۰۰ایرانی به دلیل مصرف مواد مخدر
وی افزود :حداقل  ۲۰میلیون آمریکایی سابقه یک بار مصرف مواد مخدر
را دارند و طبق آمار موسسهای در سال  ،۲۰۱۷ساالنه  ۷۰هزار نفر بر اثر این
مواد فوت میکنند که این آمار در ایران در سال  ۹۷حدود  ۳۶۷۲نفر بوده
است .جمهوری اسالمی هم برای خودش و هم برای دنیا مبارزه میکند.
 ۵۴۵رشد  ۱۵۵درصدی کشتههای اشرار
مومنی آمار کشفیات و مبارزه با مواد مخدر در دو ماه قبل را اعالم کرد
و گفت :در دو ماه اول سال  ۱۴۳تن مواد مخدر کشف شد که نسبت به
مدت مشابه خود  ۴درصد بیشتر است .در همین دو ماهه  ۵۴۵عملیات و
درگیری صورت گرفته که ۱۰۷درصد رشد داشته است ۱۵۵ .درصد رشد در

کشتههای اشرار داشتیم و یک نفر شهید دادهایم ۵۶۷۷ .دستگاه خودرو
مکشوفه با  ۵۵درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم
و در حوزه سالح مکشوفه نیز کاهش کشفیات داشتهایم.
پیشنهاداتی برای اصالح قوانین مبارزه مواد مخدر
مومنی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر ضرورت اصالح قوانین
حوزه مواد مخدر گفت :حتما قوانین خوب هم باید بهروز شوند .یکی
از موضوعاتی که در حال پیگیری هستیم روزآمد کردن قوانین است که
باید تسهیل کننده برای دستگاههای اجرایی و بازدارنده برای قاچاقچیان
باشد .وی ادامه داد :در همین راستا پیشنهاداتی به دستگاههای قانونگذار
دراینباره ارائه دادهایم که ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان،
عفو برای قاچاقچیان عمده ،افزایش مدت زمان نگهداری و بازپروری
معتادان از جمله این پیشنهادات است که رسمی و کتبی ارائه شده است.
سه ماه مدت زمان کمی برای بازپروری معتادان است .در زمینه ضربه
زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان نیز باید گفت که قبال مصادره اموال
ناشی از این جرم را داشتیم و روند طوالنی دارد ،در حالی که باید این روند
برعکس شود و کل اموال قاچاقچی مصادره شود و بعد وی باید ثابت کند
کدام اموالش ناشی از قاچاق مواد نیست.

