
 درآمد ساالنه 11 هزار میلیارد تومانی در بخش 
سالمت، با اخذ مالیات بر خرده فروشی
مسیر کاهش هزینه های کمرشکن سالمت طوالنیست
صفحه 3

اخذ 100 درصدی مالیات دخانیات 
از خرده فروشی در عربستان 
صفحه 7

کم تحرکی در بین بیش از 90 درصد ایرانی ها شایع است
آموزش سبک زندگی برای زنان و خانواده ها 
در دستور کار دولت است
صفحه 7

فرآموز» نفس پاک «  بازدید از مرکز
توسط معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تهران
صفحه 10

ایسلند، پیشتاز کاهش استعمال مواد دخانی 
و مصرف الکل در بین کشورهای اروپایی 
صدور سالیانه »کارت تفریح« 250 دالری
برای کودکان
صفحه 12
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باور کنیم مصرف سیگار هیچگونه تسکینی به دنبال ندارد !

اولین ماهنامه تخصصی سالمت و دخانیات در کشور

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 2 صفحه 9

ظرفیت رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و احزاب را طلب می کنیم

تحقق حقوق شهروندی نیاز به آموزش از سنین پایه دارد

ممنوعیتسیگاروارداتیدربرنامهپنجم،مهجوریتمالیاتبردخانیات،کنترلمصرفوساماندهیفروشدرکشورروایتمیکند

تولید19میلیاردنخسیگار
در5ماههنخستامسالدرکشور

رئیس جمهور 
در آیین بازگشایی مدارس

محیط آموزش باید به محیط 
تحمل نظرات مخالف تبدیل شود

تقدیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
 از »بلبل آباد« استان هرمزگان
 اولین روستای بدون قلیان و سیگار

بیست و هفتمین سالگرد آیین 
»مرگ دود«

عامه  حقوق  در  کشور  کل  دادستان  معاون 
در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 11 قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی 
از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین نامه 
اماکن  در  دخانیات  عرضه  و  فروش  اجرایی 
وزارتخانه ها  نمایندگان  با حضور  که  عمومی 
و سازمان های متولی در دادستانی کل برگزار 
شد، گفت: در زمینه فروش و عرضه دخانیات 
در اماکن عمومی قانون الزم االجرا وجود دارد 
اجرا شده و  قانون  این  استان ها  برخی  اما در 
باید این  در برخی استان ها اجرا نمی شود که 
این  در  رویه  وحدت  و  شود  حل  تعارض 

خصوص به وجود آید.

محمد جواد حشمتی ادامه داد: دادستان کل کشور 
با  مشترک  نشست های  برگزاری  خواستار  نیز 
این زمینه شده  متولی در  دستگاه های مسئول و 
تا با تدبیر و تصمیمی مناسب، مشکالت اجرایی 
این قانون حل و فصل شود و جلسه امروز هم به 

همین دلیل تشکیل شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نسبت به افزایش گرایش به مصرف قلیان 
و کاهش سن مصرف به ویژه در میان دختران و 
زنان هشدار داد و گفت: با مصرف افزایشی قلیان 
در سطح جامعه و در میان زنان و دختران، شاهد 
افزایش بیماری های مزمن تنفسی و کاهش وزن 

نوزدان متولد شده از مادران قلیانی هستیم.
علیرضا رئیسی در جلسه مشترک با حضور معاون 
و  وزارتخانه ها  نمایندگان  و  کشور  کل  دادستان 
سازمان های متولی اجرای قانون مرتبط با منع فروش 
و عرضه دخانیات در اماکن عمومی، در ادامه افزود: 
طبق بررسی های به عمل آمده در فاصله سال های 85 
تا 90 شاهد افزایش 40 درصدی مصرف دخانیات به 
ویژه قلیان بوده ایم که در این میان مصرف قلیان در بین 
دختران جوان و حتی نوجوان از 9 دهم درصد به بیش 

از 2 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه مصرف هر قلیان معادل کشیدن 100 
نخ سیگار است و ساالنه 55 هزار مرگ در کشور بر 
اثر مصرف دخانیات اتفاق می افتد، ادامه داد: سرطان زا 

افزایش تولید و افزایش 40 درصدی مصرف سیگار

بودن تنباکوهای معطر شیمیایی کامال اثبات شده است.
رئیسی در ادامه به موضوع تولید سیگار در کشور 
نخ  میلیارد   55 ساالنه  اینکه  اعالم  با  و  پرداخت 
سیگار در کشور مصرف می شود، متذکر شد: در 
حال حاضر ساالنه 98 میلیارد نخ سیگار در کشور 
تولید می شود که اضافه مصرف آن صادر می شود و 
گویا مطابق برنامه ها قرار است به 120 میلیارد نخ 

برسد که اصال زیبنده نظام نیست.
معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: زمان دسترسی به 
سیگار و خرید آن در حال حاضر کمتر از پنج دقیقه 
است که باید تدبیر شود تا سیگار در معرض دید نباشد 

و به ویژه فروش سیگار به صورت نخی ممنوع شود.

تعارض های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان باید از بین برود
شـد:  مـتذکر  دارد،  خـوبـی  درآمـد  و  جـاذبـه 
قلیان  عرضه  ممنوعیت  با  اینکه  دلیل  به  عده ای 
هستند.  شاکی  می شود،  مختل  کسب و کارشان 
مراجعه  ما  به  مجلس  نمایندگان  برخی  حتی 
و  می شوید  قلیان  عرضه  مانع  چرا  که  کرده اند 
چرا قهوه خانه ها را به این دلیل می بندید؟ ما هم 
در پاسخ می گوییم، چرا موقعی که قانون آن در 
فکر  به  مجلس  نمایندگان  شد،  تصویب  مجلس 
خودشان  که  حاال  و  نبودند  قضیه  ابعاد  همه 
بستن  با  که  می گویند  کرده اند،  مصوب  قانون 

قهوه خانه ها مشکلی حل نمی شود.

ادامه  عامه  در حقوق  دادستان کل کشور  معاون 
تصویب  هنگام  باید  قانونگذاری  مرجع  داد: 
همچنین  کند.  توجه  آن  ابعاد  همه  به  هرمصوبه   
مصرف  و  عرضه  منع  موضوع  حاضر  حال  در 
قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده 
با  زمینه  این  باید در  متولی  است و دستگاه های 
دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف 
اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.

وی افزود: برای مقابله جدی با مصرف و عرضه 
ابتدا  باید  قهوه خانه ها  و  اماکن عمومی  در  قلیان 
از  متولیان  بین  اجرایی  و  دیدگاهی  تعارض های 
در  اگر اصالحیه هایی  در عین حال  و  برود  بین 

قانون الزم است، انجام شود.

چرا مانع عرضه قلیان می شوید؟
متأسفانه  قلیان  اینکه عرضه  بر  تأکید  با  حشمتی 
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حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی سخن اول
بازگشایی  آیین  در  مهرماه  اول  روز  صبح 
 96-97 تحصیلی  سال  در  کشور  مدارس 
در هنرستان دخترانه شهید مدرس تهران، با 
تبریک این مناسبت به دانش آموزان، معلمان و 
همه فرهنگیان گرانقدر و خانواده هایی که برای 
آینده فرزندانشان به مدارس چشم دوخته اند، 
گفت: محیط مدارس و محیط آموزش باید به 
محیط تحمل نظرات و اندیشه های مختلف و 
متفاوت تبدیل شود و جوانانی تربیت کنیم که 

بهتر و بیشتر در خدمت تعالی کشور باشند.

آموزش از جمله فاکتورهای اصلی برای رسیدن 
به جامعه آرمانی یا همان جامعه عاری از هرگونه 
چنین  به  دستیابی  حال  است.  اشتباه  و  معضل 
جامعه ای به غیر از همت همگان، همکاری های 
قرار  آن  رأس  در  آموزش  غیره،  و  بخشی  بین 
دارد. یک نسل زمانی می تواند در جهت قوانین 
حرکت کرده و در برابر شرایط نامناسب بهترین 
تصمیم را اتخاذ کند که در سنین کودکی آموزش 
کسب  باشد.  کرده  تحربه  را  خوبی  پرورش  و 
مناسب  آموزش  کنار  در  اجتماعی  مهارت های 
بخش های  در  فرهنگی  بسته های  ارائه  بستر 
مختلف اجتماعی را باز می گذارد. زمانی این بستر 
آماده است که مردمان آن جامعه پیشینه آموزشی 
و اجتماعی الزم را جهت درونی سازی فرهنگ 
مناسب داشته باشند. حال این امر را می توان در 
الیه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
و  پیشگیری  بین،  این  در  که  زد  مثال  فرهنگی 
کنترل از برخی معضالت اجتماعی مانند اعتیاد، 
دخانیات، مصرف الکل و غیره نیاز به آموزش 
مناسب از سنین کودکی دارد. آموزشی که عالوه 
بر رئیس جمهوری، شهیندخت موالوردی دستیار 
امور حقوق شهروندی، وزیر  رئیس جمهور در 
فعاالن  و  کارشناسان  از  بسیاری  و  بهداشت 
حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز بر آن 
تأکید داشته اند. تأکیدی که همت واالی وزارت 
آموزش و پرورش و سایر دستگا های مرتبط را 

طلب می کند. 

دولت،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آیین  خود  سخنان  ابتدای  در  رئیس جمهوری 
تحصیلی  سال  آغاز  و  مدارس  بازگشایی 
امام  ایثارگری  پیام  با  را  آن  تقارن  و   9۶-97
و  گرامیداشت  وفادارش  یاران  و  حسین)ع( 
در  تالش  و  فعالیت  از  جدید  دوره  شروع 
عرصه آموزش و پرورش را به دانش آموزان، 
کلیدی  وزارتخانه  تالشگران  همه  و  معلمان 
آموزش و پرورش تبریک گفت و این پرسش 
را به عنوان پرسش مهر مطرح کرد که چگونه 
باید در محیط مدرسه، تحمل و احترام به افکار 

دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟

زنگ  نواختن  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
سوی  به  حرکت  شروع  تحصیلی،  سال  آغاز 
سال   12 اگر  کرد:  اضافه  است،  پله ای جدید 
نظر  در  پیشرفت  برای  پله   12 را  تحصیلی 
پیمودن  از  به معنای آن است که پس  بگیریم، 
و  توانمندی  از  سطحی  به  باید  دوازدهم  پله 
برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به 
عرصه فعالیت، کار و تالش در اجتماع آماده 

باشیم.

تحصیل در مدارس
 جزو بهترین روزهای زندگی است

مسیر  است  ممکن  کرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
و ایام تحصیل برای برخی از دانش آموزان ما با 
سختی هایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان 
دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که 

جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است.

در  اینکه  برای  داشت:  اظهار  رئیس جمهوری 
آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل 
خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان 
حضور  برای  مناسب تری  شرایط  تحصیالت 
است  الزم  داریم،  جامعه  در  سازنده  و  مؤثر 
فراهم  مدرسه  و  تحصیل  دوران  در  مقدماتی 
شود که این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی 
تا رفتار مسئوالن مدارس و همکالسی ها و نوع 
رفتار والدین و دانش آموزان را شامل می شود و 
در سال های اخیر، چگونگی مواجهه ما با فضای 

مجازی نیز به این مؤلفه ها افزوده شده است.

رئیس جمهور در آیین بازگشایی مدارس

محیط آموزشی باید به محیط 
تحمل نظرات مخالف تبدیل شود

»پرسش مهر« روحانی: 
چگونه باید در محیط مدرسه، تحمل و احترام به افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟

با  معلم  رابطه  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر در چگونگی 
است.  مؤثر  بسیار  تحصیل  دوران  در  آنان  تربیت 
اگر محیط مدرسه محیط امنی نباشد و دانش آموز 
از رفتار همکالسی های خود آزار ببیند، اگر دانش 
به  او  فخر  مایه  دانش آموزی  بیشتر  استعداد  و 
دانش آموزان دیگر شود، اگر شکل و قیافه یا لحن 
و لهجه و نوع راه رفتن و رفتار دانش آموزی مایه 
تمسخر او شود، نتیجه آن می شود که این دانش آموز 
تحت فشار روحی قرار گیرد و کالس درس برای 
نامناسب  نباشد و در چنین شرایطی رفتار  او امن 
معلم و احیاناً محیط عمومی جامعه و خانواده نیز 
این ناامنی را برای دانش آموز مضاعف می کند و در 
برای دانش آموز بسیار  این شرایط، درس خواندن 

سخت و رنج آور خواهد بود.

نقایصی در عملکردمان جهت استفاده 
بهینه از منابع و سرمایه ها وجود دارد

نوجوانان  امروز  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
موفقیت های  ما  دانشجوی  و  دانش آموز  جوانان  و 
زیادی در عرصه های مختلف علمی در جهان کسب 
کرده اند، خاطرنشان کرد: با وجود این وقتی به آنچه 
در صد سال اخیر بر ما گذشته، نگاه می کنیم، می بینیم 
که نقایصی در عملکرد ما وجود دارد و نتوانسته ایم 
از منابع و سرمایه هایمان به بهترین نحو استفاده کنیم.

دکتر روحانی ادامه داد: امروز اگر دانش آموز دارای 12 
سال تحصیل ما را با یک دانش آموز کشور پیشرفته 
که او هم 12 سال تحصیل کرده، کنار هم قرار دهیم، 
می بینیم که داشته های او بیشتر از داشته های دانش آموز 
ماست چراکه در مدارس ما بیشتر بر حفظیات تکیه 
شده است تا پرورش خالقیت ها و کسب مهارت ها.

رئیس جمهوری گفت: اگر در کتب درسی ما نیز به 
جای ارائه صرف حفظیات در ذهن دانش آموزان، 
سؤال ایجاد شود، قطعاً دانش آموزانی پیدا می شوند 
که شاید به این سؤاالت پاسخی دیگر و حتی بهتر 
مؤلفان کتب  بدهند.  مؤلفان کتب درسی  پاسخ  از 
درسی ما باید این نکته را باور کنند که شاید برخی 
از دانش آموزان با ذهن های خالق بتوانند پاسخ های 
با طرح  بهتری به برخی سؤاالت درسی بدهند و 
سؤال در ذهن آنها و جمع آوری پاسخ های جدید 

از دانش آموزان خالق، کتب درسی سال های آینده 
را براساس این پرسش و پاسخ های جدید تألیف 
از پیش در ذهن جوانان و  کنند تا خالقیت بیش 
نوجوانان کشورمان زنده شود. دکتر روحانی افزود: 
سال،   12 از  پس  که  کنیم  عمل  به گونه ای  باید 
دانش آموز ما به جای اینکه یک برگه کاغذ به عنوان 
مدرک دریافت کند، مهارت عملی کسب کرده باشد 
و حداقل در یک رشته مهارت و عالقه کافی برای 

اشتغال به کار داشته باشد.

آقایی بطحایی جهت ارائه کسب مهارت 
به دانش آموزان برنامه ریزی کند

رئیس جمهوری اظهار داشت: نخستین درخواست 
ایشان  معرفی  از  قبل  حتی  بطحایی  آقای  از  من 
نظام  که  بود  این  مجلس  به  وزیر  به عنوان 
به گونه ای اصالح شود که دانش آموز  ما  آموزشی 
تحصیالت  ساله  دوازده  دوره  از  فارغ التحصیل 
مهارت  و  کار  یک  حداقل  متوسطه،  و  ابتدایی 
آموخته باشد تا اگر نخواست وارد دانشگاه شود، 

بتواند وارد بازار کار شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه اصالح نظام آموزشی بر 
این اساس وظیفه همه معلمان، مسئوالن آموزشی، 
مؤلفان کتب درسی و دیگر مسئوالن کشور است، 
اظهارداشت: شاید این انتقاد من مقداری تند باشد، 
اما اگر نگاهی به کتب درسی دوران مدرسه امثال 
بنده در دهه های 30 و 40 بیندازیم، غیر از جلد و 
عکس و تغییرات شکلی مختصر، محتوای این کتب 

با کتب درسی امروز تفاوت چندانی ندارد.

دانش آموزان به جای امروز 
برای دیروز تربیت می شوند

رئیس جمهوری ادامه داد: ما باید دانش آموز امروز 
برای  حتی  نه  کنیم  تربیت  بعد  سال   12 برای  را 
امروز؛ در حالی که نظام تحصیلی و کتب آموزشی 
تربیت  امروز  برای  را حتی  دانش آموزان  ما  امروز 
نمی کنند بلکه آنان را برای دیروز تربیت می کنند. 
و  تحصیل  برای  که  زحماتی  و  تالش ها  همه  از 
تربیت دانش آموزان کشور کشیده می شود صمیمانه 
و خالصانه سپاسگزاری می کنم اما باید قبول کنیم 

که این تالش ها نیاز به تحول اساسی دارند.

آموزش همراه با کسب مهارت
 الزمه مدارس است

جوانانی  آیا  که  سؤال  این  طرح  با  روحانی  دکتر 
افرادی  می شوند  فارغ التحصیل  ما  مدارس  از  که 
مسئول، ماهر، خالق و عالقه مند به کار و تالش 
در نتیجه آموزش های ارائه شده به آنان در مدرسه 
هستند یا جوانانی که مقداری مطلب حفظ کرده اند 
که در اثر گذر زمان از یاد خواهند رفت؟ تصریح 
کرد: خواهش من و آنچه به عنوان سؤال مهر امسال 
طرح خواهم کرد، این است که محیط مدارس و 
محیط آموزش را محیط تحمل نظرات و اندیشه های 
مختلف و متفاوت قرار دهیم، تا جوانانی تربیت کنیم 

که بهتر و بیشتر در خدمت تعالی کشور باشند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر به حرف و 
نظر کسی خندیدیم یا آن را مسخره کردیم،  یعنی 
تحمل نظرات و افکار دیگران را نداریم در حالی 
که تحمل نظر مخالف یکی از شروط اصلی ایجاد 
خالق  ذهن های  پرورش  برای  مناسب  فضای 
دانش آموز  متفاوت  نظر  و  پاسخ  از  اگر  است. 
در مدرسه استقبال شد، او برای بروز خالقیتش 
جرأت می یابد و تشویق می شود و محیط مدرسه 
محیط احترام به خالقیت، اخالق و ادب می شود.

حضرت  از  سخنی  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
علی)ع(، اظهار داشت: امام علی)ع( تأکید دارند که 
»ندانستن و سؤال کردن عیب نیست و پرسیدن 
و  پایه صبر  بر  باید  و  است«  ُحسن  که  بسا  چه 
تحمل پرسشگری را به نحو شایسته پرورش داده 
و به آن پاسخ مناسب دهیم که اگر محیط مدارس 
اندیشمندتر،  عالم تر،  افرادی  شود،  اینگونه 
 خالق تر، ماهرتر و عالقه مندتر به فعالیت و تالش 

در جامعه تربیت خواهند شد.

از  است  الزم  کرد:  تأکید  همچنین  روحانی  دکتر 
فرصت و فضای مدارس را برای یادگیری چگونگی 
استفاده مناسب از فضای مجازی استفاده کنیم چراکه 
می تواند  که  است  لبه ای  دو  تیغ  مجازی  فضای 
زندگی ما را نابود کند و هم ما را در مسیر رشد و 
تعالی قرار دهد. رئیس جمهوری در پایان بار دیگر 
با اشاره به تقارن ماه محرم و ایام فداکاری و ایثار 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( با آغاز سال تحصیلی 
تصریح کرد: این تقارن را به فال نیک می گیریم و 
امیدواریم مدارس ما جوانانی تربیت کنند که حاضر 
باشند با درس گرفتن از امام حسین)ع( و یارانش در 

راه آرمان و کشورشان ایثار و فداکاری کنند.

آسیب های راه مدرسه
13/5 میلیون دانش آموز و میلیون ها دانشجو، همزمان با 
آغاز مهرماه، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کرده اند. 
برخی روز اول مهر را به صورت نمادین، میزبان مسئوالن 
کشوری، استانی یا شهری خود بودند و بسیاری دیگر، 
با  را  مهر  اول  روز  گروهی  داشتند.  ساده تری  آغاز 
مشایعت و بدرقه والدین خود به محل تحصیل رفتند 
و گروه دیگری نیز شاید به هر دلیل، از این همراهی 
محروم بودند. تعدادی شاید به مدارس و دانشگاه های 
غیرانتفاعی و خصوصی می روند و از بابت هزینه های 
تحصیل، نگرانی زیادی ندارند، اما حتما تعداد زیادتری از 
دانش آموزان و دانشجویان که امکان پرداخت هزینه های 
سنگین مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی و خصوصی را 
ندارند، به مدارس و دانشگاه های دولتی بسنده می کنند. 
از این تفاوت ها کم نیست، اما قصد ما در اینجا پرداختن 
به تفاوت ها نیست. همه دانش آموزان و دانشجویانی که 
سال تحصیلی جدید خود را آغاز کرده اند، فرای تمام 
تفاوت ها، حداقل یک نقطه مشترک با هم دارند و آن هم 
این است که برای رسیدن به محل تحصیل خود باید از 
خیابان ها و کوچه ها عبور کنند و از کنار مغازه ها و دکه ها 
بگذرند. خیابان ها و کوچه ها و مغازه ها و دکه هایی که 
هنوز به طور کامل از محصوالت و خدمات آسیب رسان 
مانند قلیان و سیگار پاکسازی نشده اند و حتی شاید به طور 
غیرمستقیم، دانش آموزان و دانشجویان را به کشیدن یک 
نخ سیگار و پک زدن به قلیان، ترغیب کنند. دکه های 
روزنامه فروشی از جمله مهمترین فعالن اقتصادی هستند 
که به دلیل عرضه روزنامه ها و مجله های مختلف، افراد 
زیادی را به سمت خود می کشند و از آنجاکه پاکت های 
سیگار یکی از عوامل اصلی زیبایی بخش این دکه هاست، 

تصور آغاز استعمال دخانیات کار سختی نیست.
شهر تهران رکوردار آسیب رسانی است. برای مثال از 
قدیم االیام تاکنون و حتی شاید تا آینده، خیابان انقالب 
تهران، حدفاصل چهارراه ولیعصر )عج( تا میدان انقالب، 
محله کتاب و آموزش تهران شناخته می شد. قرارگرفتن 
دانشگاه تهران و چندین و چند موسسه آموزشی در کنار 
انبوه کتابفروشی ها و دفاتر خدمات فنی و آموزشی، همراه 
با تعداد زیادی خوابگاه دانشجویی، محله انقالب تهران را 
به یک محله کامال فرهنگی تبدیل کرده است؛ اما این محله 
فرهنگی در کنار کتابفروشی و دانشگاه، قهوه خانه و قلیانسرا 
نیز کم ندارد. اوایل سال 95 بود که مرتضی طالیی، نایب 
رئیس شورای پیشین اسالمی شهر تهران از نتیجه تحقیقات 
میدانی خود در خیابان ولیعصر- انقالب پرده برداشت 
و اعالم کرد که در فاصله خیابان ولیعصر تا انقالب که 
دانشگاه  امیرکبیر و چند واحد دانشگاهی دیگر وجود دارد، 
10 قلیانسرای جدید راه اندازی شده است. چند ماه بعد، 
رئیس سابق اتحادیه قهوه خانه داران در مورد چگونگی اخذ 
مجوز راه اندازی 10 قلیانسرا در خیابان انقالب به خبرنگار 
آنا گفت که بر اساس قانون، هیچ محدوده صنفی نداریم در 
حالی که در گذشته برای صدور مجوز، محدوده صنفی را 
در نظر می گرفتند و واحدهای صنفی یکسان در محدوده 
بین 100 تا هزار متری یکدیگر اجازه فعالیت نداشتند اما 
در حال حاضر این قانون اعمال نمی شود. بنابراین می توان 
دیوار به دیوار یکدیگر قهوه خانه ایجاد کرد و این موضوع 
در همه صنوف نیز وجود دارد. عباس عالیی تأکید کرده 
بود که شاید در گذشته جواز قهوه خانه به راحتی صادر 
نمی شد، اما اکنون دریافت مجوز بسیار سهل و آسان شده 
است و همه به راحتی می توانند مجوز راه اندازی قهوه خانه 
بگیرند! بر اساس آمارهای عالیی، در خردادماه سال گذشته، 
شهر تهران حدود یک هزار و صد قهوه خانه مجاز و تعداد 
زیادی قهوه خانه زیر زمینی و بدون مجوز درون خود جای 
داده بود. البته به نظر می رسد تعداد قهوه خانه های تهران 
بیش از این باشد، چرا که دیماه سال گذشته نیز رحمت اهلل 
حافظی، عضو و رئیس پیشین کمیسیون سالمت شورای 
اسالمی شهر تهران از وجود 300 قهوه خانه در یکی از 
مناطق تهران گالیه کرده بود و اگر این تعداد را در تعداد 
مناطق تهران ضرب کنیم و رشد سالیانه را هم به آن اضافه 

کنیم، عدد سرسام آوری خواهد شد. 
مهرماه 9۶ هم آغاز شده است و به نظر می رسد شهردار 
جدید تهران، راه دشواری برای کاهش عرضه کاالها و 
خدمات آسیب رسان در شهر تهران پیش روی خود داشته 
باشد. محمدعلی نجفی سابقه وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی، وزارت آموزش و پرورش، عضویت در شورای شهر 
تهران، ریاست سازمان برنامه و بودجه و حتی سرپرستی 
وزارت علوم را در کارنامه خود دارد و شاید بیش از تمام 
شهرداران گذشته تهران، با چالش ها و ظرفیت های دوران 
تحصیل و آموزش آشنا است. بنابراین دور از انتظار نیست 
اگر برای پاکسازی اطراف مکان های آموزشی از کاالها و 

محصوالت آسیب رسان سالمت، فکر بکری بکند. 
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بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، در  سال 
گذشته ٣27  هزار و 525 نفر در کشور جان خود 
این  از  توجهی  قابل   دادند که سهم  از دست  را 
بیماری های قلبی- عروقی،  از  مرگ ومیرها ناشی 
سکته های مغزی، سرطان ها و تصادفات جاده ای بود. 
به استناد آخرین گزارش قائم مقام وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در  سال 95، 67  هزار و 
171 نفر به دلیل سکته های حاد قلبی، ٣٣  هزار نفر 
به دلیل سکته های حاد مغزی و 15  هزار نفر به دلیل 
سرطان ها جان خود را از دست داده اند. در این میان 
نباید از نبود تغذیه سالم در بین ایرانیان نیز غافل ماند. 
اضافه وزن که به عنوان معضلی بزرگ این روزها 
عالوه بر بزرگساالن، کودکان را نیز تهدید می کند. 
نبود تغذیه مناسب، فعالیت های فیزیکی و در نهایت 
نبود الگوی مناسب زندگی موجب شده تا چاقی 
و اضافه وزن نیز به سایر مشکالت اضافه شود. به 
استناد گزارش اخیر وزارت بهداشت، در  سال ٨5 
حدود 44  درصد افراد باالی 1٨  سال از چاقی یا 
اضافه وزن رنج می بردند و این عدد امروز به 7٠  
درصد رسیده است. آماری که وزارت بهداشت از 
آن به عنوان اعداد خطرناک یاد می کند. 1٣,7 درصد 
از کودکان زیر 5 سال چاق هستند یا اضافه وزن 
دارند. کودکان در گروه سنی 1٣ تا 1٨ سال هم از 
این چاقی و اضافه وزن بی نصیب نیستند، به طوری 
یا  یا چاقند  این کودکان هم  از  که 2٠.5  درصد 
اضافه وزن دارند. یعنی از هر 5 نفر، یک نفر از این 

گروه سنی چاق است یا مشکل اضافه وزن دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: راه اصلی مقابله 
با دخانیات، مالیات بر خرده فروشی است که سالیانه 
می  تواند 11 هزار میلیارد تومان برای حوزه سالمت 

ایجاد منابع کند.

ایرج حریرچی در ادامه افزود: ما می توانیم هزینه های 
خود در تمام امور زندگی از جمله بهداشت و درمان 
را بر اساس حدود متوسط کشورهای دنیا تنظیم کنیم و 
بدیهی است با رشد اقتصادی مناسب در آینده و رسیدن 
به سطح درآمدی کشورهای ثروتمند، می توان هزینه ها 

و انتظارت را به آن سطوح رساند.

وی تأکید کرد: آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای 
شهری کشور، در سال 1394 با مراجعه به 18 هزار و 
871 خانوار نمونه، با جمعیتی برابر ۶5هزار و 294 نفر 
توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی آمار ایران 
انجام شده است و مشخص شد که متوسط هزینه خانوار 
شهری برابر 2۶ هزار و 239 هزار تومان ساالنه بوده 
است که از این مقدار 23.8 درصد مربوط به هزینه های 
خوراکی و دخانی و 7۶.2 درصد مربوط به هزینه های 
غیرخوراکی است و از این مقدار یک میلیون و 192 هزار 
تومان مربوط به هزینه های بهداشتی و درمانی مستقیم یا 

پرداختی از جیب هر خانوار در سال است. 

سخنگوی وزارت بهداشت متذکر شد: ارقام مربوط 
به هزینه های بهداشتی درمانی در نگاه اولیه هنگفت به 
نظر نمی رسند، لذا با توجه به محدودیت مالی موجود 
در خانوارهای ایرانی خصوصا در خانوارهای فقیر و 
پایین تر از متوسط، این ارقام مهم هستند. به خصوص 
که اگر این هزینه ها شامل بستری یا هزینه های باالی 
سرپایی برای یک خانوار در مقطع زمانی کوتاهی باشند.

حریرچی تاکید کرد: مطابق قانون برنامه های چهارم و 
پنجم و ششم، هزینه های کمرشکن سالمت باید به یک 
درصد و کمتر از آن کاهش پیدا کند که برای رسیدن به 
این رقم هنوز راه طوالنی در پیش داریم .همچنین در 
کاهش هزینه های فقر زای سالمت هم در بیست سال 
گذشته موفق نبوده ایم و راه اصلی برای رسیدن به این 
هدف در نگاه اول، کنترل هزینه های سالمت و صرفه 
جویی در این حوزه و نیز کاهش پرداختی از جیب 

مردم است.

کاهش  برای  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پرداختی از جیب مردم، بیمه ها و دولت باید سهم خود 
را در تامین بودجه حوزه سالمت افزایش دهند و مردم 
نیز در هزینه های پرداختی خود در حوزه سالمت کنترل 
بیشتری انجام دهند. لذا بند اول اولویت های اجرایی 
وزیر بهداشت که به مجلس تقدیم شد و رای اعتماد 
کسب کرد، تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول 
سالمت در قالب برنامه ششم توسعه است و طرح 
تحول سالمت را با توجه به منابع پایدار ادامه خواهیم 

داد و رفع اشکاالت طرح در اولویت خواهد بود. 

کنترل رشد مضر محصوالت دخانی

قائم مقام وزیر بهداشت، این گزارش را در نشست 

خبری مردادماه به دستاوردهایی که موجب کاهش 
برخی بیماری ها شده اند پیوند زد و گفت: در کشور 
دستاوردهایی مانند کاهش بیماری های عفونی، کاهش 
مرگ ومیر نوزادان و غیره داشته ایم. در همین زمینه باید 
به رشد شاخص های سالمت مثل کاهش مرگ ومیر 
نوزادان که آن را از هر  هزار نفر به زیر 10 نفر رسانده ایم، 
اشاره کرد. همچنین میزان شیوع مصرف مواد دخانی که 
در  سال 90 به 14  درصد رسیده بود را در سال جدید 

توانستیم کنترل کنیم.

ایرج حریرچی در ادامه، گزارشی از آخرین سرشماری 
انجام  شده در کشور ارائه کرد و ادامه داد: براساس 
و  میلیون    79 کشور  جمعیت  سرشماری،  آخرین 
900  هزار نفر است که 59  میلیون و 200  هزار نفر در 
شهرها و 20  میلیون و 730  هزار نفر در روستاها زندگی 
می کنند. بنابراین، نسبت شهرنشینی به روستانشینی در 
حال حاضر 74 به 2۶ است. به استناد همین سرشماری، 
درحال حاضر 24  میلیون و 175  هزار خانوار در کشور 
کشور  در  خانوارها  درصد    8,4۶ که  دارند  وجود 
یک نفره، 20.7  درصد دونفره، 28.45  درصد سه نفره، 
27.۶4  درصد چهار نفره و 14.74  درصد پنج نفره است.

وی تأکید کرد: از دهه 70 رشد جمعیت منفی در 
موضوع  این  عمده  علت  بودیم.  شاهد  را  روستاها 
مهاجرت است. همچنین هرم سنی جمعیت ما از سنین 
جوانی به هرم سنی میانسالی در حال تغییر است و 
باالترین رده سنی ما از نظر  درصد در سنین 30 تا 34  
سال قرار دارد. در  سال 13۶5، 45.5  درصد از جمعیت 
ما در سنین صفر تا 14 سال بودند، اما این میزان در 
 سال 95 به 24  درصد کاهش یافته است. این در حالی 
است که میزان سنین 30 تا ۶4  سال از 25.1 به 44.8 
 درصد در  سال 95 رسیده است. در عین حال از  سال ۶5 
تاکنون تعداد افراد باالی ۶0  سال کشور از 3.1  درصد به 

۶.1  درصد افزایش یافته است.

معادل یک درصد درآمد ملی در کشور 
دود می شود

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ساالنه 40 
میلیارد نخ سیگار یعنی حدود 10 هزار میلیارد تومان 
که معادل یک درصد درآمد ملی کشور است دود 
می شود، افزود: ارزش عمر از دست رفته سیگاری ها و 
هزینه های بهداشتی درمانی ناشی از مصرف دخانیات، 

ساالنه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است که ساالنه در 
دنیا 7 میلیون  نفر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
از طریق عوارض مصرف مواد دخانی فوت می کنند. 
همچنین ساالنه حدود 50 هزار نفر به دلیل مصرف 
دخانیات در کشور جان خود را از دست می دهند 
و 500 هزار نفر به دلیل عوارض مصرف دخانیات 
بستری می شوند که 5 درصد بستری ها به دلیل مصرف 

مستقیم دخانیات است.

حریرچی با بیان اینکه مصرف کنندگان سیگار 2 الی 4 
برابر بیشتر به سکته مغزی دچار می شوند، افزود: میزان 
شیوع سرطان ریه در مردان 23 برابر است که 90 درصد 
ابتال به این نوع سرطان به دلیل استعمال دخانیات است. 
مجموع مرگ و میر ناشی از ایدز، سالح سرد، مصرف 
الکل و غیره کمتر از مرگ و میر ناشی از دخانیات است. 
متأسفانه وزن نوزادان مادران سیگاری 10 درصد کمتر 
از حالت نرمال است. هروعده مصرف قلیان معادل 
استعمال 100 تا 200 نخ سیگار است و افرادی که در 
کنار فرد مصرف کننده قلیان هستند، گویی معادل ۶ تا 8 

نخ سیگار مصرف می کنند.

8 میلیون ایرانی
 مواد دخانی مصرف می کنند

وی با بیان اینکه 8 میلیون نفر در کشور به نوعی مواد 
دخانی مصرف می کنند، افزود: مصرف مواد دخانی در 
زنان رو به افزایش است به نحوی که مصرف مواد 
دخانی در کشور در 5 سال گذشته 4.9 درصد بوده که 
با افزایش جزئی به 4.13 درصد رسیده است و 13 تا 
14 میلیون مصرف کننده سیگار و قلیان در کشور داریم.

قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت افزود: در سال 90 
مصرف روزانه سیگار 10.9 درصد بوده که به 10.1 
درصد کاهش یافته است یعنی 500 هزار نفر کمتر سیگار 
می کشند؛ اما مصرف قلیان در کشور رو به افزایش است.

حریرچی با اشاره به اینکه میزان مصرف دخانیات در 
روستاها 15.44 و در شهرها 13.۶2 است، تأکید کرد: 
یک نفر از هر 4 مرد و در زنان از هر 25 نفر یک نفر 
مصرف کننده دخانیات است. میزان مصرف دخانیات، 

طی 5 سال گذشته از 14.09 به 14.13 رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به تعهد ایران مبنی بر کاهش 30 
درصدی مصرف سیگار تا 1404، ادامه داد: در ایران 
قیمت سیگار از 181 کشور دنیا ارزان تر است و برای 
کاهش مصرف سیگار در کشور، چاره ای جز افزایش 

مالیات بر قیمت خرده فروشی سیگار نداریم.

سخنگوی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه هر 10 
درصد افزایش مالیات بر سیگار می تواند 4 تا 5 درصد 
مصرف سیگار را کاهش دهد، افزود: مالیات بر سیگار 

در کشورهای مختلف دنیا 70 درصد قیمت را شامل 
می شود و امیدواریم منابع جدیدی برای بخش بهداشت 

و درمان با گرفتن مالیات از سیگار ایجاد کنیم.

حریرچی تصریح کرد: در سنین 13 تا 15 سال افزایش 
مختصر مصرف سیگار را داریم و نوجوانان 3.4 درصد 
سیگار مصرف می کنند که طی 5 سال گذشته 3 درصد 
بوده است و مصرف دخانیات در دختران از 0.9 به 2.1 

درصد رسیده است.

بیش از 1۶ درصد نوجوانان
به صورت تنفننی قلیان مصرف می کنند 

وی افزود: مصرف تفننی سایر موارد همچون قلیان و پیپ 
در دختران ۶.۶ درصد و در پسران 11.1 درصد است. 
حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه در 30 دانشگاه مثل 
اصفهان، خراسان شمالی، زنجان، همدان و چهارمحال 
و بختیاری مصرف قلیان را کم کرده ایم، افزود: در تهران 
مکان هایی هستند که 7 بار پلمپ شده اما به علت پایین 

بودن جریمه، مجدد شروع به کار کرده اند.

میانگین امید به زندگی سالم در کشور 
۶4.8  سال است

حریرچی در رابطه با میزان امید به زندگی در کشور 
گفت: به طور میانگین میزان کلی امید به زندگی در 
کشور 74.۶ و میانگین امید به زندگی سالم نیز ۶4.8 

 سال است.

وی در رابطه با نگرانی های وزارت بهداشت در مورد 
سالمندان گفت: متأسفانه یکی از مشکالت ما در آینده 
نگهداری افراد سالمند خواهد بود و این روندی است 
که در برخی کشورها پیش آمده است. وقتی که زاد و 
ولد خانوار کاهش می یابد، دیگر فرزندی وجود ندارد 
تا از افراد سالمند مراقبت کند. در عین  حال امید به 
زندگی نیز افزایش یافته و در نتیجه بیماری های دوران 
پیری بیشتر می شود. بنابراین ما چاره ای نداریم که هم 
خانوارها را برای نگهداری افراد پیر خانواده مجهز و هم 

مراکزی را برای آنها تأمین کنیم.

درست نیست کار بیماران 
با تاخیر انجام شود

در ادامه این نشست خبری، حریرچی در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری مبنی بر اعتراض متخصصان بیهوشی نسبت 
به کاهش تعرفه ها گفت: وزیر بهداشت با همکاران 
بیهوشی جلسه ای مبتنی بر تفاهم و همکاری داشتند و 
مباحثی در این جلسه مطرح شد. باید توجه کرد طبق 
بررسی ای که در دبیرخانه شورایعالی بیمه و کمیسیون 
اجتماعی دولت انجام گرفت و با توجه به مقتضیات 
مختلف و نظراتی که وجود داشت، کتاب تعرفه های 

نسبی در شهریورماه تغییراتی کرد. 

اینکه  بر  مبنی  شده  منتشر  خبرهای  درباره  وی 
متخصصان بیهوشی در چند بیمارستان خصوصی و 
دولتی شیراز دست از کار کشیده اند و جراحی های 
غیرضروری انجام نمی شود، توضیح داد: بعید می دانم 
چنین اقدامی انجام شده باشد و امیدوارم این خبر واقعی 
نباشد. اگر هم مسئله ای وجود داشته باشد، فکر می کنم 
به زودی حل می شود. البته ما خودمان هم تحت فشار 
هستیم. از طرفی وقتی بیماری بستری می شود حتی اگر 
با یک ساعت تأخیر کارش انجام شود، درست نیست.

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه نشست خبری درباره 
اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست مبنی بر 
سالمت برنج تراریخته تأکید کرد: آزمایش هایی روی 
این محصول انجام شده و نتیجه آن را اعالم کردند. 
آن طور که من شنیده ام این محصول مشکلی نداشته 
است، البته جزییات در این زمینه نیز اعالم خواهد شد.

ویزیت همزمان بیماران صحیح نیست

خبرنگاران حاضر در جلسه همچنین ویزیت همزمان 
چندین بیمار از سوی یک پزشک را مطرح کردند که 
حریرچی در پاسخ گفت: متأسفانه این موضوع اتفاق 
جدیدی نیست و از نظر ما تخلف به شمار می رود 
و در برخی موارد خصوصا در بخش خصوصی که 
کمبود قابل  توجه نداریم هم دیده می شود. ما از پزشکان 
درخواست داریم که این کار را انجام ندهند. در عین 
حال از مردم می خواهیم در مواجهه با چنین موضوعی 
اعالم نظر و بر حفظ محرمانگی اسرار بیمار تأکید کنند. 
البته نظارت در این زمینه بر عهده سازمان نظام پزشکی 
است و واحدهای مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی 

هم می توانند این نظارت را انجام دهند. البته باید توجه 
کرد که ما در برخی مناطق کشور و در بخش دولتی با 
کمبود پزشک عمومی و متخصص مواجهیم و گاهی 
بنا به ضرورت و از روی ناچاری چنین شرایطی رخ 
می دهد، چراکه تعداد متخصصان ما کم و توزیع آنها 
هم به دلیل محدودیت هایی که وزارت بهداشت دارد، 
نامتقارن است. حتی در بیمارستان های ارجاعی برخی 
شهرهای بزرگ هم پزشک ما در یک شیفت کاری 
باید 50 تا ۶0 بیمار را ویزیت کند که منجر به تراکم 
می شود و ما از این بابت از مردم عذرخواهی می کنیم 
و امیدوارم با تدابیری مانند بومی گزینی، این مسئله حل 
شود. در عین حال با توسعه متوازن و بهبود شرایط 
زیست در مناطق محروم و با محرومیت زدایی می توان 

بخش عمده ای از این مسئله را حل کرد.

حریرچی درباره مدت زمانی که طبق قانون یک پزشک 
باید برای ویزیت بیمار در نظر بگیرد، متذکر شد: طبق 
پزشک  برای  ویزیت  زمان  متوسط  دولت،  مصوبه 
برای پزشک متخصص  عمومی حداقل 15 دقیقه، 
حداقل 20 دقیقه، برای پزشک فوق تخصص حداقل 
25 دقیقه و برای روانپزشک حداقل 30 دقیقه مشخص 

شده است.

70 درصد مردم
 دارای اضافه وزن هستند

ایرج حریرچی همچنین پیش از این نیز در آیین تکریم 
و معارفه روسای دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 
اعالم کرد: هم اکنون در سطح کشور 70 درصد مردم 
چاق و دارای اضافه وزن هستند که باید مؤلفه های 
اجتماعی تأثیرگذار بر امر سالمت اصالح شود تا شاهد 

پیشگیری از بروز بیماری ها باشیم.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان 
کرد: ۶ برنامه در راستای بهبود، ارتقاء و نهادینه سازی 
وزارت  کار  دستور  در  سالمت  نظام  تحول  طرح 
بهداشت است که باعث رفع مشکالت طرح تحول 
سالمت می شود. وی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما نیز گفت: متأسفانه با افزایش رفتارهای 
غربی در کشور، شاخص های مصرف غذاهای پرچرب، 
پرشیرینی و پرنمک در میان دانش آموزان افزایش یافته 
است. حریرچی افزود: 5/15 درصد دانش آموزان هر 

هفته و 5/11 درصد آنها هرروز فست فود می خورند.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
بیان اینکه سال گذشته 400 میلیون واحد شیر در میان 
دانش آموزان توزیع شد افزود: با این حال همچنان ۶0 

درصد دانش آموزان هر روز شیر مصرف نمی کنند.

حریرچی گفت: ۶8 درصد دانش آموزان روزانه سبزی 
و 40 درصد آنها میوه مصرف نمی کنند در حالی که ۶8 
درصد دانش آموزان مادران خانه دار دارند که می توانند 
برای آنها لقمه سالم فراهم کنند. همچنین 21,5 درصد 
دانش آموزان یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند که این 
آمار چاقی در شهرها دو برابر روستاهاست. متأسفانه 
دانش آموزان چاقی خطرناک  از  از 21 درصد  بیش 
شکمی دارند و 37,9 درصد آنها در خانه از روغن های 

اشباع استفاده می کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به این مطلب که 3,۶ 
درصد از دانش آموزان هر روز صبحانه نمی خورند، 
تری  چربی  دانش آموزان  درصد   27,5 شد:  متذکر 
گلیسیرید باال و 28 درصد آنها چربی اچ دی ال خون 
البته در سه سال گذشته شاخص های  پایین دارند. 

بهداشت در مدارس بهبود یافته است.

شاخص نظافت در مدارس نسبت به 
گذشته رشد داشته است

حریرچی افزود: 123 هزار بازرسی سال گذشته از 
مدارس درباره نظافت دستشویی ها انجام شد که بهبود 
شاخص ها در مناطق شهری از 75 درصد به 85 درصد 
و در مناطق روستایی از 55 درصد به ۶3 درصد افزایش 
یافته و برای بهبود وضع این اماکن 500 میلیارد تومان 

هزینه شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت، کوژپشتی، زانو ضربدری و 
زانو پرانتزی را عارضه های اصلی در اختالالت اسکلتی 
دانش آموزان خواند و در خاتمه گفت: 1,2 درصد از 
دانش آموزان در این زمینه نیاز به مداخله پزشکی و 
حرکات جبرانی دارند. همچنین دو میلیون و 300 هزار 
دانش آموز دبیرستانی سال گذشته 1۶ بار مکمل آهن و 

ویتامین D دریافت کردند.

 درآمد ساالنه 11 هزار میلیارد تومانی در بخش سالمت، با اخذ مالیات بر خرده فروشی 

ـر کاهش  ـــســی ـم
هزینه های کمرشکن سالمت 
ـــیست  طــــوالـن
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پیش  امور حقوق شهروندی چندی  دستیار رئیس جمهور در 
گفت: هنوز نظام آموزش و پرورش به جایگاه و محتوایی که 
مورد نظر است نرسیده و باید به این باور برسیم که از سنین 
پایه، آموزش های الزم برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن حقوق 

شهروندی در جامعه شروع شود.

توسعه  و  همایش حقوق شهروندی  در  موالوردی  شهیندخت 
حقوق  منشور  کردن  اجرایی  کار  و  ساز  سنندج،  در  پایدار 
شهروندی را خط مشی دولت دوازدهم دانست و گفت: یکی 
از موضوعات مهم برای تحقق این کار، همکاری سه قوه است. 
همچنین آموزش و توانمندسازی در زمینه حقوق شهروندی از 
موضوعات مهم در جامعه است و دولت دوازدهم با توجه به 
برنامه ای که رئیس جمهور ارائه دادند، یکی از اولویت ها توجه به 

تحقق و اجرایی این حقوق است.

وی با اشاره به این مطلب که در 100 سال اخیر این مطالبه را در 
جامعه خود داشته ایم ولی هنوز چالش های نظری و عملی برای 
تحقق حقوق شهروندی وجود دارد، تصریح کرد: با تالش های 
انجام گرفته، مرحله اعالم و ابالغ تمام شده و اکنون زمان اقدام و 
عمل است. همچنین در سراسر کشور انجمن ها و مؤسسات حقوقی 
در این راستا فعال شده و برنامه هایی ارائه داده اند و دولت نیز برنامه 
100 روزه ای دارد. البته آموزش و ظرفیت سازی در خود منشور نیز 

مورد توجه قرار گرفته است.

موالوردی تأکید کرد: در برنامه 100 روزه دولت و پس از تقسیم کار 
ملی در این زمینه، باید از ظرفیت های در اختیار برای پیشبرد برنامه ها 
استفاده کرد و قدم های اساسی برای زمینه سازی تحقق مفاد منشور 

حقوق شهروندی برداریم.

استفاده از سازمان های مردم نهاد 
برای گسترش گفتمان حقوق شهروندی

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: هنوز نظام 
آموزش و پرورش به جایگاه و محتوایی که مورد نظر است نرسیده 
و باید به این باور برسیم که از سنین پایه آموزش های الزم برای 
فرهنگ سازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه شروع 
شود. همچنین باید از ظرفیت های علمی، دینی و مذهبی، احزاب، 
گفتمان حقوق  گسترش  برای  مردم نهاد  سازمان های  و  رسانه ها 

شهروندی و اجرای منشور آن استفاده شود.

تمای اینها در حالیست که منشور حقوق شهروندی 29 آذرماه سال 
گذشته و در 29 ماده توسط رئیس جمهور رونمایی شد. در بندهای 
این منشور، حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری 
انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، 
اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به 
اطالعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، 
تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت  و آمد، تشکیل 
و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادالنه، اقتصاد 
شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین 
اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط 
زیست سالم و توسعه پایدار و صلح، امنیت و اقتدار ملی مورد تأکید 

قرار گرفته است.

به هر حال ما در کشوری به سر می بریم که مسئله کنترل و پیشگیری 
از رفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد یا استعمال 
دخانیات، شیوع اضافه وزن و چاقی و بسیاری دیگر از این موارد، 
آموزش و پیشگیری را از سنین کودکی یا نوجوانی طلب می کند و 
نقش آموزش و پرورش در این بخش پررنگ تر از همیشه است. در 
بحث دخانیات بارها جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در 
جلسات مکرری که با اعضای آموزش و پرورش داشت، درخواست 

کرد که طرح »پاد« در مدارس سراسر کشور اجرا شود که تنها بعد از 
پیگیری های گسترده، این طرح تنها در دو مدرسه دخترانه و پسرانه 

ورامین به اجرا درآمد.

دوسوم مرگ های زودرس رابطه مستقیم 
با رفتار کودکی دارد

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در اینباره 
گفت: بایدآموزش مداوم با بهره مندی از همه امکانات از زمان 
کودکی و مدرسه آغاز شود، چراکه تا سال 2025 هزینه ای که 
مزمن  عروق،  و  قلب  بیماری های  یعنی  اصلی  بیماری  چهار 
تنفسی، سرطان و دیابت در سطح جهانی تحمیل می کنند، بیش 

از هزار میلیارد دالر خواهد بود.

محمدرضا مسجدی در ادامه، آگاهی بخشی نوجوانان و جوانان از 
عواقب بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر آنها را حائز اهمیت 
دانست و تأکید کرد: دوسوم مرگ های زودرس که در سنین میانسالی 
اتفاق می افتد، رابطه مستقیم با رفتار زمان کودکی و نوجوانی دارد. 
متأسفانه در حال حاضر بیش از 150 میلیون جوان در دنیا دخانیات 
استعمال می کنند. 81 درصد جوانان فعالیت فیزیکی کافی و مناسب 
ندارند و بیش از 41 میلیون کودک زیر 5 سال نیز افزایش وزن 
دارند یا چاق هستند. عادات و رفتارهای امروزی و شرایط ناسالم 
زیست محیطی، نشانگر این واقعیت است که بیماری های غیرواگیر 

نسل های آینده را نیز تهدید خواهد کرد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران همچنین متذکر 
شد: نکته مهم این است که جوانان امروز به راحتی و با فناوری های 
نوین، دسترسی آسان به انواع اطالعات را دارند و از این منظر باید 
از ظرفیت آنها برای سالمتی خود و جامعه شان یاری گرفت. با 
آشنا ساختن جوانان و مسئولیت دادن به آنها برای مقابله با عوامل 
خطر بیماری های غیرواگیر، قدم مهمی برای نسل های امروز و آینده 

برداشته می شود.

وضع مالیات بر کاالهای آسیب رسان را
جدی بگیریم

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تأکید کرد: باید 
جوانان را تشویق کرد تا با ابتکار خود از طریق برنامه های ورزشی و 
تفریحی، چگونگی استفاده از غذای سالم و خودداری از رفتارهای 
پرخطر به ویژه استعمال سیگار و قلیان و سایر مواد، کارشناسان را 
هدایت کنند. موضوع مالیات بر فرآورده های زیان آور نظیر دخانیات، 
نوشابه ها و نوشیدنی های پرشکر یا مواد غذایی شور و پرنمک 
حتی »فست فودها«، روش هایی است که ضمن ممانعت از مصرف 
بی رویه، درآمدی برای دولت ها است تا صرف برنامه های بهداشتی، 

آموزشی و ورزش برای عموم مردم شود.

اطالع رسانی  در  رسانه ها  نقش  به  اشاره  با  همچنین  مسجدی 
و آموزش افزود: با وجود سیستم رسانه ای و فناوری های نوین، 
اطالع رسانی باید مسئوالنه و پیوسته در مراحل مختلف برنامه کنترل 
بیماری های غیرواگیر از پیشگیری به عنوان اولویت اول و در پله های 
بعد در آشنایی با بیماری ها و کنترل آنها، حضور فعال و تأثیرگذار 

داشته باشد.

آمادگی 30 دانشگاه جهت اجرای طرح 
»دانشگاه عاری از دخانیات«

تمامی اینها در حالیست که مدیرکل مرکز مشاوره وزارت علوم، 
از  عاری  طرح  اجرایی  مرحله  کرد:  اعالم  فناوری  و  تحققیات 

دخانیات از مهر امسال در دانشگاه ها کلید می خورد.

حمید یعقوبی تأکید کرد: حدود 30 دانشگاه آمادگی خود را برای 
اجرای طرح عاری از دخانیات از مهر امسال اعالم کرده اند و این 
طرح هم در دانشگاه های تهران و هم در برخی از دانشگاه های 

شهرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: این دانشگاه ها کمیته برنامه ریزی تشکیل داده، با 
سازمان امور دانشجویان تفاهم نامه منعقد و مقدمات کار را فراهم 
کرده اند و ما منتظریم این دانشگاه ها از اول سال تحصیلی جاری، 

به تدریج وارد فاز اجرایی شوند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم افزود: حال ممکن 
است دانشگاه ها از همان ابتدای هفته اول مهر این این طرح را 
کلید نزنند، ولی انتظار ما این است که از اواسط مهرماه دیگر به 
تدریج این 30 دانشگاهی که با آن ها تفاهم نامه منعقد کرده ایم و 
اعالم آمادگی کرده اند، فاز عملیاتی و اجرایی دانشگاه عاری از 

دخانیات را اجرایی کنند.

به هر حال بعد از گذشت حدود 10 سال از اجرای 9 فرمان که 
به وسیله جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران مطرح شد، 
طرح دانشگاه عاری از دخانیات از مهرماه امسال کلید خواهد 
خورد. هرچند که اجرای آن از سال گذشته در کش و قوس های 
زیادی گذشت، ولی دیگر زمانی جهت اجرای آن توسط وزارت 
علوم تعیین شده که این خود جای بسی خرسندی است. البته 
اگر تمامی بندهای این طرح توسط دانشگاه ها به خوبی اجرا شود، 
محیط آموزش برای آیندگان عاری از دخانیات خواهد شد. ولی 
اگر این طرح در یک مقطع زمانی بایستد یا اجرایش متوقف 
شود، همچنان دورنمای محیط آموزشی عاری از دخانیات در 

هاله ای از ابرهای آرزو باقی خواهد ماند.

9 فرمان دانشگاه بدون دخانیات

در راستاي اجراي طرح دانشگاه بدون دخانیات، جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات ایران 9 فرمان را در این خصوص در چند سال 
گذشته آماده و تدوین کرده بود. 9 فرماني که همانند اجراي طرح 
»پاد« در مدارس سراسر کشور، همچنان در مهجوریت اجرا باقي 

مانده است. این 9 فرمان عبارتست از:

دانشجویان، کارکنان،  اساتید،  اول: سیگار کشیدن توسط  فرمان 
مراجعه کنندگان، میهمانان و ... در کلیه فضاهاي فیزیکي دانشگاه 
آزمایشگاه ها،  آموزشي،  کالس هاي  شامل  وابسته  واحدهاي  و 
فرهنگي،  ورزشي،  سالن هاي  غذاخوري،  سالن هاي  کتابخانه ها، 

نمایشي و ... اکیداً ممنوع است.

فرمان دوم: تابلو و بنرهاي مربوط به دانشگاه بدون دخانیات در 
ورودي دانشگاه و واحدهاي تابعه آن نصب شود.

و  پالکارد  تابلو،  دانشگاه،  مختلف  قسمت هاي  در  سوم:  فرمان 
بنرهاي مناسب مربوط به ممنوعیت استعمال دخانیات نصب شود.

فرمان چهارم: ریاست دانشگاه یا نماینده وي، بخشنامه ممنوعیت 
استعمال دخانیات را به کلیه کارکنان دانشگاه ابالغ نموده و مسئول 

حسن اجراي آن نیز هست.

فرمان پنجم: براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي و 
مصوبه هیأت دولت، راهکارهاي اعمال جرایم نقدي براي متخلفان 
توسط ضابطان مربوطه انجام و موارد تخلف به هیأت تخلفات 

ارجاع و اقدام الزم صورت گیرد.

فرمان ششم: عرضه سیگار و سایر مواد دخاني در فروشگاه هاي 
مربوط به دانشگاه و کیوسک ها و فروشگاه هاي بیروني تا فاصله 

100 متري مراکز تابعه دانشگاه ممنوع است.

فرمان هفتم: استعمال مواد دخاني در محدوده 100 متري دانشگاه 
و مراکز مرتبط نظیر رستوران ها، خوراک پزي ها، اغذیه فروشي ها و 

... ممنوع است.

فرمان هشتم: برنامه هاي تشویقي براي افراد سیگاري که موفق به 
ترک شده اند در نظر گرفته شود و در شرایط استخدام و به کارگیري 
عدم   ،) و...  روزمزد  شرکتي،  پیماني،  )رسمي،  انساني  نیروهاي 

مصرف دخانیات لحاظ شود.

فرمان نهم: محل مناسب براي ترک سیگار براي افراد سیگاري و 

مراجعان عالقه مند فراهم شود. در ارزشیابي ساالنه دانشگاه هاي 
کشور، دانشگاه بدون دخانیات به عنوان یک شاخص در رتبه بندي 

دانشگاه ها مدنظر قرار گیرد.

فشارهای روحی و نبود سرگرمی های الزم 
در جامعه را جدی بگیریم

مسئول کمیته ورزش بانوان شهرستان سراوان با اشاره به وجود 
افرادی با ظاهری آشفته کنار سطح های زباله در سطح شهر، اعالم 
کرد: عدم ثبات در زندگی، ضعیف بودن اعتقادات، فشارهای روحی 
و روانی در زندگی و نبود سرگرمی های سالم و کافی برای پر کردن 
اوقات فراغت، از عمده عواملی است که موجب روی آوردن افراد 

به مواد دخانی و مخدر می شود.

مهین خیرخواه شهستان معتقد است ارزان بودن قیمت مواد دخانی 
و مخدر و نیز دسترسی آسان افراد در سنین مختلف به آنها، موجب 

رشد روزافزون اعتیاد در کشور شده است.

افرادی  وجود  سراوان  شهرستان  بانوان  ورزش  کمیته  مسئول 
با ظاهری آشفته در سطح شهر و در کنار سطل های زباله و در 
حاشیه پارک ها را درد آورد برشمرد و گفت: اکثر این افراد معتادانی 
هستند که بیشتر دارای حاالت توهمی فراوانند و این احتمال وجود 
دارد که اعتیاد به سرعت دامن گیر دختران و پسران جوان این شهر 
شود. می توان فقدان اطالعات کافی در خصوص مضرات قلیان را 
از وجود رونق قلیان سراها و محبوبیت آن میان دختران و پسران 
دانست که حتی متأسفانه در بعضی خانواده ها استعمال قلیان یک 

افتخار به حساب می آید که این جای بسی تأسف دارد.

سالن های ورزشی را جایگزین قلیانسراها کنیم

به  دیرباز  از  قلیان  استعمال  اینکه  بیان  با  شهستان  خیرخواه 
عنوان یک فرهنگ در بعضی از مهمانی ها رواج داشته است 
و آن را افتخار می دانستند، افزود: بیشترین آسیب متوجه افراد 
بی سواد و کم اطالع در بین افراد است و می توان منشاء آن را 
در روستا ها و حاشیه شهر دانست که هیچ گونه سرگرمی برای 

دور هم بودن ندارند.

مسئول کمیته ورزش بانوان شهرستان سراوان، ورزش را پایگاه بسیار 
عالی برای کنار گذاشتن و زدودن استعمال دخانیات و قلیان برشمرد 
چراکه ورزش جایگاه مناسبی برای تخلیه انرژی و فعالیتی برای 
شاداب سازی و نشاط و زدودن غم های افراد است و بهتر است 
کنار فعالیت های ورزشی، مربیان خطرات و آسیب های مواد افیونی 

را بازگو کنند.

خیرخواه شهستان در پایان از تمامی افراد جامعه خواستار رقم زدن 
لحظات خوش و خرم شد و برای ترویج فرهنگی سالم و گفت: 
همه افراد جامعه باید جلوگیری از گسترش مواد افیونی را مسئولیت 
خود بدانند تا فرزندان این مرز و بوم دامن گیر اعتیاد، این بالی 

خانمان سوز  نشوند.

به هر حال آموزش جهت پیشگیری و کنترل از رفتارهای پرخطر 
و یا تغییر و اصالح سبک زندگی از جمله اصلی ترین موضوعاتی 
مختلف  در حوزه های  کارشناسان  از  بسیاری  تاکنون  که  است 
یا  پرداخته اند  آن  به  غیره  فرهنگی، محیط زیست و  اجتماعی، 
و  آموزش  وزارت  همکاری  مهم  این  اجرای  لزوم  می پردازند. 
پرورش با سایر بخش ها و ارگان های مربوطه است. تاکنون که 
جهت اجرای برخی از این قبیل برنامه ها با درب های بسته آموزش 
و پرورش رو به رو بوده ایم اما امید است در سال تحصیلی جدید، 
اتفاقات جدیدی در بخش آموزش کودکان و نوجوانان رخ دهد.

ظرفیت رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و احزاب را طلب می کنیم

تحقق حقوق شهروندی
 نیاز به آموزش از سنین پایه دارد
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رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور چندی 
نخست سال  ماهه  پنج  تولید سیگار طی  پیش گفت: جمع 
از  برخی  واردات  توقف  با  که  بوده  نخ  19میلیارد  جاری، 
برندهای اصلی و فعالیت واحدهای تولیدی در سال جاری به 
تولید 5٠ میلیارد نخ خواهیم رسید. حال در اینجا در جایگاه 
یک اقتصاد دان بنشینیم یا یک شهروند؟ اگر در جایگاه یک 
در  اشتغال  وضعیت  با  رابطه  در  ابتدا  از  بنشینیم،  شهروند 
کشور می گوییم که با نتیجه ای که از احداث کارخانه تولید 
بی. ای. تی پارس در اشتهارد حاصل شد، متوجه شدیم که 
بسیاری از ساکنان بومی از به دست آوردن شغل در آن محله 
محروم ماندند. تولید انبوه سیگار در کشور نیز منفعتی دارد 
که در مقابل آن سالمت مردم وجود دارد. سالمت مردم که 
اگر بخواهیم از وجود نسل بیمار در کشور بگذریم، بحث 
هزینه های تحمیلی بر دوش وزارت بهداشت به میان می آید 
که این نیز خود مسئله ای دیگر است. حاال این روزها شرکت 
دخانیات از افزایش تولید داخلی خبر می دهد و اعالم می کند 
که تا پایان سال 97 واردات سیگار را به صفر خواهند رساند. 
این در حالیست که همچنان واردات بسیاری از برندها در 
حال انجام است و به راحتی می توان بسیاری از آنها را در 

سطح شهر خریداری کنیم.

با افزایش قیمت سیگار 
مصرف را کاهش خواهیم داد

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی نیز در رابطه با 
وضعیت سیگار در کشور گفت: اگر با پدیده قاچاق سیگار مواجه 
تولیدی در داخل،  قیمت سیگار  افزایش  با  نبودیم، می توانستیم 
مصرف آن را کاهش دهیم اما با وجود قاچاق، هرچه قیمت تولید 

سیگار افزایش یابد، حاشیه سود قاچاقچیان بیشتر خواهد شد.

محمدمهدی مفتح در ادامه افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه، 
واردات سیگار باید تا پایان این برنامه ممنوع می شد. اصل تالش 
برای کاهش مصرف سیگار پسندیده است اما این کار باید عقالیی 

و با شیوه های متناسب با کشورمان صورت گیرد.

به هر حال هرچند قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده بود 
که در پایان این برنامه میزان واردات سیگار به صفر برسد، اما در 
عمل این مسئله محقق نشد. حال به رغم عدم ممنوعیت واردات 
رساندن  صفر  به  از  مسئوالن  توسعه،  ششم  برنامه  در  سیگار 
میزان واردات این محصول تا پایان سال 1397 خبر می دهند. 
واردات  کل  که  بود  تأکید شده  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در 
سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا 
با به صفر رساندن میزان واردات این محصوالت و به کارگیری 
توان داخلی، نیاز مصرفی کشور در داخل تأمین شود. بنابراین با 
آغاز برنامه پنجم، این اقدام در دستور کار قرار گرفت و تمامی 
واردکنندگان ملزم شدند تا برندی را که سال ها به کشور وارد 
می کنند، در داخل تولید کنند و به صورت جدی این برنامه از 
سال 1393 کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی 
سیگار که تا قبل از سال 1395 ایجاد شده بودند، به 12 واحد 

تولیدی در سال 1395 رسیدند.

تولید 45 میلیارد نخ سیگار در سال گذشته

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به اینکه 
میزان تولید سیگار در سال 1394، 30 میلیارد نخ بود، به ایسنا گفت: 
با راه اندازی واحدهای تولیدی میزان تولید سیگار در سال گذشته به 
45 میلیارد نخ رسید. همچنین میزان واردات سیگار در سال 1394 
معادل 1۶.4 میلیارد نخ بود که با توجه به اینکه بخشی از برندهای 
وارداتی به تولید داخلی تبدیل شدند، در سال 1395 میزان واردات 

به چهار میلیارد نخ رسید.

رمزی در ادامه افزود: در مجموع برای اینکه بتوانیم میزان واردات 

سیگار را به صفر برسانیم، باید 17 کارخانه راه اندازی شود که تاکنون 
12 مورد آن به بهره برداری رسیده و سه واحد آن نیز در سال جاری 
به بهره برداری می رسد و دو مورد دیگر طی یک الی دو ماه آینده 

ایجاد خواهد شد.

واردات سیگار در سال جاری به دو میلیارد نخ رسید

رمزی به برآورد واردات سیگار در سال جاری اشاره و اعالم کرد: 
براساس برآوردها پیش بینی می شود در سال جاری میزان واردات 
سیگار به دو میلیارد نخ برسد. تاکنون طی پنج ماهه سال جاری 1.2 
میلیارد نخ سیگار به کشور وارد شده که این میزان در مدت مشابه 
سال قبل 2.8 میلیارد نخ بود که شاهد کاهش 58 درصدی واردات 

سیگار طی پنج ماهه نخست سال جاری هستیم.

همیشه در کشور بحث کنترل و ساماندهی فروش دخانیات داغ بوده 
است، یک بررسی ساده نشان می دهد آمارهای اعالم شده درباره میزان 

تولید، مصرف و قاچاق دخانیات با واقعیات موجود تطابق ندارد.

به گزارش انتخاب، در حالی که مرکز آمار ایران در سال 90، 
مصرف سیگار در کشور را ساالنه 55 میلیارد نخ اعالم کرد، 
مرکز  رئیس  رمزی،  علی اصغر  امسال  تیرماه  در  بعد  سال   ۶
و  معدن  صنعت،  وزارت  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
تجارت، بار دیگر در اظهاراتی تأمل برانگیز همان 55 میلیارد 
آمار  این  است.  کرده  عنوان  را مصرف کل سیگار کشور  نخ 
و  مرجع  تنها  عنوان  به  ایران  آمار  مرکز  که  است  حالی  در 
تاکنون،   90 سال  از  اینچنینی  آمار  اعالم  برای  رسمی  منبع 
نیست  تردیدی  از طرفی  اعالم نکرده است.  را  آمار جدیدی 
معضالت  رفع  در  اول  گام  موجود  واقعیت های  پذیرش  که 
وارونه جلوه  یا  واقعیات  از  فرار  و  می رود  به شمار  اجتماعی 

دادن آن، کمکی به رفع مشکل نخواهد کرد.

متأسفانه عالوه بر اینکه سن مصرف سیگار کاهش یافته، تنوع 
سیگارهای وارداتی و حتی داخلی هم بیشتر شده است. توضیح 
اینکه بر اساس قانون، تا زمانی که ظرفیت خالی ایجادشده در تولید 
وجود دارد، صدور مجوز ساخت کارخانه جدید مصداق اتالف 

منابع بوده و مجاز نیست.

قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در بایگانی است
به هر حال نزدیک به 20 سال از تصویب آیین نامه قانون ممنوعیت 
استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی 
و حدود 11 سال از ابالغ اجرای آن توسط دولت می گذرد، اما 
همچنان شاهد مصرف قلیان و سیگار در قهوه خانه ها، رستوران ها، 
مهمانسراها، پایانه های مسافری و... هستیم. بر اساس آنچه آمارها 
نشان می دهد، ایرانی ها روزانه بین 10 تا 15 میلیارد تومان سیگار 
دود می کنند و قطعاً هزینه ای که مصرف قلیان بر خانواده ها تحمیل 

می کند، اگر بیشتر از این ها نباشد، کمتر نیست.

از  بسیاری  بروز  با  دخانی  مواد  مصرف  ارتباط  دیگر  سوی  از 
و  پزشکان  برای  انواع سرطان  و مرگ زودرس  بویژه  بیماری ها 
پژوهشگران این حوزه موضوعی ثابت شده است، به گونه ای که 
گفته می شود ساالنه ۶5 هزار نفر بر اثر کشیدن سیگار و قلیان در 
کشور فوت می کنند و دولت و مردم روزانه هزینه ای 30 میلیارد 
تومانی بابت درمان بیماری های ناشی از دخانیات می پردازند که این 

رقم با محاسبه سالیانه، معادل کل بودجه وزارت بهداشت می شود.

بنابراین از منظر پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، توجه و 
پرداختن به موضوع مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان که به اعتقاد 
برخی از کارشناسان به تدریج در حال تبدیل شدن به یک هنجار 
اجتماعی است، بسیار اهمیت دارد. اهمیتی که موجب شد تا هیأت 
وزیران در آبان سال 7۶ آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار 
و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب و در بهمن سال 85 

اجرای آن را ابالغ کند.

البته از آن زمان تاکنون اجرای آیین نامه یاد شده فراز و نشیب های 
زیادی داشته است؛ یعنی فقط در یک مقطع خیلی کوتاه در اوایل 
دولت نهم، آن هم در برخی از شهرها با مصرف دخانیات در اماکن 
عمومی مقابله شد و در دیگر ایام دو دهه اخیر، آنچه که مانده، دود 
نخ های سیگار و داغی ذغال  قلیان ها در سطح اماکن عمومی شهرها 

و روستاها بوده است.

دولت چرا نسبت به اجرای قانون کنترل دخانیات 
بی توجه است؟

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه گنج در مجلس 
شورای اسالمی با یادآوری اینکه بروز انواع سرطان ها با مصرف مواد 
دخانی در ارتباط است در رابطه با علل عدم اجرای قانون مبارزه با 
دخانیات، گفت: مشخص نیست دولت ها چرا نسبت به اجرای این 
قانون بی توجهی می کنند به رغم آنکه اجرای آن می تواند منافع زیادی 
را برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد. بی شک همانطور که 
افزایش مالیات مواد دخانی در برخی کشورها در کاهش مصرف 
کارساز بوده، در کشور ما هم می تواند مثمر ثمر واقع شود و در این 

رابطه بهتر است مالیات سیگار روی پاکت سیگار قید شود.

احمد حمزه با هشدار نسبت به شیوع مصرف مواد دخانی در کشور، 
از عدم اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
انتقاد کرد و گفت: با توجه به شیوع مصرف مواد دخانی الزم است 
این قانون هرچه سریع تر اجرایی شود؛ البته دخانیات هم مانند مواد 
مخدر یک پدیده چندوجهی بوده و مسائل اجتماعی، اقتصادی، 

اقتصادی و سیاسی پشت آن نهفته است.

تمامی  افزود:  سیگار  تولید  کارخانجات  گسترش  مورد  در  وی 
مسئوالن با همکاری هم باید در راستای جلوگیری از گسترش 
کارخانجات تولید سیگار در کشور گام بردارند؛ در واقع تولید 
سیگار در انحصار دولت بوده و دولت هم در حال گسترش احداث 

کارخانجات تولید سیگار است.

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه گنج در مجلس 
دهم در رابطه با احداث و گسترش قلیانسراها در کشور گفت: 
هرچند باید از احداث و گسترش قلیانسراها در کشور جلوگیری 
شود، اما نظر امثال من به تنهایی مالک و کافی نیست بلکه باید 
متخصصان و کارشناسان اجتماعی و همچنین صداوسیما و رسانه ها 
خطر گسترش این مراکز و مصرف مواد دخانی را به عنوان هشداری 

جدی به مردم اطالع رسانی کنند.

دست های پنهان
 جلوی تصمیم گیری های مجلس را می گیرند

محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی هم با اشاره به اینکه قانون منع دخانیات در اماکن 
عمومی ضمانت های اجرایی الزم را دارد، افزود: سیگار و قلیان از 
کاالهای آسیب رسان به سالمت افراد جامعه است؛ بنابراین باید مالیات 

سنگینی برای آن ها وضع شود تا مصرفشان کنترل و کاهش یابد. 
این درحالی است که به دلیل البی هایی که صورت می گیرد، مالیات 
قابل توجهی برای دخانیات وضع نمی شود و برای دریافت همین اندک 
مالیات وضع شده هم هیچ اراده ای در نهاد دولت نیست. از سوی دیگر 
نباید شائبه وجود دست های پنهان و مافیای دخانیات را که با تمام توان 
جلوی تصمیم گیری مجلس و اجرای قانون توسط دولت به ویژه در 

زمینه افزایش مالیات بر دخانیات را می گیرد، نادیده گرفت.

قلیان کشیدن تنها تفریح ماست

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز در اینباره 
می گوید: این قانون در مقطعی در برخی از شهرها از جمله تهران 
اجرا شده بود، اما با موج مقاومت گروه های مختلف جامعه مواجه 
شد. مثاًل جوانان و نوجوانان می گفتند ما تفریحی نداریم و این تفریح 
ماست. یا قهوه خانه داران می گفتند جمع آوری قلیان درآمدشان را 

کاهش داده است.

محسن روشن پژوه در ادامه با بیان اینکه بخشی از دالیل اجرا نشدن 
قانون یاد شده مقاومت جامعه است، تأکید می کند: قطعاً مصرف 
سیگار و قلیان خیلی برای سالمت افراد ضرر دارد، اما وقتی جامعه 
آماده پذیرش ممنوعیت مصرف آن نباشد در مقابل آن مقاومت 
می کند. بنابراین اجرای قانونی که جنبه های اجتماعی دارد، حتمًا 
باید همراه با بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی باشد تا مردم 

از آن حمایت کنند.

مجری طرح پیمایش ملی خانوار در زمینه شیوع مصرف مواد مخدر 
با اشاره به ضرورت شناسایی و مقابله با زمینه های گرایش به مصرف 
مواد دخانی در کشور، اعالم می کند: صرفاً با وضع قوانین ممنوعیتی 
نمی توانیم گرایش به مصرف قلیان را در کشور کاهش دهیم. البته 
قوانین چون دسترسی به قلیان یا دیگر مواد مخدر را سخت می کند 

در مصرف تأثیر می گذارد، اما این تأثیر زیاد و معنادار نیست.

بیش از 11 هزار ابالغیه پروانه کسب صادر شد

مسئول بخش شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب نیز در 
اینباره می گوید: در سال گذشته بازرسی و اصناف تهران طی وظایف 
محوله ای که داشتند، تعدادی از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب 

را شناسایی کرد.

مهدی حاج نوروزی با بیان اینکه بیش از 11 هزار ابالغیه پروانه 
کسب صادر کردیم، متذکر شد: وقتی به واحد صنفی مراجعه می شود 
و آن واحد فاقد پروانه کسب است، مورد اخطار قرار می گیرد و به 
واحد بازرسی مراجعه می کنند و در حیطه فعالیتی که انجام می دهند 
به اتحادیه ذیربط معرفی می شود که بیش از چهار هزار واحد نیز 

معرفی شدند که 80 درصد از آنها تشکیل پرونده دادند.

مسئول بخش شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در 
این  داشت:  اظهار  نیز  قلیان  عرضه  واحدهای صنفی  خصوص 
واحدها مستقیما به اتحادیه قهوه خانه داران مربوط می شوند که در 
سال گذشته نیز تعدادی واحد شناسایی و معرفی شدند. دوستانی 
هم که به واحد ما مراجعه نکردند، به اتحادیه معرفی شدند و قطعا 
دوباره از طریق اتحادیه مورد بازرسی قرار می گیرند و اگر تمکین 
نکنند، به طور قطع به واحدهای نظامی و پلیس اماکن برای اعمال 

ماده 27 نظام صنفی معرفی می شوند.

به هر حال ضمانت اجرای قانونی در بحث مبارزه و کنترل دخانیات 
به صورت کامال خاکستری در کشور درحال انجام است. تا به آنجاکه 
همچنان استعمال سیگار و فروش انواع مواد دخانی را به وضوح 
روزنامه فروشی،  دکه های  کرد.  مشاهده  شهر  سطح  در  می توان 
عطاری ها، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی همگی بخشی از 
فعالیت های خود را به فروش مواد دخانی اختصاص داده اند چراکه 
منفعت فروش آنها بیش از سایر اقالم است. بازار پر سود و کسب 
مواد دخانی آنقدر طرفدار چه در مجلس و چه در سایر بخش های 
اجرایی و نظارتی دارد که صدای مسئوالن سالمت را می توان همانند 
زمزمه  باد پاییزی شنید، چراکه صدای طرفداران محصوالت دخانی 
همیشه رساتر بوده و تاکنون نیز ذره ای از تولید، توزیع، واردات، 

صادرات، قاچاق و غیره کم نشده است.

ممنوعیت سیگار وارداتی در برنامه پنجم،مهجوریت مالیات بر دخانیات 
کنترل مصرف و ساماندهی فروش در کشور را روایت می کند

تولید 19 میلیارد نخ سیگار 
در 5 ماهه نخست امسال در کشور
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این روزها که بحث رشد قارچ گونه قلیانسراها در سطح شهرهای 
مختلف کشور داغ است، چه خوب است یادی هم کنیم از 
افرادی که همواره دوستدار سالمت، طبیعت و هوای پاک بوده اند. 
آموزش به کودکان در تمامی مقاطع از جمله دستورالعمل های 
مهم تمامی کشورها است، چراکه همه می دانند برای نهادینه کردن 
یک فرهنگ خوب بهتر است آموزش آن از سنین کودکی آغاز 
شود. اگر این اتفاق نیفتاد، کشورها با برنامه ریزی های مناسب 
فرهنگی در خصوص نهادینه کردن آن سعی کنند. پس آنقدر که 
مسئوالن اعالم می کنند که نیاز به کار فرهنگی است، ایده های 
فرهنگی وجود دارد ولی متأسفانه در بحث اجرا آنطور که باید 
برای آنها هزینه ای صرف نمی شود. ولی افزایش قلیانسراها از آن 
دسته ایده هایی است که نه تنها همیشه مورد حمایت بوده، بلکه 
مبارزه با آن نیز گذرا است. به هر حال مدرسه طبیعت هم یکی 
از همان ایده هایی  است که مدت ها در کشورهای دیگر بعد از 
گذر از آزمون و خطا به اجرا درآمده است. ایده ای که از دهه 
5٠ شمسی در ایران با پژوهش های استاد عبدالحسین وهاب زاده، 
محیط زیست  برجسته  صاحبنظران  از  و  مترجم  و  بوم شناس 
آغاز شد. وی با انتشار کتاب های متعدد درباره ارتباط کودک 
و طبیعت، ایده مدرسه طبیعت در سطح جامعه را مطرح کرد 
و آن را به اجرا درآورد. در سال 1٣92 گروهی از جوانان در 
شهر مشهد همراه و با نظارت استاد وهاب زاده، برنامه هایی تحت 
عنوان »سفرهای آقای کرم« را آغاز و سنگ بنای ایجاد مدارس 

طبیعت در کشور را پایه ریزی کردند.

در این سفرها کودکان در روزهای پایانی هفته به دامان طبیعت رفته 
و با حفظ امنیت، به آنها اجازه داده می شد که در فضای آزاد، رها 
و بدون کنترل به فعالیت و بازی های فردی و گروهی بپردازند. این 
گروه سرانجام بعد از یک سال تالش توانست اولین مدرسه طبیعت 
کشور را در قالب یک مکان ثابت به نام »مدرسه طبیعت کاوی 
کنج« در مشهد راه اندازی کند. کاوی کنج در شهریورماه 93 فعالیت 
غیررسمی اش آغاز و در دی ماه همان سال شروع به فعالیت رسمی 
کرد. رسالت مدرسه کاوی کنج در قدم اول، ساخت یک الگوی قابل 
ارائه از ایده مدرسه طبیعت و بعد، ترویج و نهادینه سازی مفهوم آن 
بود. گفتنی است این هدف از طریق شرکت در همایش های مختلف 

دانشگاهی به ثمر نشست.

نسلی که کودکی نکرده باشد 
نمی تواند در بزرگی هم بزرگی کند

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
از پشتیبانان سخت کوش و صادق مدارس طبیعت که تاکنون جهت 
اجرای این طرح حمایت های نظری و عملی خود را ترویج داده 

است، در اینباره می گوید: تاکنون 47 مدرسه طبیعت در اقصی نقاط 
کشور ثبت شده اند و در حال فعالیت هستند که تمامی آنها از ایده 
مدرسه طبیعت کاوی کنج و مکتب استاد وهاب زاده پیروی می کنند.

محمد درویش در ادامه افزود: در آذرماه سال 94 مدرسه طبیعت 
کاوی کنج عالوه بر دوره هایی که برای کودکان تشکیل می داد، اولین 
کارگاه آموزشی خود برای عالقه مندانی که قصد پیوستن به جریان 
مدرسه طبیعت به عنوان موسس یا تسهیل گر داشتند را نیز تشکیل 
داد و این دوره ها در ماه های بعد هم ادامه پیدا کرد؛ به طوری که 
در تیرماه سال 9۶ سیزدهمین کارگاه تسهیل گری مدارس طبیعت با 

شرکت عالقه مندان از سراسر کشور با موفقیت برگزار شد.

وی با اشاره به این مطلب که این دوره های پیشرفته به صورت ماهانه 
همچنان ادامه دارد، افزود: مدرسه طبیعت کاوی کنج از طرف سازمان 
حفاظت محیط زیست به عنوان مرکز رسمی آموزش تسهیلگران 
مدارس طبیعت به رسمیت شناخته شد. هم اکنون شرکت در این 
کارگاه های آموزشی، از جمله شروط الزم برای تأسیس و شروع 

فعالیت های مدرسه طبیعت در کشور است.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
این مطلب که در نظام آموزشی کشور مشکالتی وجود دارد که باید آنها 
را اصالح کنیم، بر عشق به سرزمین تأکید کرد و گفت: اگر این عشق 
را به فرزندانمان بیاموزیم، می توانیم منتظر معجزه در نجات سرزمینمان 
باشیم. مدارس طبیعت مکانی برای افزایش مهارت های زندگی، افزایش 
خالقیت و شرایطی است که کودکان خود خردمندانه ترین پاسخ ها را در 

محیط های طبیعی و بدون آموزش مستقیم کشف می کنند.

مهندس درویش با اشاره به این موضوع که نسلی که کودکی 
نکرده باشد نمی تواند در بزرگی هم بزرگی کند، گفت: باید با 
گسترش مدارس طبیعت در کشور کودکانی را پرورش دهیم 
که آموزه اصلی آنها این باشد که »من هستم چون ایران است«. 
نسلی که عاشق آب و خاک و سرزمینش باشد و این مهم در 

مدارس طبیعت فراهم می شود.

با وجود ده ها دانشکده محیط زیست 
هنوز حال طبیعت بد است

صدها  و  محیط زیست  دانشکده  ده ها  کرد:  تأکید  درویش 
فارغ التحصیل محیط زیست، منابع طبیعی و رشته های مرتبط داریم 
محیط زیستمان  وضیت  اما  محیط زیستی،  باالی  بسیار  دانش  با 
روز به روز بدتر می شود چراکه نتوانستیم نسلی که عاشق سرزمینش 
باشد را پرورش دهیم. مشکل ما آموزش، دانایی و تخصص نیست، 
بلکه مشکل کمبود انسان هایی است که بر سر مواهب طبیعی شان 

معامله نمی کنند.

اینکه بهترین اسباب بازی برای بچه ها طبیعت و  با اشاره به  وی 
گل و حیوانات هستند، گفت: در زادگاه سعدی، حافظ و کورش 
برای اجرای مدرسه طبیعت اقداماتی جدی، هدفمند و رو به رشد 
صورت گرفته است و قدیمی ترین منشور محیط زیستی جهان در 
استان فارس و توسط کورش کبیر نوشته و در آنجا گفته شده: »به 
فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن، آیین من است. پس هرکه 
رونده ای را بیازارد، جهان را آزرده است. او که درختی را بیفکند، بی  
 اجاق خواهد مرد. او که آب را بیاالید، روان خویش را آلوده است.« 
گفتنی است مدرسه طبیعت که متشکل از یک فضای نیمه مزرعه - نیمه 
وحشی است، از طریق تسهیل ارتباط کودک با طبیعت، رشد سالم 
شناختی، هیجانی - عاطفی و ارزشی کودکان به همراه زمینه سازی 

رفتارهای دوستدار محیط زیست شان را دنبال می کند.

بازی های دسته جمعی، اعتماد به نفس کودکان

کودک،  پنجگانه  به حواس  اتکا  با  عمده  به طور  طبیعت  تجربه 
به صورت فردی، شکل نایافته و خود انگیخته یا به صورت بازی های 
فردی و جمعی با دوستان واقعی یا خیالی است که طی آن کودک 
با اتکا به قدرت تخیل و گرایش های ذاتی خویش، نسبت به محیط 
پیرامون و به خصوص پدیده های پویای محیط مثل جانوران، گیاهان، 
جریان آب، باد و غیره همکنشی می کند. بازی های دسته جمعی نیز 
هوش اجتماعی او را رشد می دهند و تجربه های اجتماعی را تنوع 
می بخشند. مشاهدات متعدد حاکی از آن است که کودکان طی این 
بازی ها و همکاری ها، روحیه بهتر و اعتماد به نفس بیشتری پیدا 

می کنند و قدرت تمرکز آنها افزایش می یابد.

ناسازگاری اجتماعی، افسردگی و بی اعتنایی به 
طبیعت در کودکان افزایش یافته

عبدالحسین وهاب زاده نیز در اینباره می گوید: امروزه ناسازگاری 
در  افسردگی  و  قانون  از  تمرد  طبیعت،  به  بی اعتنایی  اجتماعی، 
کودکان گسترش یافته است در حالی که تالش می شود همه چیز را 

با آموزش، آن هم در سنین کودکی به آن ها بیاموزیم.

بنیان گذار مدارس طبیعت در کشور در ادامه تأکید کرد: نباید محیط 
و فضای کودکی را از کودکان بگیریم؛ در مدرسه طبیعت کودکان 
بدون آموزش می توانند از دوران کودکی لذت ببرند و تجربه طبیعت 
را بیاموزند. همچنین در این مدارس کودکان عالوه بر تحرک و 
نشاط، با استفاده از خاک، گل، سنگ، حیوانات و گیاهان با طبیعت 

مأنوس شوند.

وهاب زاده تصریح کرد: مدارس طبیعت همچنین در نجات کودکان 
از فضای مجازی و آماده کردن شخصیت آنها برای آینده بسیار 

مؤثر است.

مدرسه طبیعت کاوی کنج در سال 1394 در 
اجالس بین المللی آموزش برای همه، در کره 

جنوبی معرفی شد

در رابطه با این مدرسه طبیعت باید گفت گروه کوچکی در شهر 
مشهد، در سال 1392 با آغاز برنامه ای تحت عنوان سفرهای آقای 
کرم، سنگ بنای جریانی را با عنوان مدارس طبیعت در کشور پایه 
گذاشتند. کسی گمان نمی کرد ظرف مدت چهار سال، فعالیت این 
گروه کوچک بتواند به شکل گیری یک گفتمان جدید در کل کشور 
و شکل گرفتن بیش از 40 مدرسه طبیعت در شهرهای مختلف 

کشور منجر شود.

پروژه این گروه کوچک تحت عنوان »سفرهای آقای کرم« از اوایل 
سال 1392 آغاز شد. در این سفرها کودکان در روزهای پایانی هفته 
به دامان طبیعت  برده می شدند و با حفظ امنیت، به کودکان اجازه 
فعالیت آزادانه و خودانگیخته در دل طبیعت داده می شد. شیوه عمل 
این گروه مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانشی در حوزه روان شناسی 
و برگرفته از ایده مدارس جنگل و مدارس طبیعت در اروپا بود. این 
گروه سرانجام پس از یکسال تالش توانست اولین مدرسه طبیعت 
کشور، یعنی مدرسه طبیعت کاوی کنج را در شهر مشهد در یک 
زمین و مکان ثابت پایه گذاری و راه اندازی نماید. این مهم با معرفی و 
دفاع از ایده شان به عنوان یک ایده دانش بنیان در مرکز رشد فناوری 
کشاورزی مشهد اتفاق افتاد. در شهریور ماه 1393 فعالیت مدرسه 
طبیعت کاوی کنج در مرکز رشد کشاورزی به صورت غیررسمی 
آغاز شد. مدرسه طبیعت کاوی کنج با تعامل و همراهی سازمان 
حفاظت از محیط زیست موفق شد با حضور نمایندگان استانی 
از سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش، شهرداری 
و مسئوالن کشوری از سازمان حفاظت محیط زیست، به صورت 
رسمی در دیماه همان سال فعالیت خود را آغاز نماید. این گروه 

در گام اول به ساخت یک الگوی قابل ارائه از ایده مدرسه طبیعت 
همت گمارد و به موازات آن به ترویج مفهوم مدرسه طبیعت، 
حساس سازی، ظرفیت سازی و نهادینه سازی معطوف به آن در 

جامعه به طرق مختلف پرداخت.

مدرسه طبیعت کاوی کنج موفق شد که در خرداد ماه 1394 به 
عنوان دستاورد آموزشی از طرف آموزش و پرورش استان خراسان 
 education for“ رضوی در اجالس بین المللی آموزش برای همه

all” در کره جنوبی معرفی شود.

تبیین ضرورت تجربه  با  توانسته  فعالیتش  این مدرسه در طول 
خودانگیخته کودک در طبیعت و نشان دادن نمونه عملی تحقق 
آن برای اولین بار در کشور، حمایت گسترده گروه های مختلف 
اجتماعی )دو قطعه زمین برای فعالیت مدرسه طبیعت کاوی کنج و 
همچنین حمایت های مختلف مادی( و کار داوطلبانه )بیش از 50 
نفر در مدت فعالیت مدرسه طبیعت کاوی کنج از اقشار مختلف 
اجتماعی در این مجموعه فعالیت های مختلف داشته اند( و حمایت 
نهادهای مختلف دولتی )دانشگاه فردوسی، مرکز رشد کشاورزی، 
سازمان محیط زیست( را جهت تحقق این تجربه نه برای یک گروه 
آسیب دیده اجتماعی، بلکه برای قشر متوسط و باالی جامعه ولی 
ناآگاه، جلب نماید که این تجربه از این منظر جزو اولین تجربه ها 

در کشور است.

هم اکنون شرکت در کارگاه های این موسسه از جمله شروط الزم 
برای شروع فعالیت هر مدرسه طبیعت در کشور است. تاکنون 13 
دوره کارگاه مقدماتی تسهیل گری ارتباط کودک و طبیعت توسط 
این موسسه برگزار شده است که در آن حدود 400 نفر از ۶4 
شهر کشور شرکت کرده اند. عالوه بر این، افراد ایرانی ساکن کانادا، 
این کارگاه ها حضور داشته اند. عالوه  نیز در  استرالیا  انگلیس و 
حوزه  در  خود  دستاوردهای  کاوی کنج  مقدماتی،  کارگاه های  بر 
در  را  طبیعت  مدارس  در  تسهیل گران  سازماندهی  و  تیم سازی 
کارگاه های پیشرفته تسهیل گری ارائه می کند. تاکنون چهار دوره از 

این کارگاه های پیشرفته نیز توسط این مجموعه برگزار شده است.

آدم هایی ساده که رویاهایشان را دنبال می کنند

محمد قائم پناه، مؤسس مدرسه طبیعت کاوی کنج می گوید: من 
و همسرم دو تا آدم معمولی هستیم که زندگی ساده ای دارند و 

رؤیاهای خود را دنبال می کنند.

او در رابطه با راه اندازی این مدرسه می گوید: من مدرسه طبیعت 
کاوی کنج را تأسیس کردم و یک سال و نیم مدیریت آن را داشتم. 
االن دیگر در کاوی کنج کار نمی کنم و در کسب و کار اجتماعی 
برای کمک   www.keshmoon.com نام کشمون با  دیگری 
به کشاورزهای زعفران کار و نجات قنات ها در خراسان جنوبی، 
مشغول هستم. بر اساس تجربه ام در تأسیس مدرسه طبیعت کاوی 
آموخته ام،  وهاب زاده  عبدالحسین  از  که  آنچه  و  مشهد  در  کنج 

می توانم پیشنهاداتی بدهم.

جهاد  انتشارات  چاپ  طبیعت«  و  »کودک  کتاب  ابتدا  در 
آرش  و  وهاب زاده  عبدالحسین  ترجمه  مشهد،  دانشگاهی 
طبیعت  مدرسه  با  قبلی  هماهنگی  با  کنید.  تهیه  را  حسینیان 
طبیعت حضور  مدرسه  در  کودکان  که  زمانی  در  کنج  کاوی 
دارند، از آن بازدید کنید. این بازدید بسیار مهم است چون شما 
یک مدرسه طبیعت را در عمل می بینید و در نهایت یک قطعه 
زمین تهیه کنید. مساحت زمین هرچه بزرگتر باشد بهتر است 

اما کمتر از 3000 متر نباید باشد. 

آموزش  دوره  یک  در  باید  شما  اصلی  همکاران  سایر  و  شما 
تسهیل گری مدرسه طبیعت شرکت کنید. در حال حاضر این دوره 
تنها در مدرسه طبیعت کاوی کنج که قدیمی ترین مدرسه طبیعت 

ایران است، برگزار می شود.

 نقطه پر فروغ این دوره، همراهی با عبدالحسین وهاب زاده و ارتباط 
نزدیک با وی است. این کارگاه دیدگاه شما را درباره چیستی و نحوه 

کار و اداره مدرسه طبیعت عمق خواهد بخشید.

 Slicing در نهایت شما می توانید برای پاسخ سؤاالت خود، کتاب
Pie یا قطعه کردن کیک از مایک مویر را مطالعه کنید.

52 مدرسه طبیعت در کشور راه اندازی شده است

مدارس طبیعت
 را جایگزین قلیانسراها کنیم
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد: در مطالعه ای 
که روی 35 هزار ایرانی انجام شد، مشخص شده است که تقریبا 
20 درصد ایرانیان دیابت دارند و بیش از 90 درصد نیز تحرک کافی 
ندارند. همچنین بیش از 25 درصد افراد در کشور کبد چرب دارند 
و مهمترین عامل مرگ در افرادی که مبتال به کبد چرب هستند، 

بیماری های قلبی و عروقی است.

دکتر ملک زاده تصریح کرد: هم اکنون یکی از بهترین برنامه های 
پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در ایران در حال انجام 
است. نزدیک به نیمی از کسانی که یک بار سکته قلبی کرده اند، 
داروهای خود را مصرف نمی کنند که همین امر باعث ابتالی آنها به 

سکته مجدد می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خاتمه تصریح کرد: 
مصرف داروی پلی پیل برای کسانی که ریسک سکته های قلبی و 
مغزی دارند تا 88 درصد احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی در 
آنها را کاهش می دهد. با مصرف این دارو می توان تا 50 درصد از 
بروز سکته ها جلوگیری کرد و بروز سکته را 5 تا 10 سال به تعویق 

انداخت.

50 درصد مرگ و میرها
 به خاطر مشکالت قلبی و عروقی است

دکتر رضا ملک زاده گفت: هم اکنون بیشترین علت مرگ و میر در 
که حدود  است  عروقی  و  قلبی  بیماری های  از  ناشی  ما  کشور 
50درصد مرگ و میرها را تشکیل می دهد. همچنین زایمان های سالم 
مرگ و میر از انواع بیماری ها را کاهش داده و آب آشامیدنی سالم را 

به سراسر ایران منتقل کردیم.

بیماری های  افزود:  بهداشت  فناوری وزارت  و  تحقیقات  معاون 
عفونی مانند ماالریا و هپیاتیت در سطح کشور کاهش یافته است. 
الزم به ذکر است، مصرف سیگار در ایران از بسیاری از کشورها 
پایین تر است.  همچنین ایرانی ها در سال گذشته بیشترین میزان رشد 

قدی پسران را در جهان به خود اختصاص داده اند. به هرحال ما 
در حوزه سالمت به طرف عدالت رفتیم و استان های محروم را 
تحت پوشش قرار دادیم. تصادفات جاده ای و مرگ و میر ناشی از 

سکته های قلبی و مغزی از مشکالت پیش روی ما هستند.

وی ادامه داد: بیماری های قلبی در ایرانیان بسیار زودتر از سایر 
کشورها بروز می کند. سکته های قلبی در ایران زودرس است و 
30 درصد از افرادی که در ایران سکته قلبی می کنند، زیر 55 سال 
سن دارند. همچنین فشار خون در ایران به شدت افزایش یافته و 
55 درصد ایرانیان باالی ۶0 سال به فشارخون مبتال هستند. میزان 
مصرف سرانه کالری در ایرانیان از 200 هزار کالری به 300 هزار 
کالری رسیده است که نشان دهنده زیاده روی در مصرف غذا است.

آموزش سبک زندگی برای زنان و خانواده ها 
در دستور کار دولت است

معصومه ابتکار نیز اعالم کرد: در حدود دو دهه پیش بیماری های 
قلبی از زاویه ایمونولوژی دیده نمی شد ولی امروزه یافته های علمی 
به این نقطه رسیده اند که ایمونولوژی از جمله راه های درمان و 
پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی است. همچنین آلودگی هوا 
می تواند پدیده ایمونولوژیک را تشدید کند که سبب بیماری های 
قلبی و عروقی می شود. میزان تأثیرگذاری محیط روی ژن ها مسئله 
خیلی مهمی است که می تواند برای یک فرد در سنین باال بیماری 

ایجاد کند. سبک زندگی در روند این بیماری بسیار مهم است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تصریح کرد: مسئله سبک 

زندگی مانند تغذیه، ورزش و... موضوعات مهمی هستند که امروزه 
می توان به آنها پرداخت. آموزش سبک زندگی به خانواده ها و زنان 
در دستور کار دولت قرار دارد. با آموزش و اصالح رفتار می توان 
سبک زندگی را تغییر داد که در نهایت به کاهش بیماری ها می انجامد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته بیش از ۶0 درصد از سهم دانشگاه ها 
را زنان تشکیل می دادند که امروزه این نسبت تقریبا متعادل شده 
است، تأکید کرد: در وزارت علوم و فناوری و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی مجموعا 27 درصد کادر هیأت علمی را 
زنان تشکیل می دهند که نشان دهنده پیشرفت بسیار خوب زنان در 
مجامع علمی و پژوهشی است، ولی به این نسبت حضور زنان در 

پست های مدیریتی دیده نمی شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: تا پایان این دولت 
 باید 30 درصد از پست های مدیریتی بر اساس شایسته ساالری به 

زنان تعلق گیرد و امیدوارم که این اتفاق در وزارت علوم و وزارت 
با ورود زنان به عرصه مدیریت و  بهداشت رخ دهد. همچنین 

سیاست گذاری، می توانیم دیدگاه های جنسیتی را متعادل کنیم.

دیابت در کمین ایرانی هاست

دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق گفت: 
با توجه به وجود فاکتورهای پرخطر در کشور، پیش بینی می شود تا 

10 سال آینده یک سوم مردم ایران به دیابت مبتال شوند.

مسعود اسالمی در ادامه تأکید کرد: تعویض دریچه های قلب بسته 
از طریق رگ پا، یکی از کارهایی است که در سال های اخیر توسط 
متخصصان ایرانی با موفقیت انجام و در این کنگره به آن نیز پرداخته 
شده است. همچنین رشته قلب و عروق در سال های اخیر در 
تالش است از اعمال روش های جراحی باز و پرخطر برای بیماران 
اجتناب کند و به سمت روش های کم تهاجمی و بدون جراحی 

پیش می رود.

وی با اشاره به اینکه شایع ترین علت مرگ و میر در کشور بیماری های 
قلبی و عروقی به ویژه سکته های قلبی است، ادامه داد: متأسفانه 
فاکتورهای خطرساز در کشور ما روز به روز افزایش می یابد و این 
در حالیست که 50 درصد افراد باالی ۶5 سال فشار خون دارند که 
بیشتر این افراد فشار خون خود را کنترل نمی کنند یا به درستی از 

درمان دارویی استفاده نمی کنند.

بر اساس قانون نظام مالیاتی جدید در عربستان سعودی، از این پس خرید کاالهایی از قبیل دخانیات، نوشیدنی های انرژی زا و انواع 
نوشابه های گازدار شامل مالیات خواهند شد. البته میزان مالیات بر هر کاال متفاوت است. اخذ مالیات دخانیات از خرده فروشی و 

نوشیدنی های انرژی زا به میزان 100 درصد و نوشابه های گازدار به میزان 50 درصد است.

گفتنی است، عربستان سعودی برای نخستین بار قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در این کشور اجرایی کرد. بر اساس این قانون 
تنها کاالهایی که برای سالمت انسان ها یا محیط زیست مضر هستند شامل مالیات می شوند.

 به نقل از روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی، این قانون همه محصوالت را در بر نمی گیرد و تنها شامل برخی کاالها می شود. 
کاالهایی از قبیل سیگار و نوشیدنی های انرژی زا که برای سالمت افراد و محیط زیست مضر هستند شامل پرداخت مالیات هستند.

کم تحرکی در بیش از 90 درصد ایرانی ها شایع است

آموزش سبک زندگی 
برای زنان و خانواده ها در دستور کار دولت است

اسالمی تصریح کرد: استرس های روحی در کشور بسیار باالست 
و اگر در کشور برنامه ای جدی برای کنترل این عوامل خطر نداشته 
باشیم، بیماری های قلبی از شرایط فعلی بیشتر خواهد شد. همچنین 
الزم به ذکر است، عوامل ژنتیکی در بروز مشکالت قلبی در کشور 
ما مشابه سایر جهان است و این عوامل محیطی و اکتسابی است 
که شیوع بیماری های قلبی در ایران را بیش از سایر نقاط جهان 
کرده است. در گذشته سبک زندگی ایرانی ها به لحاظ تحرک کافی، 
مصرف میوه و سبزیجات زیاد خوب بوده است ولی متأسفانه امروز 
وضعیت تغذیه و سبک زندگی در شرایط خوبی در کشور به سر 

نمی برد و همین علت شیوع سکته های قلبی را افزایش داده است.

دبیر علمی این کنگره در خاتمه متذکر شد: تصحیح این سبک غلط 
عزم ملی و برنامه ریزی های بلندمدت الزم دارد. زیرا هزینه های زیادی 
بر اثر این بیماری ها به کشور و خانواده ها تحمیل می شود و دولت نیز 
در پرداخت آن عاجز است. مثال در کشور آمریکا که سرانه درمان 
چند برابر ایران است، هزینه درمان نارسایی قلبی بیشتر از ایران است.

کاهش سن ابتال به بیماری های قلبی در بین مردان 

بروز  سن  متأسفانه  گفت:  ادامه  در  نیز  قاسمی  مسعود  دکتر 
بیماری های قلبی و عروقی در آقایان به 30 سالگی رسیده است 

و اگرچه بیماری های قلبی در همه جای جهان به سنین پایین تر نیز 
تسری پیدا کرده، اما روش های تشخیصی هم افزایش یافته است که 

این دو عامل در کنار هم آمار بیماران را تخمین می زند.

رئیس نوزدهمین همایش بین المللی تازه های قلب و عروق با بیان 
اینکه تغییراتی که در سبک زندگی رخ داده در بروز بیماری های قلبی 
بسیار مؤثر بوده است ادامه داد: تمرکز بر طب پیشگیری از کودکی 
تا بزرگسالی در آگاهی جامعه در برابر بیماری های قلبی و عروقی 
اثر مستقیم دارد و عوامل خطرساز از جمله بیماری قند، فشار خون، 

چاقی، کم تحرکی و تغذیه در جامعه ایرانی باید اصالح شود.

وی متذکر شد: بروز دیابت نوع 2 در کودکان بسیار خطرساز است.
به طوریکه در دو دهه گذشته آمار چاقی به ویژه در کودکان بسیار 
پایین بوده است و بر اساس آمار، 15 درصد نوجوانان زیر میزان 

استاندارد تحرک و فعالیت بدنی دارند.

قاسمی همچنین در رابطه با فشارخون گفت: فشارخون در بیشتر 
موارد بدون عالمت است و افراد مبتال نسبت به آن بی اطالع هستند. 
همچنین کنترل و درمان چربی های خون نقش مؤثری در کاهش 
بروز نارسایی قلبی دارد، بنابراین برنامه صحیح زندگی از کودکی 
و به صورت درازمدت می تواند الگوی بروز بیماری های قلبی را در 

کشور تغییر دهد.

وی با اشاره به بروز 2 برابری نارسایی قلبی در بین بیماران دیابتی 
افزود: در افراد دیابتیک عالئم قلبی و عروقی ظاهر می شود و برخی 
عالمت ها عادی به نظر می رسد. بنابراین توصیه ما این است این افراد 
ضمن کنترل قند خون و داشتن معاینات منظم سبک زندگی خود را 

به گونه ای اصالح کنند تا از خطر بیماری های قلبی در امان بمانند.

افتتاحیه نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق  با حضور ریاست کنگره و دبیر علمی کنگره 
و با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، دکتر معصومه ابتکار و دکتر رضا ملک زاده، معاون 
برجسته  اساتید  و  داخلی  و عروق  قلب  برجسته  اساتید  کنار  در  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 
قلب و عروق خارجی و مقامات کشوری و لشکری روز سه شنبه 21 شهریور ماه در سالن اصلی مرکز 

همایش های بین الملی برج میالد برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم به پاس بزرگداشت و یادواره استاد گرانقدر مرحوم دکتر منوچهر رهبر، یکی 
از برجسته ترین جراحان قلب کشور با حضور ریاست کنگره و دبیر علمی کنگره و مژده مزیدی دبیر 
اجرایی کنگره به رسم یادبود به این استاد گرانقدر، تندیس نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و 

عروق اهدا شد.

در روزهای منتهی به اجرای این قانون مصرف کنندگان برای خرید کاالهایی که شامل مالیات می شوند هجوم آوردند به طوری که رکورد 
فروش سیگار در عربستان تنها یک روز قبل از اجرای این قانون شکسته و برخی انواع سیگار در عربستان سعودی نایاب شد.

هیات عمومی زکات که مسئول دریافت مالیات در عربستان سعودی است از بازرگانان خواست تا در صورتی که مقداری از این کاالها 
را در انبارهای خود نگه داری می کنند لیست آنها را در یک مهلت 45 روزه به دستگاه های مربوطه گزارش کنند تا مشمول جریمه فرار 

از پرداخت مالیات نشوند.

عربستان سعودی در راستای اجرای چشم انداز 2030 که شاهزاده محمد بن سلمان مسئول آن است در نظر دارد برنامه های اقتصادی 
زیادی را برای رهایی اقتصاد عربستان سعودی از وابستگی به نفت انجام دهد.

اخذ 100 درصدی مالیات دخانیات از خرده فروشی در عربستان 



با  مبارزه  جمعیت  هیأت امنای  فصلی  جلسه 
استعمال دخانیات ایران روز جمعه 24 شهریورماه  
با حضور محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران، حجت االسالم 
جمعیت،  هیأت مدیره  رئیس  شیرازی  معین 
حجت االسالم مصطفی مرسلی عضو هیأت مدیره 
صالح الدین  و  عالءالدینی  عزیز اله  جمعیت، 
از  چه پور  ولی اله  و  حیدری  علیرضا  دلشاد، 
اعضای هیأت امنای جمعیت، منوچهر منصوری 
عضو هیأت امنای جمعیت، علی عطا طاهری دبیر 
سازمان  این  اعضای  سایر  و  جمعیت  اجرایی 
مردم نهاد در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
در رابطه با اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات که 
قرار است از مهرماه در 30 دانشگاه کشور اجرا شود، 
گفت: وقتی صحبت از فرهنگ سازی می شود، باید 
دوره های آموزشی از پیش دبستانی و دبستان آغاز 
شود که به وسیله فرزندان وارد خانواده شده تا در 
نهایت به جامعه ای با فرهنگ تغییر یافته برسیم. اگر 
ما وضعیت استعمال سیگار به خصوص قلیان را در 
بین نوجوانان و جوانان کتمان کرده یا کمرنگ جلوه 
دهیم، متأسفانه تنها صورت مسئله را پاک کرده و 
یک معضل را آنقدر به حال خود رها می کنیم تا 

دیگر نتوانیم جلوی ضرر را بگیریم.

محمد رضا مسجدی در ادامه تأکید کرد: طرحی را 
وزارت علوم با همکاری جمعیت تدوین کرد که 
هدف از اجرای آن، دست یافتن به دانشگاه عاری 
گذشته  سال های  در  جمعیت  است.  دخانیات  از 
»9فرمان« را برای داشتن دانشگاه عاری از دخانیات 
با کارشناسان مربوطه تهیه و تدوین کرده بود که 
بر اساس آن و نیز برنامه  های تدوین شده وزارت 
علوم در سال تحصیلی گذشته و هم اکنون در بعضی 
دانشگاه ها اجرا می شود. در این طرح که »دانشگاه 
بدون دخانیات« نام  دارد، مصرف و استعمال هر نوع 
دخانیات در فضاهای آموزشی،  حتی فضاهای باز و 
حیاط ها و عالوه بر آن، فروش و عرضه مواد دخانی 

در بوفه ها و فروشگاه های دانشگاهی ممنوع است.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین مقرر شد تفاهم نامه ای 
خوابگاه های  در  دخانیات  مصرف  کاهش  برای 
دانشگاه ها هم برنامه ریزی شود که با کاهش مصرف، 
به سوی حذف دخانیات در زندگی دانشجویان پیش 
برویم. در کنار این ممنوعیت ها هم قرار است یکسری 
مضرات  از  تا  شود  گرفته  نظر  در  درسی  واحدهای 

دخانیات و تأثیرات آن در آینده صحبت شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در 
خاتمه یادآور شد: متولی سالمت کشور همه نهادهای 
دولتی و سازمان های سیاستگذار هستند. به خصوص 
متولیان آموزش که بیش از هر نهاد دیگری مسئولیت 
سنگین پرورش نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند. 
نمی شود که هر نهاد و اداره ای، بدون توجه به اهداف 
توسعه فعالیت کند و تنها از وزارت بهداشت توقع 
معجزه داشته باشیم. متأسفانه استعمال سیگار و قلیان 
عالوه بر تحمیل هزینه  های سالمت، در بخش قاچاق 
و عدم اجرای قانون مالیات بر سیگار نیز هزینه  های 
اقتصادی زیادی را برای دولت به همراه داشته و دارد.

در  خود  حضور  با  رابطه  در  ادامه  در  وی 
بیست و هفتمین کنگره بین المللی انجمن تنفس اروپا 
)ERS( امسال در شهر میالن ایتالیا به مدت 5 روز 
بود  تنفسی  بیماری های  حوزه  متخصصان  میزبان 
گفت: در این کنگره حدود 22 هزار نفر از سراسر 
نقاط دنیا در 2۶ سالن جمع شده بودند که حدود 
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از جلسات  یکی  بودند.  آمده  ایران  از  آنها  80نفر 
به  مربوط  شد،  برگزار  کنگره  این  در  که  مهمی 
سرطان ریه بود که در حدود سه هزار و دویست 

نفر در آن حضور داشتند. 

گفته شد شایع  ترین  کنگره  این  در  داد:  ادامه  وی 
سرطان در مردان سرطان ریه است که در خانم ها 
این سرطان رتبه سوم را نسبت به سایر سرطان ها 
را  میر  و  مرگ  آمار  باالترین  ریه  سرطان  و  دارد 

نسبت به سایر سرطان ها دارد. 

این  تشخیص  انواع روش  های  با  رابطه  در  مسجدی 
سرطان در کنگره گفت و یادآور شد: برای تشخیص 
زودرس سرطان ریه هزینه  های گزافی باید صرف شود. 
حال اگر ما جمعیت باالی چهل سال تهران را در نظر 
بگیریم که 20 درصد آنها سیگاری باشند، حدود 801 
هزار نفر آنها باید از نظر ابتال به سرطان ریه بررسی 
شوند. بنابراین با یک محاسبه اقتصادی متوجه می شویم 

برای تشخیص این بیماری چقدر باید هزینه شود.

وی ادامه داد: شناسایی زودرس سرطان ریه می تواند از 
LD-(طریق سی تی اسکن با اشعه کم یا ال دی سی تی
CT( انجام شود که در حال حاضر در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته در حال انجام است. به این وسیله 
می توان افراد سیگاری باالی 40 سال را قبل از ابتال 
به سرطان یا حاد شدن این بیماری شناسایی و درمان 
کرد. پروژه بیماری یابی از جمله پروژه هایی است که 
برای تشخیص برخی از سرطان ها به خصوص سرطان 
سینه و ریه قابل انجام است ولی نباید از هزینه  های 
گزاف آن نیز غافل بود. لذا با توجه به هزینه  های گزاف 
درمان سرطان ریه در کنگره بین المللی بیماری  های 
تنفسی اروپا پیشنهاد جمعی متخصصان و پزشکان 
بر این بود که پیشگیری و کنترل استعمال محصوالت 
دخانی باید در سطح جهانی با جدیت انجام شود، 

چراکه پیشگیری مؤثرتر و ارزان تر از درمان است.

مسجدی در ادامه به سفری که به مشهد داشت اشاره 
از فرودگاه به سمت شهر  افزود: زمانی که  کرد و 
از خیابان  های  بلواری که در یکی  مشهد می آمدم، 
اصلی شهر بود، پر از افرادی بود که در حال کشیدن 
قلیان بودند. زمانی که این مطلب را به مسئوالن گفتم، 
رئیس دانشگاه مشهد گفت که مبارزه با قلیان را مدتی 
است که در این شهر آغاز کرده اند و در بسیاری از 
خیابان  های این شهر دیگر خبری از قلیانسرا نیست، 
که این اقدام قابل ستایش است. در رابطه با مبارزه 
نیز  مذهبی  اماکن  در  قلیان  و  سیگار  استعمال  با 
آنها می توان  بین  داده اند که در  انجام  حرکت هایی 
به تهیه بیلبورد و بنرهای تبلیغاتی در جهت مبارزه با 
محصوالت دخانی اشاره کرد. ما جلسات فراوانی را 
با رئیس دانشگاه قم داشته ایم و انتظارمان این است که 

آنها نیز با ما همکاری  های الزم را انجام دهند.

مسجدی در خاتمه متذکر شد: در کمیته بین المللی 
گزارش  باید  ما  غیرواگیر  بیماری  های  با  مبارزه 
ما  بدهیم.  زمینه  این  در  را  کشورمان  عملکرد 
خوشبختانه قوانین بازدارنده خوبی در زمینه مبارزه 
با استعمال دخانیات و قلیان داریم که همگی آنها 

متأسفانه تاکنون در اجرا ضعیف عمل کرده اند.

در مقابل سود سرشار دخانیات 
سالمت مردم قرار دارد

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  رئیس 
دخانیات ایران نیز در این جلسه با اشاره به مضرات 
در  درآمدزا  صنعت  سه  از  یکی  گفت:  دخانیات 
دنیا دخانیات است که بیش از 30 میلیارد دالر در 
سال سود خالص دارد؛ اما در مقابل سود سرشار 
برای  که  دارد  قرار  مردم  نیز سالمتی  این صنعت 
سودجویان نه تنها در اولویت نیست، بلکه ابزاری 

برای معامله  های کالنشان است.

حجت االسالم معین شیرازی در ادامه افزود: دودی 
که به وسیله سیگار منتشر می شود را می توان به سه 
قسمت تقسیم کرد. در ابتدا دودی که با زدن یک 
پک وارد حلق، حنجره و ریه فرد سیگاری می شود. 
دوم دودی که از دهان خارج می شود که از اولی 
آلوده تر است و در نهایت دود سوم دودی که در 
هوا منتشر شده و بعد از مدتی بر روی وسایل و 
بیشتر  آلودگی اش  که  می نشیند  محیط  در  اشیاء 
متوجه کودکان است. وی عنوان کرد: در بسیاری 
از کشورهای اروپایی که لوازم را بیمه می کنند، این 
بیمه شامل لوازم و اشیایی که در معرض دود سیگار 

قرار دارند نمی شود.

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  رئیس 
دخانیات ایران با اشاره به این مطلب که در کشور 
بهترین قانون در رابطه با منع دخانیات وجود دارد، 
سیگار  ژست  یک  عنوان  به  امروز  جوانان  افزود: 
به دست می گیرند که متأسفانه این ژست می تواند 
در آینده خطرات دیگری را نیز به دنبال داشته باشد. 
در کنار سیگار نباید از قلیان نیز غافل شد که امروزه 
به عنوان یک عادت ناپسند در خانواده ها استفاده 
می شود. گفتنی است یک عدد قلیان بین 70 تا 120 
نخ سیگار دود تولید می کند و حرارت و آب درون 

آن، باعث جذب بیشتر دود در ریه ها می شود.

وی در خاتمه متذکر شد: دوستان و مشاورانی که 

متولی سالمت کشور، همه نهادهای دولتی و سازمان های سیاستگذارند

پیشگیری از استعمال محصوالت دخانی 
باید از پیش دبستانی آغاز شود

به ندامتگاه ها و زندان ها رفته بودند، خبر دادند که 
اکثر افرادی که در زندان ها معتاد هستند، اعتیاد خود 
را با سیگار شروع کرده اند. خانواده ها باید بیش از 
گذشته با مضرات سیگار آشنا شوند و به فرزندانشان 
بیاموزند تا در مقابل هر رفتار پرخطر، بتوانند بی هیچ 

محدودیتی »نه« بگویند.

برای کنترل دخانیات
 باید گام  های جدی برداشت

نایب رئیس هیأت مدیره جمعیت نیز در این جلسه  
گفت: در کشور ما بعد از انقالب شکوهمند اسالمي، 
کارهاي بزرگ و حائز اهمیتي در بخش های مختلف 
انجام شده و کارهاي بسیاري نیز در حال انجام و 

برنامه ریزي است.

حجت االسالم و المسلمین مصطفي مرسلي افزود: 
در امر کنترل و پیشگیري از استعمال دخانیات در 
جامعه، باید گام هاي جدي و بزرگي برداشته شود که 
براي تحقق این امر، تمامي دستگاه ها  باید مشارکت 
کشورهاي  در  من  داد:  ادامه  وی  باشند.  داشته 
مختلف حضور داشتم، اما در ایران نسبت به فراخور 
نیازي که وجود دارد، کار کمي در مبارزه با دخانیات 
انجام شده است. به طور مثال در عربستان سعودي 
در شهرهاي مکه و مدینه، تشکیالت عظیمي به امر 
محدودیت  اعمال  و  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
استعمال دخانیات در حدود حرمین شریفین مشغول 
هستند. شاید در کشور ما نیز نیاز است که جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات، با کمک مسئوالن در 
تهران و سایر مراکز استان ها، ساز و برگ کاملي داشته 
باشد تا فعالیت هاي این مرکز گسترش یابد. یقین 
کمک هاي  کنیم،  درست حرکت  راه  در  اگر  دارم 

مردم مي تواند ما را به نقطه خوبي برساند.

حجت االسالم مرسلي متذکر شد: دخانیات مسئله 
براي  تشکیالتي،  به صورت  باید  و  است  بغرنجي 
مسیر،  این  در  برداریم.  گام  آن  با  مبارزه  و  کنترل 
معموالً در اکثر کشورهاي دنیا سمن ها بسیار فعال 
هستند. در اینجا نیز دکتر مسجدي زمان زیادي را در 
زمینه مبارزه با دخانیات صرف کرده اند که قابل تأمل 
است، ولي به نظر من اگر امکانات بیشتري در دست 
داشته باشیم، مي توان با قدرت و توان بیشتري در 

این مسیر حرکت کرد.

در ایام محرم 
مبارزه با سیگار و قلیان را تبلیغ کنیم

عضو هیأت امنای جمعیت نیز در این جلسه با اشاره 
به فرا رسیدن ایام محرم گفت: این ایام، نزد مردم ما 
بسیار ارزشمند است و فرصت مناسبی است که در 
زمینه مبارزه با محصوالت دخانی، به خصوص قلیان 

تبلیغات الزم را انجام دهیم.

صالح الدین دلشاد در ادامه افزود: در این ایام جوانان 
بیش از هر وقت دیگری حضور دارند؛ جوانانی که 
به صورت داوطلبانه بیشتر زمان خود را در تکیه ها و 
دسته  های سینه زنی و عزاداری می گذرانند. چه خوب 
است که تغییر در فرهنگ استعمال محصوالت دخانی 
را از همین مراسم  های مذهبی و با شکوه آغاز کنیم. 
افراد در گروه  های سنی مختلف حضور  که  زمانی 
دارند و بیش از هر وقت دیگری پذیرای تغییر هستند.
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در میان شهرها و روستاهای استان هرمزگان، یک 
روستا آن هم در قلب بشاگرد وجود دارد که آن 
را با سایر مناطق دیگر متمایز می سازد. »بلبل آباد«، 
نام روستایی است که مردمانش سخت کوش و 
هستند  همراه  و  همدل  هم  با  همه  و  پرتالش 
و  دخانیات  هیچ نوع  روستا،  این  در  هیچ کس  و 
مواد مخدر استفاده نمی کند. این در حالیست که 
اهالی این روستا اذعان دارند که متأسفانه به دلیل 
بیکاری،  و  کارآفرینی  اقتصادی،  امکانات  نبود 
جوانان به انواع قاچاق روی می آورند. ولی با این 
وجود هیچ کس در این روستا هیچ نوع دخانیات، 
قلیان و مواد مخدر استفاده نمی کند و هرکسی هم 
که وارد این روستا می شود، حق زیر پا گذاشتن 
این قانون را ندارد. جالب اینکه یکی از شروط 
ضمن عقد دختران روستای بلبل آباد این است که 
داماد باید از استعمال هرنوع مواد دخانی و مخدر 

به دور باشد.

نظیر  این روستا محصولی  در گذشته کشاورزان 
به  سالهاست  اکنون  اما  می کردند،  کشت  تنباکو 
همین دلیل حتی تنباکو هم کشت نمی کنند. آنان 
تا  بستند  عهد  یکدیگر  با  پیش  سال   10 حدود 
بَر کنند  از روستایشان  ریشه دود و دخانیات را 
و هنوز بر پیمانشان استوار مانده اند. الزم به ذکر 
است که در سال 1372 جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران به سرپرستی دکتر مسجدی از این 
روستا به عنوان روستایی عاری از دخانیات پیش 
از اینها تقدیر و تشکر کرده بود؛ که البته در سال 
139۶ این سازمان مردم نهاد با برگزاری مراسمی 
روستا  این  از  دیگر  بار  غدیرخم  عید  شب  در 

تقدیر و تشکر کرد.

برای رسیدن به این روستا باید مسیری طوالنی را 
طی کرد، هرچند که راه های روستاهای بشاگرد، 
اما برخالف  کوهستانی و بسیار خطرناک است، 

آن، مردمانی سختکوش و مهمان نواز دارد.

 البته بشاگرد نامی است که دیگران به این منطقه 
داده اند و ساکنان بومی آن را بَشَکرد تلفظ می کنند 
که در واقع واژه صحیح آن هم بشکرد است، نه 
نام  این  بومی در مورد  آنچه مردم  بشاگرد؛ زیرا 
می گویند صحیح تر به نظر می رسد. آنان گویش 
بشکردی  گویش  به  که  دارند  را  خود  خاص 

مشهور و به زبان بلوچی نزدیک تر است.

همه چیز
 از محرم سال 13۶5 شروع شد

عضو شورای اسالمی روستای بلبل آباد در رابطه 
با تصمیم ساکنان این روستا می گوید: همه چیز 
اهالی  تمام  که  بر می گردد  به محرم سال 13۶5 
تصمیم گرفتند از این پس اجازه ندهند هیچ نوع 

دود و دخانیاتی در این روستا مصرف شود.

عباس زارعی در ادامه متذکر می شود: خوشبختانه 
این تصمیم روز به روز قوت بیشتری می گرفت 
در  و   1370 سال  تیرماه   10 تاریخ  در  اینکه  تا 
و  گرفت  قوت  پیمان  این  غدیرخم،  عید  شب 
خودجوش،  به صورت  و  همگانی  اقدام  یک  در 
هم  یکدیگر  با  بلبل آباد  روستای  ساکنان  تمامی 
قسم شدند تا هر آنچه قلیان، سیگار و به طور کلی 
انواع دخانیات و مواد مخدر و هرگونه وسیله ای 
باشد  با مصرف مواد دخانی و مخدر  که مرتبط 
را در روستا نابود کنند. این تصمیم در شب عید 

تقدیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از »بلبل آباد« هرمزگان 
اولین روستای بدون قلیان و سیگار

بیست و هفتمین سالگرد آیین 

»مرگ دود«

مردم  همه  روز  آن  فردای  و  شد  گرفته  والیت 
هرآنچه در خانه داشتند، مانند قلیان، سیگار، پیپ 
و چپق و تنباکو و غیره را با خود آورده و طی 
تا  با یکدیگر هم قسم شدند  با شکوهی  مراسم 
از این پس اجازه ندهند هیچ یک از افراد روستا 
این میان  بزنند. در  یا مخدر  به مواد دخانی  لب 
بیشترین سال های  که  پیرزنانی  و  پیرمردان  حتی 
گذرانده  تنباکو  یا  قلیان  استعمال  با  را  عمرشان 
جوانان  تشویق  باعث  و  شده  پیش قدم  بودند، 
نیز شدند. آنگاه هر آنچه را که آورده بودند طی 
آن  از  پس  و  شد  سوزانده  یا  شکسته  مراسمی 
مواد  و  دخانیات  به  لب  هیچ کس  دیگر  تاکنون 
که  اهالی  حتی  هیچ کس،  و  است  نزده  مخدر 
جاهای دیگر به این روستا می آیند، حق ندارد در 

این روستا این قانون را زیر پا بگذارند.

عدم استعمال مواد دخانی و قلیان 
جزو شروط ضمن عقد دختران است

زارعی در ادامه متذکر شد: یکی از شروط ضمن 
است  این  نیز  بلبل آباد  روستای  دختران  عقد 

مخدر  یا  دخانی  مواد  هیچوقت  نباید  داماد  که 
استعمال کند.

از  برخی  هنوز  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 

گفت:  ندیده اند،  هم  را  قلیان  حتی  ما  کودکان 
با  را  کوچکم  دختر  مرتبه  اولین  برای  یکبار 
خود به روستای دیگر بردم در آن روستا عده ای 
من  از  دخترم  که  بودند  قلیان  کشیدن  درحال 
به  ادامه  در  که  هست؟  صدایی  چه  این  پرسید 
او توضیح دادم، این خوردنی نیست، بلکه دارند 

قلیان می کشند و خیلی هم مضر است.

»بلبل آباد« قابلیت تبدیل شدن
 به الگوی ملی را دارد

در  دود«  »مرگ  سالگرد  بیست و هفتمین  آیین 
روستاي 900 نفری بلبل آباد بشاگرد برگزار شد. 
ساکنان روستاي بلبل آباد بخش بشاگرد از توابع 
شهرستان جاسک هرمزگان 15 سال پیش تصمیم 
گرفتند که براي مقابله با اعتیاد، ساکنان روستا یا 
کساني را که وارد روستا می شوند را از کشیدن 
منع  مواد دخاني و مخدر  دیگر  و  قلیان  سیگار، 

کنند.

دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  مدیرعامل 
گفت:  مراسم  این  با  رابطه  در  نیز  ورامین  شعبه 
بلبل آباد  روستاي  مردم  بي نظیر  و  شایسته  اقدام 
تبدیل شدن  قابلیت  دخانیات  ترک  در  بشاگرد 
دارد. را  ملي  سطح  در  مناسب  الگوي  یک   به 
روستاي  اهالي  جمع  در  شاهسون  حمیدرضا 
اراده  افزود:  ادامه  در  بشاگرد  بخش  بلبل آباد 
دخانیات،  ترک  در  غیرتمند  مردم  شما  جمعي 
سرافراز  ملت  فرهنگي  بن مایه های  در  ریشه 
را  می توانیم«  »ما  اراده  که  دارد  اسالمي  ایران 
ساخته  متجلي  به فرد  منحصر  فرمي  و  شکل  در 
 است که براي همگاني شدن آن باید تالش شود.
استعمال  با  مبارزه  از جمعیت  نمایندگی  به  وي 
دخانیات ایران با تقدیم لوح و هدایا از مسئوالن 
و پیشکسوتان این روستا جهت انجام این حرکت 

مهم و جدی تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر روستاهاي باالي 500 
اعتیاد و مرگ دود  بتوانند در ترک  نفر جمعیت 
اقدام کنند، در چند سال آینده می توانیم به سمت 

شعار جامعه ای عاری از دخانیات حرکت کنیم.

اراده مردم این روستا ستودنی است

آیت اله صدر السادات، نماینده ولی فقیه در استان 

هرمزگان نیز در این جشن اعالم کرد: اراده قوی 
بسیاری  با  مبارزه  برای  بشاگرد  مردم  مصمم  و 
این  است.  ستودنی  اعتیاد  از جمله  از مشکالت 
توانسته  دارد،   که  محرومیت هایی  به رغم  روستا 
با  مبارزه  در  همچنان  سال   10 گذشت  از  بعد 
پابرجا  و  محکم  قلیان  و  دخانی  مواد  استعمال 

حرکت کند.

وی در ادامه افزود: در این روستا عشق و ارادت 
به اهل بیت در بین مردم موج می زند و برگزاری 
به  را  مسئله  این  آنها  طرف  از  مراسمی  چنین 

وضوح نشان می دهد.

این روستا همان داستان  تأکید کرد: داستان  وی 
خاص  عظمتی  و  جایگاه  انسان  است.  انسانیت 
رفتارهای  به  همیشه  باید  که  دارد  پرودگار  نزد 
خود آگاه باشد تا مبادا از این جایگاه تنزل پیدا 

کند. 

غدیرخم  سعید  عید  با  همزمان  دود«،  »مرگ  سالگرد  بیست و هفتمین  آیین 
از  بلبل آباد  روستای  در  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  توسط 
توابع شهرستان بشاگرد استان هرمزگان برگزار شد. الزم به ذکر است در این 
مراسم عالوه بر حمیدرضا شاهسون به عنوان نماینده این سازمان مردم نهاد، 
استان هرمزگان، حجت االسالم  فقیه در  نماینده ولی  السادات  آیت اله صدر 
والمسلمین بهروزه امام جمعه شهرستان بشاگرد، آقای عزیزی بنیانگذار طرح 
روستای  اسالمی  شورای  عضو  زارعی  عباس  دخانیات،  استعمال  با  مبارزه 
بلبل آباد، آقای خسروی مدیر روابط عمومی بانک رسالت شعبه مرکزی استان 
هرمزگان، سرهنگ رحمانی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشاگرد، آقای 
مهدیزاده رئیس اداره هواشناسی بشاگرد، علی زارعی رئیس اداره صنعت و 
مراد  و  عزیزی  آقای  بشاگرد،  مرکزی  بخشدار  بهاری  آقای  بشاگرد،  معدن 
قراری نماینده بنیاد خیریه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران و نیز جمعی 
از افراد مستقر در سپاه میناب و هالل احمر شهرستان بشاگرد حضور داشتند. 
در این مراسم ضمن تقدیر از ورزشکاران و هنرمندان این روستا، جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز با اهدای لوح و جوایزی از دستاوردهای 
ارزشمند این روستا در زمینه مبارزه با دخانیات و قلیان، تقدیر و تشکر کرد.

مناطق شهری و روستایی 
نیاز به اشتغال پایدار دارند

بانک رسالت شعبه مرکزی  مدیر روابط عمومی 
استان هرمزگان نیز در حاشیه این مراسم گفت: 
در جوامع امروز زمانی مشکالتی مانند استعمال 
می شود  حل  بزهکاری ها  و  مخدر  دخانی،  مواد 
که در مناطق شهری و روستاییمان شاهد اشتغال 

پایدار باشیم.

خسروی در ادامه افزود: حال که تمام اهالی این 
باید  گفته اند،   محکم  نه  یک  دخانیات  به  روستا 
مسئوالن نیز یک آری محکم در زمینه اشتغال این 
مواد  استعمال  از  بیکاری  ضرر  بگویند.  جوانان 
دخانی و مخدر بیشتر است، چراکه زمانی که یک 
جوان کار مناسب داشته باشد که بوسیله آن بتواند 
ازدواج کرده و مشکالتش را مرتفع کند، حتما در 
این شرایط به استعمال انواع مواد دخانی و مخدر 

هم اصال فکر نمی کند. 

خرد  اقتصاد  و  خانگی  مشاغل  شد:  متذکر  وی 
این  در  آن  پتانسیل  که  است  مواردی  جمله  از 
و  همکاری  نیازمند  تنها  و  دارد  وجود  روستا 
همیاری مسئوالن در سایر بخش ها است. بوسیله 
صنایع دستی و کشاورزی این منطقه ما می توانیم 

راهبردهای اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم.

فعالیت های فرهنگی و ورزشی 
در اینجا طرفدار بسیار دارد

مصطفی یکی از جوانان روستا با اشاره به عالقه 
به  بلبل آباد  نوجوانان  و  جوانان  سایر  و  خود 
خیلی خوب  والیبال  تیم   2 اینجا  گفت:  ورزش 

داریم، اما زمین فوتبال نداریم.

وی افزود: با توجه به اینکه منطقه ما کوهستانی 
وجود  فوتبال  بازی  برای  همواری  زمین  است، 
ندارد و الزم است که مسئوالن مربوطه با تسطیح 
مناطق ناهموار، آن را برای زمین ورزشی جوانان 

و نوجوانان این روستا اختصاص دهند.

روستایی دیگری نیز در ادامه با اظهار این مطلب 
روستاهای  و  کوهستانی  مناطق  از  بسیاری  که 
مواد  کاروان های  مرور  و  عبور  مسیر  بشکرد 
مخدر است و اعتیاد به مواد مخدر در خیلی از 
روستاها بیداد می کند گفت: با توجه به وضعیت 
مسئوالن  است  الزم  بلبل آباد،  روستای  خاص 
و  نموده  روستا  این  به  بیشتری  توجه  استان 
آبادی  این  به  بیشتری  امکانات فرهنگی ورزشی 

اختصاص دهند.
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شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
منطقه 6 در بازدید از مرکز فرآموز نفس پاک 
گفت:  دخانیات،  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
آموزشی  برنامه های  پاک،  نفس  فرآموز  مرکز 
مختلفی را ویژه کودکان سنین 5 تا 12 سال در 
جهت »نه گفتن به دخانیات« برنامه ریزی کرده 
آموزشی  فعالیت های  شامل  برنامه ها  این  که 
مستقیم و غیر مسقیم است که در فضایی شاد و 

جذاب برای کودکان برگزار می شود.

مهرشاد اهلل وبردی با بیان اینکه هدف از ایجاد این 
به  نسبت  کودکان  آگاهی  افزایش  آموزشی  مرکز 
با  کودکان  داد:  توضیح  است  دخانیات  مضرات 
آسیب ها و مخاطرات دخانیات به سالمت جسمانی 
و روانی افراد آشنا شده و با انتقال آموزه های خود 
به خانواده به مبلغان کوچک پیشگیری از مصرف 

دخانیات در خانواده و اجتماع تبدیل می شوند.

راه های  گسترش  و  شروع  کرد:  اشاره  وی 
سنین  همان  از  دخانیات  مصرف  از  پیشگیرانه 
فرزند پروری  مؤثر  شیوه های  آموزش   و  کودکی 

آسیب های  کنترل  در  بسیاری  تأثیر  والدین،  به 
اجتماعی دارد.

شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
اجرای طرحی  اساس،  این  بر  داد:  ادامه  منطقه۶ 
فرآیند های  نمودن  همگام  و  کودکان  مختص 
این  ویژه   نیازهای  و  فهم  و  درک  با  آموزشی 
راه کارهای  بیشتر  تأثیر  گذاری  برای  سنی  گروه 
پیشگیرانه، امر بسیار مهمی در جهت حرکت به 

سوی دنیایی بدون دخانیات است.

کودکان باید با حقوق اجتماعی و 
شهروندی خود آشنا شوند

جمعیت  مرکز  پاک«  »نفس  فرآموز  مرکز  مدیر 
این  در  نیز  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
و  اجتماعی  حق  با  باید  کودکان  گفت:  بازدید 
هوای  از  استفاده  همان حق  که  شهروندی خود 
پاک و عاری از دود سیگار است، آشنا شوند و 
اجرای آن را از والدین و اجتماع خود بخواهند.

فاطمه متین خواه افزود: متأسفانه همه چیز با یک 
نخ سیگار و تعارف های ساده همراه با کل کل های 
دوران نوجوانی شروع می شود. شروعی که تنها با 
گفتن یک کلمه دو حرفی »نه«، می تواند پایان یابد. 
گفتن کلمه »نه« به تعارف سیگار، در کنار آموزش 
باید از دوران  جلوگیری از استعمال دخانیات را 
این  با  بیاموزیم؛ چراکه  فرزندان خود  به  کودکی 
روش می توان بر روی دنیای پاک و ساده کودکان، 
تأثیری ماندگار گذاشت. بنابراین آموزش های الزم 

» نفس پاک «  فرآموز بازدید از مرکز
توسط معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تهران

برای داشتن هوای پاک و عاری از دود سیگار در 
نوجوان  و  کودکان  به  که  مدت هاست  مرکز  این 

ارائه می شود.

نام  انتخاب  با  رابطه  در  روانشناسی  دکترای  این 
فرآموز  واژه  گفت:  مرکز  این  برای  »فرآموز« 
اقتباس از یکی از عملکردهای شهرداری است. 
در اکثر زمینه ها فرآموز به مراکزی گفته می شود 
نوجوانان  و  کودکان  به  مهارت هایی  آنها  در  که 
ارائه می شود تا به صورت خودآگاه و ناخودآگاه 
در آنها فرهنگ سازی و نهادینه شود. هدف این 
فرآموز نیز پیشگیری از استعمال دخانیاتی مانند 

سیگار و قلیان است.

آموزش و پیشگیری 
باید قبل از سن خطر آغاز شود

متین خواه در ادامه متذکر شد: در این مرکز، بچه ها 
به 2 گروه سنی کودک و نوجوان تقسیم می شوند 

که از سن ۶ تا 12 سال را شامل می شود. سنین 12 
تا 13 سال را نیز سن خطر می گویند و در این سن، 
فرد نسبت به مسائل محیطی خود، کنجکاوی هایی 
را بروز می دهد که ممکن است در اکثر مواقع، پایان 
خوبی نداشته باشد. لذا بهتر است آموزش پیشگیری 
در سنین قبل از سن خطر انجام شود تا فرد، قبل از 
ورود به جامعه، با مضرات استعمال دخانیات آشنا 

شده و بتواند تصمیم های درستی اتخاذ کند.

میان  در  آموزش  نحوه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  در  ما  کرد:  تصریح  است،  متفاوت  کودکان 
سلیقه های  برای  را  مختلفی  کارگاه های  مرکز 
مانند کارگاه  تعبیه کرده ایم. کارگاه هایی  مختلف 
انیمیشن،  نمایش  عروسکی،  نمایش  اجرای 
تخصصی  آزمایشگاه  سرگرمی،  و  ورزش  سالن 
و  نیکوتین  قطران،  دود،  با  آشنایی  با  رابطه  در 
آثار زیان بار آنها بر بدن انسان، اتاق دانستنی ها و 
غیره که همگی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان 

در  می شود. همچنین  برگزار  پزشکی  آموزش  و 
این کارگاه ها با همکارانی که تخصص هایی مانند 
عروسک گردانی، کارگردانی تئاتر کودک و غیره 
اتاق هایی را برای آموزش در تمام سنین  دارند، 

ایجاد کرده ایم.

برای  داد:  ادامه  پاک«  »نفس  فرآموز  مرکز  مدیر 
این  کارشناسان  توسط  نمایشنامه  هایی  مثال، 
قالب  در  که  است  شده  تهیه  نهاد  مردم  سازمان 
رفتارهای  برخی  از  دوری  و  پیشگیری  نمایش 
تا عالوه  به کودکان آموزش می دهیم  را  پرخطر 
بر آگاهی در رابطه با مضررات کشیدن سیگار و 
قلیان، به والدین سیگاری آنها برای ترک سیگار 
در نهایت احترام نیز کمک کنند. نمایشنامه هایی 
تا 15 سال در نظر گرفته ایم  نیز برای سنین 14 
تا بوسیله آن نوجوانان چگونگی رفتار مناسب با 
دوستان سیگاری و آموزش گفتن کلمه »نه« را به 

آنها آموزش دهیم.

عدم ورود دانش آموزان اول و دوم 
دبستان به اتاق علمی 

متین خواه در رابطه با اتاق های علمی این مرکز در 
این  علمی  اتاق  که  آنجا  از  گفت:  بیشتر  توضیح 
کارگاه بیان سخت تری نسبت به سایر کالس ها دارد، 
معموال از ورود کودکان مقطع اول و دوم دبستان به 
این کالس ها امتناع می شود. در این اتاق در رابطه 
نیکوتین  که  مضراتی  نیکوتین،  به  اعتیاد  دالیل  با 
برای بدن به ارمغان می آورد، مشکالت پیش روی 
فرد در زندگی اجتماعی، نشان دادن قطران سیگار 
به وسیله دستگاه قطران سنج و آسیب هایی که به ریه 
انسان وارد می کند، دالیل بروز سرطان ریه در افراد 

سیگاری و غیره آموزش داده می شود.

مدیر فرآموز نفس پاک در رابطه با چگونگی نحوه 
ارتباط با مدارس در خاتمه تصریح کرد: از طرف 
اداره کل سالمت شهرداری تهران، لیست کاملی از 
مدارس شهر تهران را دریافت کردیم و به وسیله 
با معلم پرورشی یا معاون مدرسه مورد نظر  آن 
تماس می گیریم و بعد از ارائه اطالعات جامع و 
و  مرکز  این  کالس های  برگزاری  نحوه  از  اولیه 
ارسال بروشور و کتابچه های مربوطه، از مدرسه 
با  دانش آموزان  آموزش  در  که  می کنیم  دعوت 
این مرکز همکاری الزم را داشته باشد. عالوه بر 
با  نیز غرفه هایی را در رابطه  این در سطح شهر 
با همکاری  با استعمال دخانیات  مبارزه  آموزش 
تهران  شهرداری  سالمت  اداره کل  هماهنگی  و 
آگاهی  بر  عالوه  وسیله  بدین  تا  می کنیم  برپا 
ثبت نام  را  آنها  تمایل  صورت  در  شهروندان، 
برگزاری  بررسی های الزم، زمان  از  بعد  کرده و 

کالس ها را به والدین اطالع دهیم.

اروپا  تنفس  انجمن  بین المللی  کنگره  بیست و هفتمین 
)ERS( چندی پیش در شهر میالن ایتالیا برگزار شد و به 
مدت 5 روز، میزبان متخصصان حوزه بیماری های تنفسی 

بود. 

هدف از این کنگره، تبادل دانش و شبکه سازی برای به 
اشترک گذاشتن آخرین یافته ها و دستاوردهای پژوهشگران 
بیماری های تنفسی بود و مسئوالن این کنگره اعالم کردند 
نتایج برنامه امسال بدون شک پلتفرمی )اصول عملی( بوده 
برای ارتقای استانداردها در حوزه تنفس و توانسته با تأکید بر 
مشکالت تنفسی، توجه بسیاری را به این موضوع جلب کند.

یکی از موضوعاتی که در میان پژوهش های مختلف این 
کنگره به چشم می خورد، سیگارهای الکترونیک است که 
با توجه به جدید بودن این محصول دخانی، مورد بررسی 
متخصصان بیماری های تنفسی قرار گرفته است. نتایج یکی 
از این پژوهش ها نشان می دهد سیگارهای الکترونیک با 
افزایش سختی شریانی، فشارخون و افزایش ضربان قلب 

در ارتباط هستند.

دکتر ماگنوس لوندباخ سرپرست این تحقیق می گوید: »تعداد 
مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیک در حال افزایش است 
و بسیاری در این اشتباه هستند که این نوع سیگار ضرری 
برای انسان ندارد. صنعت دخانیات نیز با همین ادعا آن را 
بازاریابی کرده و به عنوان محصولی مناسب برای ترک سیگار 
معرفی می نماید. در حالی که نتایج پژوهش ما نشان می دهد 
سیگارهای الکترونیک حاوی نیکوتین، عوارض خود را حتی 
بعد از 30 دقیقه روی شریان ها و فشارخون به جا می گذارند.«

وی ادامه می دهد: »برای ما بسیار مهم است که نتایج این 
پژوهش و دیگر مطالعات از این دست به گوش مردم، فعاالن  وپا 

س ار
 تنف

من
نج

ی ا
ملل

ن ال
ه بی

گر
ن کن

می
هفت

ت و 
یس

ب
شد

ار 
رگز

ن ب
یال

ر م
د

اروپا پیشنهاد جمعی متخصصان و پزشکان بر این بود 
که پیشگیری و کنترل استعمال محصوالت دخانی باید 
در سطح جهانی با جدیت انجام شود، چراکه پیشگیری 

مؤثرتر و ارزان تر از درمان است.

بیماری های ناشی از سیگار هزینه هنگفت 
به نظام سالمت وارد کرده است

این در حالیست  که سخنگوی کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس با بیان اینکه میزان اخذ مالیات از مواد 
دخانی در کشورهای پیشرفته بین 40 تا50 درصد 
است، گفت: میزان مالیات بر سیگار در ایران به هیچ 

وجه بازدارنده نیست.
دخانیات  باالی  مصرف  اینکه  بیان  با   ، فرد  امینی 
شیوع بیماری های قلبی و عروقی، تنفسی و سرطان 
در کشور را به دنبال داشته و این بیماری ها هزینه 
های سنگینی را به نظام سالمت وارد می کند، افزود: 
نرم  از  سیگار  از  مالیات  اخذ  میزان  نظر  از  ایران 
جهانی بسیار پایین تر است و این موضوع باعث 
شده افراد به استفاده از مواد دخانی بی کیفیت روی 
بیاورند. متاسفانه عوارض اخذ شده از دخانیات به 
وزارت بهداشت و دیگر وزارت خانه ها اختصاص 
نمی یافت از این رو در قانون بودجه 9۶ بندی را 
ذکر  و سازمان برنامه و بودجه را ملزم کردیم درآمد 
کسب شده از مواد دخانی به میزان 50 درصد در 
سبد وزارت بهداشت، 30 درصد وزارت ورزش و 
جوانان و 20 درصد هم در اختیار وزارت آموزش و 
پرورش قرار گیرد با این قید که سیاستگذاری اعمال 
هزینه ها توسط دستگاه های دیگر با وزارت بهداشت 

و درمان باشد. 

و متخصصان حوزه سالمت از جمله مشاوران ترک 
سیگار برسد.« 

سرطان ریه در کشور جدی گرفته شود

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نیز که در 
این کنگره حضور داشت، گفت: در این کنگره حدود 
22 هزار نفر از سراسر نقاط دنیا در 2۶ سالن جمع شده 
بودند که حدود 80 نفر آنها از ایران آمده بودند. یکی از 
جلسات مهمی که در این کنگره برگزار شد، مربوط به 
سرطان ریه بود که در حدود سه هزار و دویست نفر در 

آن حضور داشتند. 

محمدرضا مسجدی ادامه داد: در این کنگره گفته شد، 
که شایع ترین سرطان در مردان سرطان ریه است و 
در خانم ها این سرطان رتبه سوم را نسبت به سایر 
سرطان ها دارد. سرطان ریه همچنین باالترین آمار مرگ 

و میر را نسبت به سایر سرطان ها دارد. 

مسجدی در رابطه با انواع روش  های تشخیص این 
ریه  سرطان  زودرس  شناسایی  شد:  یادآور  سرطان 
می تواند از طریق سی تی اسکن با اشعه کم یا ال دی سی تی 
انجام شود که در حال حاضر این روش ها در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته در حال انجام است. به این وسیله 
می توان افراد سیگاری باالی 40 سال را قبل از ابتال به 
سرطان یا حاد شدن این بیماری، شناسایی و درمان کرد. 
پروژه بیماری یابی از جمله پروژه هایی است که برای 
تشخیص برخی از سرطان ها به خصوص سرطان سینه 
و ریه قابل انجام است ولی نباید از هزینه  های گزاف 
آن نیز غافل بود. لذا با توجه به هزینه  های گزاف درمان 
سرطان ریه در کنگره بین المللی بیماری  های تنفسی 
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جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس  بر 
اثر  بر  مرگ  میلیون  صد  بیستم  قرن  در  فقط 
تنباکو  و  توتون  مصرف  از  ناشی  عوارض 
ثبت شده است. همچنین آمارها نشان می دهد 
سیگار  استعمال  اثر  بر  نفر  میلیون   6 سال  هر 
و  می دهند  از دست  را  جان خود  دخانیات  و 
6٠٠ هزار نفر نیز در معرض استنشاق دود قرار 
در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت  قانون  دارند. 
تمامی کشورها مدون و الزم االجرا است، ولی 
به صورت  کشورها  بعضی  در  شدن  اجرا  این 
یا  معلق  به صورت  دیگر  جاهای  در  و  جدی 
خاکستری انجام می شود. در این میان ایران نیز 
قانون  متأسفانه  که  است  کشورهایی  جمله  از 
انجام  جدی  به صورت  آن  در  دخانیات  منع 
نمی شود. البته این مسئله تاکنون اعتراض هایی 
را از سمت وزارت بهداشت و بسیاری مسئوالن 
حوزه سالمت در بر داشته که با هدف اصلی که 
همان جامعه ای عاری از دخانیات است، فاصله 

بسیاری دارد. 

ترکمنستان 
استعمال سیگار را کامال ممنوع کرد

و  کشیدن  سیگار  ترکمنستان  کشور  پیش  چندی 
استعمال دخانیات را به طور کامل ممنوع کرد. این 
ممنوعیت بنا به دستور قربانُقلی بردی محمد اُف 
رئیس جمهور ترکمنستان انجام شد. وی در اینباره 
گفته بود: »هرگونه خرید و فروش سیگار، توتون 

و تنباکو در این کشور ممنوع است.«

کشور  این  شهروندان  از  سیگار  ضبط  جریمه 
با  است.  ترکمنستان(  پول  )واحد  ُمنات   ۶900
کشور،  این  در  سیگار  فروش  ممنوعیت  وجود 
سیاه  بازار  شاهد  ترکمنستان  پایتخت  عشق آباد 
پررونقی است که هر بسته سیگار در آن 11 دالر 
به فروش می رسد که رقم باالیی به نظر می رسد. 
سال  آغاز  تا  دارند  قصد  ترکمنستان  مسئوالن 
از سیگار  به کشوری خالی  را  ترکمنستان   2025
که  است  حالی  در  این  کنند.  تبدیل  دخانیات  و 
کمترین  ترکمنستان  جهانی،  آمارهای  براساس 

میزان مصرف توتون، تنباکو و دخانیات را دارد.

اف،  محمد  سوی  از  دستور  این  صدور  از  پس 
حکم  این  اجرای  به  موظف  ترکمنستان  پلیس 
با  ترکمنستان  با گشت زنی در خیابان های  و  شد 
می رسد  نظر  به  می کند.  برخورد  تخلفی  هرگونه 
اُف،  محمد  سوی  از  رویکردی  چنین  اتخاذ 
بیشتر  در  او  از  باشد.  او  شخصیت  از  انعکاسی 
اوقات تصاویری با لباس ورزشی و اسپُرت و در 
حال ماهیگیری یا دوچرخه سواری منتشر می شود.

واردات و تجارت کلیه محصوالت 
دخانی در انحصار دولت است

ترکمنستان  دولت  نیز  این  از  پیش  همچنین 
واردات و تجارت کلیه محصوالت دخانی اعم از 
سیگار و تنباکو در خاک این کشور را در انحصار 

خود قرار داد.

به موجب این حکم، به وزارت تجارت و روابط 
اقتصادی خارجی ترکمنستان اجازه داده می شود 
و  وارد  کشور  این  به  را  دخانی  محصوالت  تا 
اختیار  در  خود  زیرمجموعه  نهادهای  طریق  از 
و  تجارت  وزارت  به  همچنین  دهد.  قرار  مردم 
داده  اجازه  ترکمنستان  خارجی  اقتصادی  روابط 
تنها  و  تعیین  را  دخانیات  قیمت  که  است  شده  
از طریق نهادها و فروشگاه های مجاز، این اقالم 
پخش شود. انحصار دولتی تجارت دخانیات در 
کشور  این  دولت  که  است  حالی  در  ترکمنستان 
با استعمال دخانیات شدت  به مبارزه همه جانبه 
بخشیده و اقدامات گسترده ای را مطابق با توصیه 
مورد  به  بهداشت جهانی  سازمان  رهنمود های  و 
اجرا گذاشته است. در این زمینه دولت این کشور 

پیشتاز مرگ و میر صد میلیون نفری 
ـانی ـواد دخ بر اثـر استعـمال م

قرن بیستم

که  است  کرده  را صادر  بخش نامه های جدیدی 
میالدی  آوریل سال 201۶  اول  از  آن  به موجب 
عرضه  و  فروش  هرگونه  اردیبهشت(   20(
مالیات  عالمت  بدون  دخانیات  محصوالت 

غیرمستقیم ترکمنستان، ممنوع است.

اقدامات مذکور و وضع محدودیت های مالیاتی 
بر واردات و تولیدات دخانی در ترکمنستان در 
مردم  از سالمت  قانون حفاظت  اجرای  راستای 

به مورد اجرا گذاشته می  شود.

تنها 8 درصد مردم ترکمنستان 
سیگاری اند

با  مبارزه  در  ترکمنستان  دولت  اقدامات 
محصوالت دخانی در حالی است که در همایش 
جهانی بهداشت که تابستان سال گذشته )2015( 
تنها  که  شد  اعالم  شد،  برگزار  عشق آباد  در 

8درصد مردم این کشور سیگاری هستند.

مبارزه  پیش  سال  چندین  از  ترکمنستان  دولت 
کرده  آغاز  را  کشور  این  در  دخانیات  با  قاطع 
است و تاکنون چند قانون منع استعمال دخانیات 
نیز  را  سیگار  واردات  بر  مالیات  افزایش  نیز  و 
در  هم  اکنون  نیز  دلیل  همین  به  و  کرده  وضع 
است.  یافته  افزایش  سیگار  قیمت  ترکمنستان 
ترکمنستان  در  معمولی  سیگار  بسته  یک  قیمت 

بیش از ۶ دالر است.

بر اساس قانون ترکمنستان تحت عنوان »حفاظت 
سالمتی شهروندان از تأثیرات دود سیگار و عواقب 
در  کشیدن  سیگار  دخانیات«،  مصرف  از  ناشی 
محل  های عمومی، ادارات، رستوران ها و پارک ها 
و سایر اماکن عمومی ممنوع است و جریمه  های 
سنگین نقدی برای متخلفان این قانون وضع شده   
است. همچنین تبلیغ سیگار و تنباکو در رسانه ها،  
مجامع عمومی و مغازه های سیگارفروشی در این 

کشور ممنوع  است.

جریمه استعمال سیگار در شهر ماالکا 
مالزی 300 رینگت است 

کشورهای دیگری نیز هستند که در آنها استعمال 
یا خرید و فروش محصوالت دخانی غیرقانونی 
سختی  جریمه های  خاطر  به  که  قانونی  است. 
از  بیش  است،  شده  گرفته  نظر  در  برایش  که 
بوده  پایبند  آن  به  شهروندان  دیگری  وقت  هر 
امر  این  از  نیز  مالزی  می کنند.  رعایت  را  آن  و 
مستثنی نیست. چندی پیش وزیر بهداشت مالزي 
اعالم کرد شهر ماالکا که جزئي از میراث جهاني 
دود  از  عاري  شهر  اولین  به  مي شود،  شمرده 
سیگار در این کشور بدل خواهد شد و افرادي 

رینگیت   300 بگذارند،  پا  زیر  را  قانون  این  که 
جریمه خواهند شد. البته ممکن است جریمه تا 

حداکثر 5000 رینگیت نیز افزایش یابد.

هشداردهنده  تصاویر  بزرگ ترین  نیز  اروگوئه 
درصد   80 که  دارد  را  سیگار  پاکت هاي  روي 
بعدي،  رده هاي  در  و  مي پوشاند  را  پاکت  سطح 
 ۶5 با  )نیز  موریتاني  و  درصد(   ۶5( مکزیک 

درصد( قرار دارند.

جدید،  قانون  اساس  بر  برزیل  در  همچنین 
این  سرپوشیده  اماکن  تمام  در  سیگار  استعمال 
برخورد  متخلفان  با  و  مي شود  ممنوع  کشور 
این  به موجب  همچنین  شد.  خواهد  قانوني 
و  پوستر  مثل  دخانیات  تبلیغات  هرنوع  قانون، 
بنر در مراکز فروش و تجاري ممنوع است. در 
گذشته این ممنوعیت فقط محدود به آگهي هاي 
این  بر  عالوه  بود.  بیلبوردها  و  رادیو  تلویزیون، 
دو  در  بهداشتي  هشدار دهنده  عالئم  اقدامات، 
طرف بسته بندي هاي سیگار نیز چاپ مي شوند تا 
به مصرف کنندگان، خطرات استعمال دخانیات و 

پیامدهاي خطرناک آن را یادآوري کنند.

سیگاری های نیویورکی با دردسر 
قانونی مواجه هستند

و  سخت ترین  از  یکي  امریکا  کالیفرنیاي  ایالت 
سیگار  مصرف  به  نسبت  را  قوانین  سنگین ترین 
سال 1993  از  دارد.  جهان  در  عمومي  اماکن  در 
متري  فاصله 1,5  در  و  داخل  در  سیگار کشیدن 
از اماکن عمومي این ایالت ممنوع شده است. در 
حال حاضر این فاصله به ۶ متر رسیده و تقریبا 
تمام اماکن عمومي را در بر مي گیرد. سیگاري هاي 
باال  براي  اقدامات جدید  با  نیویورک در مواجهه 
محل هاي  کردن  محدود  و  سیگار  قیمت  بردن 
سیگار کشیدن با دردسر بیشتري روبه رو شده اند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، افزایش مالیات بر 
سیگار در نیویورک قیمت سیگار در این شهر را به 
باالترین نرخ در آمریکا، یعني به حدود 11 تا 15 
دالر در هر پاکت سیگار، یا 75 سنت به ازاي هر نخ 
سیگار رساند. شهردار نیویورک، مایکل بلومبرگ، 
یه یک ضدسیگار  اکنون  که  سابق  سیگاري  یک 
پرحرارت بدل شده است، براي اولین بار از این 
ایده مقامات بهداشتي براي غیرقانوني کردن سیگار 
کشیدن در پارک ها و کنار ساحل حمایت کرد. از 
سال 2009 در تمامي 50 ایالت امریکا تلفن هاي 
در  دیده  آموزش  افراد  با  مشاوره  جهت  رایگان 

زمینة ترک سیگار راه اندازي شده است.

بهشت سیگاری ها جهنم می شود

عمومي  مکان هاي  در  کشیدن  سیگار  ممنوعیت 

اساس  بر  لبنان  رستوران هاي  و  کافه ها  شامل 
براي  سنگیني  جریمه هاي  که  جدیدي  قانوني 
متخلفان در نظر گرفته است، به اجرا در مي آید. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه در لبنان، در کشوري 
قانوني  مي شد،  شمرده  سیگاري ها«  »بهشت  که 
از سال گذشته به اجرا در آمده است که سیگار 
مدارس  و  بیمارستان ها  فرودگاه ها،  در  کشیدن 
ممنوعیت  این  اکنون  اما  بود؛  کرده  ممنوع  را 
پیدا  گسترش  نیز  عمومي  مکان هاي  سایر  به 
دخانیات  تبلیغات  قانون،  این  اساس  بر  مي کند. 
نیز که مسئول گرایش جوانان به سیگار کشیدن 
که  سیگاري هایي  است.  ممنوع  مي شود،  دانسته 
در فضاهاي عمومي دربسته سیگار روشن کنند، 
با جریمه 90 دالري مواجه مي شوند و صاحبان 
رستوران ها و کافه ها که نسبت به تخلف از این 
قانون در محیط کارشان چشم پوشي کنند، از 900 

تا 2700 دالر جریمه خواهند شد.

اسپانیا نیز برای کاهش استفاده از سیگار در اماکن 
عمومی الیحه ای را به تصویب رساند که براساس 
آن مصرف سیگار در محل کار و اماکن عمومی 
جریمه نقدی خواهد داشت، جریمه ای که برای 
اولین بار 30 یورو و تکرار آن تا ۶00 یورو است.

45 درصد کل جمعیت یونان سیگار می کشند. در 
این کشور 31 مرکز ترک سیگار وجود دارد که 
12 مرکز آن در آتن فعال هستند. هرچند افزایش 
افزایش  یونان  زنان  میان  در  دخانیات  استعمال 
کشور  این  مردان  هنوز  اما  داشته،  توجهی  قابل 
بیشترین بخش از جمعیت سیگاری ها را تشکیل 
می دهند. میانگین سن آغاز استعمال دخانیات در 
سال   15 دختران  و  سال   12 پسران  برای  یونان 

اعالم شده است.

خرید و فروش سیگار 
به افراد زیر 18 سال ممنوع است

در روسیه خرید و فروش سیگار به افراد زیر 18 
سال در برخی فروشگاه ها و استعمال دخانیات در 
مراکز عمومی از قبیل ایستگاه های مترو، سینماها 
کشیدن  سیگار  اما  است.  ممنوع  دولتی  مراکز  و 
است.  معمول  امر  یک  رستوران ها  و  کافه ها  در 
بهداشتي  ژوئیه 2010 هشدارهاي  از 2۶  روسیه 
بارزي را براي اولین بار روي پاکت هاي سیگار 
قرار داد تا سیگاري ها را در این کشور معتاد به 
چروک  و  چین  مورد  در  پیام هایي  با  نیکوتین، 
جدید  قوانین  این  کند.  شوکه  جنسي  ناتواني  و 
شامل هشدارهایي معطوف به زنان جوان، مانند 
آسیب  و  پوست  پیري زودرس  درباره  پیام هایي 

ناشي از سیگارکشیدن در حین بارداري است.

عمومي  اماکن  تمام  در  تقریبا  نیز  انگلستان  در 
در  که  افرادي  است.  ممنوع  کشیدن  سیگار 

ادارات، رستوران ها، وسایل نقلیه عمومي و مانند 
خواهند  جریمه  دالر   80 تا  بکشند،  سیگار  آن 
شامل  جریمه  این  که  است  حالي  در  این  شد. 
کشیدن  سیگار  اجازه  سیگاري ها  به  که  افرادي 
در این اماکن را بدهند نیز خواهد شد. در شهر 
خود  ته سیگار  که  افرادي  نیز  انگلیس  منچستر 
خواهند  نقدی  جریمه  بیندازند،  خیابان ها  در  را 
ثابت  جریمه  برگه هاي  متخلفان  براي  و  شد 
بررسي  حال  در  بریتانیا  دولت  مي شود.  صادر 
را  دخانیات  شرکت هاي  که  است  موضوع  این 
کشیدن  سیگار  جاذبه  کاهش  براي  کند  وادار 
محصوالت خود را در بسته بندي هاي ساده عرضه 
بهداشت  وزارت  مقامات  از  لنزلي  اندرو  کنند. 
به  کودکان  از  برخي  که  داده  هشدار  انگلیس 
پاکت هاي  جذاب  طراحي هاي  و  رنگ  علت 
سیگار به استعمال آن جذب مي شوند. الزم به ذکر 
سازنده  شرکت هاي  بزرگ ترین  از  تا  سه  است، 
توباکو  توباکو، جاپان  امپریال  بریتانیا،  در  سیگار 
ایتنترنشنال و بریتیش امریکن توباکو به دنبال لغو 

این ممنوعیت از طریق دادگاه ها بودند.

از سال 2008 سیگار کشیدن در 
اماکن عمومی هند ممنوع شد

اماکن  در  سیگار  مصرف   2008 سال  اکتبر  از 
هر  و  شد  اعالم  ممنوع  هندوستان  عمومي 
جریمه  دالر   4.5 تا  کند  قانون شکني  که  فردی 
تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم  خواهد شد. هرگونه 
نیز  آنها به کودکان  محصوالت دخاني و فروش 

بر طبق قانون این کشور ممنوع است.

در این میان ایرلند جنوبي نیز یکي از سنگین ترین 
قوانین را بر ضد سیگاري ها از سال 2004 وضع 
مکان هایي  در  سیگار  استعمال  است.  کرده 
این  کلوپ هاي  و  ادارات  رستوران ها،  همچون 
کشور ممنوع بوده و براي متخلفان جریمه اي تا 
سه هزار یورو در نظر گرفته شده است. مقامات 
طرح  این  هستند  مدعي  کشور  این  عالي رتبه 
موجب شده حداقل هفت هزار ایرلندي کشیدن 

سیگار را ترک کنند.

همچنین سیگار کشیدن در مدارس،  مهدکودک ها، 
نقلیه  وسایل  و  دولتي  ساختمان هاي  سینماها، 
مالیات  کشور  این  است.  ممنوع  ایرلند  عمومي 
دخانیات را باال خواهد برد تا تقاضا براي سیگار 

را کاهش دهد.

مردان در نواحي روستایي ویتنام نیز با پیپ هاي 
تنباکوي  با  بامبو که  از  سنتي بزرگ ساخته شده 
قوي پر شده است، دخانیات را استعمال مي کنند.

چین، بزرگترین تولید کننده و 
مصرف کننده محصوالت دخاني

مصرف کننده  و  تولید کننده  بزرگترین  چین 
مه  ماه  از  است.  جهان  در  دخاني  محصوالت 
المپیک،  سال 2008 و قبل از شروع بازي هاي 
در  را  کشیدن  سیگار  کشور  این  مقامات 
این  پایتخت  پکن،  عمومي  اماکن  از  بسیاري 
دولت  اقدام  این  کردند.  اعالم  ممنوع  کشور 
 350 میان  در  سیگار  مصرف  کاهش  هدف  با 
این کشور صورت گرفت.  میلیون سیگاري در 
در  جهان  سیگارهاي  تمام  سوم  یک  تقریبا 
این  مردم  چهارم  یک  و  مي شوند  دود  چین 
سوئد  هستند.  سیگار  مصرف  به  معتاد  کشور 
سیگار  از  استفاده  ممنوعیت  اخیر  ماه  در  نیز 
کشور  این  عمومي  اماکن  و  رستوران ها  در 
براي  مزاحمت  ایجاد  از  جلوگیري  جهت 
این  اجراي  مي کند.  اجرا  غیرسیگاري  افراد 
سوئدي  شهروندان  اکثریت  حمایت  با  قانون 
روبه رو بود. هم اکنون 85 درصد سوئدي ها از 
رستوران ها  در  دخانیات  استعمال  شدن  ممنوع 
و 77 درصد از ممنوعیت سیگار در کلوپ هاي 
سیگاري ها  از  70درصد  و  کرده  شبانه حمایت 
عمومي  اماکن  در  قانون  این  اجراي  موافق  نیز 

هستند.

ساالنه بیش از ۶0 میلیارد نخ سیگار 
در کشور مصرف می شود

 15 تا   12 بر  بالغ  گوناگون،  آمارهاي  اساس  بر 
حدود  که  هستند  سیگاري  ایران  در  نفر  میلیون 
شامل  مردان  را  درصد   28 و  زنان  را  درصد   3
مي شود. طبق آمارهاي گرفته شده ساالنه در ایران 
میلیارد نخ سیگار مصرف مي شود. همچنین   ۶5
آمارها از 187 کشور جهان حاکي از آن است که 
روزانه  نفر  میلیون  میالدي، 9۶7  در سال 2012 
در سال  آمار  این  که  در حالي  سیگار کشیده اند 
در  است.  بوده  نفر  میلیون   721 میالدي   1980
مي شود  مشاهده  همچنین  آماري  بررسي هاي 
بنگالدش،  همچون  جهان  بزرگ  کشور  چندین 
چین و روسیه طي سال هاي اخیر بیشتر با افزایش 
بوده اند.  روبه رو  سیگار  مصرف کنندگان  تعداد 
همچنین در سال 2010، حدود 200 میلیون زن 

در سراسر جهان سیگار مصرف مي کردند.
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نوجوانان ایسلندی به خاطر داشتن زندگی پاک 
در صدر کودکان کشورهای اروپایی قرار دارند. 
تعداد نوجوانان 15 و 16 ساله  ایسلندی که در یک 
ماه گذشته الکل نوشیده اند، از 42 درصد در سال 
199٨ به 5 درصد در سال 2٠16 کاهش یافته و 
کسانی که حداقل یک بار حشیش مصرف کرده اند 
از 17 درصد به 7 درصد رسیده و تعداد افرادی 
که هر روز سیگار می کشند نیز از 2٣ درصد به 

٣درصد رسیده است.

ایسلند برای رسیدن به این موفقیت از دو راهکار 
رادیکال و تجربه سود برده است. این کشور عمدتًا 
تکیه بر رویکردی داشته است که می توان آن را عقل 
سلیم تقویت شده نامید. میلکمن در اینباره می گوید: 
در  استرس  مطالعه  عمیق ترین  و  جدی ترین  »این 
زندگی نوجوانان است که تاکنون دیده ام. از اینکه 

این قدر خوب جواب داده واقعاً شگفت زده ام.«

وی معتقد است که اگر الگوی ایسلندی در کشورهای 
دیگر اقتباس شود، می تواند از نظر روان شناختی و 
جسمی مفید حاِل میلیون ها کودک باشد؛ سود آن 
برای صندوق آژانس های بهداشتی و کل جامعه که 

به کنار، ولی آن را نباید ساده گرفت.

انواع مواد مخدر در سال  اوج حضور  از  میلکمن 
1970 میالدی می گوید: »من در اوج طوفان انقالب 
اوایل دهه 1970 که مشغول  بودم. در  مواد مخدر 
در  بلویو  روان پزشکی  بیمارستان  در  کارآموزی 
بود و  آمده  بازار  به  ال اس دی  بودم،  نیویورک سیتی 

مورد  مسئله  و  می کشیدند  ماریجوانا  هم  خیلی ها 
توجه این بود که چرا مردم مواد خاصی را مصرف 

می کنند؟«

استعمال  انواع مواد مخدر و دخانی 
برای کاهش استرس و انزوا

میلکمن در رساله دکترای خود نتیجه گرفته بود که 
افراد بسته به شیوه ای که برای کنار آمدن با استرس 
می پسندند، هروئین یا آمفتامین را انتخاب می کنند. 
با  فعاالنه  می خواهند  آمفتامین  مصرف کنندگان 
اثر،  این  انتشار  از  استرس خود مقابله کنند. پس 
او در زمره گروهی از پژوهشگران بود که »مؤسسه 
ملی مصرف مواد مخدر آمریکا« استخدامشان کرد 
که  بدهند  پاسخ  این دست  از  پرسش هایی  به  تا 
چرا افراد مصرف مواد را شروع می کنند؟ چرا ادامه 
می رسند؟  سوءمصرف  آستانه  به  چرا  می دهند؟ 
چه وقت از مصرف دست می کشند؟ و چه وقت 

دوباره به سراغ مصرف مواد می روند؟

چرا  بگوید  می تواند  دانشجویی  »هر  می گوید:  او 
است،  دسترس  در  مواد  ُخب،  می کند.  شروع 
دانشجوها ریسک پذیرند، بیگانگی، شاید هم قدری 
سراغ  پس  می دهند؟  ادامه  چرا  ولی  افسردگی. 
سؤال آستانه سوءمصرف رفتم که ناگهان امر بر من 
مواد  از مصرف  پیش  آنها حتی  روشن شد؛ شاید 
هم از آستانه سوءمصرف گذشته باشند چون آنچه 
با  مقابله شان  دارند، سبک  به سوءمصرفش  عادت 

دشواری هاست.«

چرا یک جنبش اجتماعی حول 
نشئه کننده های طبیعی راه نیندازیم

در کالج ایالتی شهر دنور، میلکمن نقشی اساسی 
حول  اجتماعی  جنبش  یک  »چرا  پرورش  در 
او  داشت.  نیندازیم«  راه  طبیعی  نشئه کننده های 
بر  مواد،  مخرب  اثرات  بدون  »مردم  می گفت: 
اساس شیمی مغزشان نشئه می شوند چون برایم 
را  آگاهی شان  می خواهند  مردم  که  است  روشن 
دستکاری کنند.« در سال 1992 تیم او در دنور 
برنده یک کمک هزینه دولتی 1.2 میلیون دالری 
این  دهد.  تشکیل  را  خودیابی«  »پروژه  تا  شد 
مواد  جای  به  را  طبیعی  نشئه کننده های  پروژه 
معلمان،  می داد.  پیشنهاد  نوجوانان  به  جرم  و 
پرستاران و مشاوران مدارس، کودکانی 14 ساله 

نیاز  نظر خودشان  به  که  دادند  ارجاع  آنها  به  را 
به درمان نداشتند، اما با مسئله مواد یا ُجرم های 

کوچک دست به گریبان بودند.

برای  نمی گفتیم  آنها  به  ما  می گفت:  میلکمن 
یاد  بخواهید  هرچه  می گفتیم  آمده اند.  درمان 
رقص،  موسیقی،  می دهیم.  یاد  شما  به  بگیرید 
بود  این  ایده  رزمی.  هنرهای  هنر،  هیپ هاپ، 
تغییرات  از  طیفی  متفاوت،  کالس های  این  که 
در شیمی مغز کودکان رقم می زند و آنچه برای 
آنها  به  را  دارند  نیاز  زندگی  با  آمدن  کنار  بهتر 
که  باشند  تجربه ای  مشتاق  شاید  برخی  می دهد. 
دنبال  شاید  دیگران  دهد،  کاهش  را  اضطراب 
یک لحظه هیجان باشند. در همین حال، تمرین 
مهارت های زندگی به این بچه ها داده می شد که 
و  زندگی  و  خود  درباره  تفکراتشان  ارتقای  بر 
شیوه تعاملشان با دیگران تمرکز داشت. میلکمن 
می گوید: »اصل مهم این بود که آموزش در زمینه 
توجه  آن  به  کسی  چون  نمی دهد  جواب  مواد 
نمی کند. بلکه نیاز به مهارت های زندگی است تا 
بر اساس آن اطالعات عمل کنند.« به بچه ها گفته 
شد این برنامه سه  ماهه است. برخی از آنها تا پنج 

سال در پروژه ماندند.

برنامه ای برای جایگزینی  مواد و الکل 
باهدف جلوگیری به جای درمان

گفتنی است در 1991، میلکمن به ایسلند دعوت 
ایده هایش  و  یافته هایش  کارش،  درباره  تا  شد 
اقامتی درمان  اولین مرکز  او مشاور  بزند.  حرف 
به  شهری  در  ایسلند،  در  نوجوانان  برای  مواد 
نام تیندر شد. او توضیح می دهد: »ایده محوری 
آنجا این بود که کارهای بهتری در اختیار بچه ها 
گودبرگ  با  آنجا  در  دهند.«  انجام  که  بگذاریم 
روان شناسی  کارشناسی  دانشجوی  که  شد  آشنا 
و مددکار داوطلب بود. از آن زمان به بعد، آنها 
مرتب  بودند. سفرهای  نزدیک همدیگر  دوستان 
میلکمن به ایسلند و صحبت هایش در آنجا آغاز 
شد. این صحبت ها توجه پژوهشگری جوان در 
دانشگاه ایسلند به نام دورا زیگفودوتی را جلب 
سؤاالت  کرد.  ایجاد  او  ذهن  در  را  سؤاالتی  و 
مواد  بتوانیم جایگزین های  »شاید  که:  بودند  این 
نه  هدفش  که  بگنجانیم  برنامه ای  در  را  الکل  و 
از  جلوگیری  بلکه  مسئله دار،  کودکان  درمان 
مصرف الکل یا مواد توسط آن هاست. آیا تاکنون 
الکل را امتحان کرده اید؟ اگر بله، آخرین بار چه 
زمانی نوشیده اید؟ تاکنون مست کرده اید؟ سیگار 
سیگار  یک بار  وقت  چند  بله،  اگر  کشیده اید؟ 
می کشید؟ چقدر وقت با والدین تان می گذرانید؟ 
با والدین تان دارید؟ در چه  آیا رابطه ای نزدیک 

نوع فعالیت هایی شرکت می کنید؟«

تمام  در  ساله   1۶ تا   14 کودکان   ،1992 سال  در 
مدارس ایسلند پرسشنامه ای با سؤاالتی از این دست 
را پُر کردند و این فرایند در سال های 1995 و 1997 

هم تکرار شد.

در ایسلند حدود 25 درصد بچه ها 
هرروز سیگار می کشیدند

نتایج این پیمایش ها نگران کننده بود. در کل کشور، 
حدود 25 درصد بچه ها هر روز سیگار می کشیدند، 
منتهی به  بیش از 40 درصد هم در طول یک ماهِ 
پیمایش، مست کرده بودند. ولی وقتی که تیم در دل 
داده ها کاوش کرد، توانست دقیقاً تشخیص دهد که 
کدام مدارس با وخیم ترین مشکالت و کدام یک با 
سهل ترین مسائل دست به گریبان بودند. تحلیل آنها 
نشان می داد زندگی کودکانی که سراغ نوشیدن و 
سیگار و مواد می روند تفاوت های مشهودی دارد با 
آنهایی که سراغ این چیزها نمی روند. مشخص شد 
بسیار قوی  از کودکان  که چند عامل در حفاظت 
عمل می کنند: سه یا چهار بار شرکت در برنامه های 
دست جمعی )به ویژه ورزش( در هفته، کل مدتی که 
در هفته با والدین می گذرانند، احساس مراقبت و 
توجه در مدرسه و بیرون نرفتن از خانه در اواخر 

شب.

بود  پیمایش ها  این  پژوهش  دستیار  که  دورا  اینگا 
برنامه های  اقسام  و  انواع  زمان،  آن  »در  می گوید: 
جلوگیری اجرا می شد. کارت تفریح برای هر کودک 
در سال به مبلغ 35 هزار کرون )250 دالر( به خانواده 
داده می شد تا هزینه فعالیت های تفریحی کنند. عمده 
کارها بر پایه آموزش بودند. درباره خطرات الکل و 
مواد به کودکان هشدار می دادیم، اما همان طور که 
برنامه ها  این  بود،  دیده  متحده  ایاالت  در  میلکمن 
جواب نمی داد و ما می خواستیم رویکرد متفاوتی را 

در پیش بگیریم.«

اجرای طرح ملی »جوانان در ایسلند« 
برای مبارزه با دخانیات

اینگا دورا می گوید:  یان زیگفوزن، همکار و برادرِ 
»شهردار ریکیاویک هم عالقه داشت روشی جدید 
را امتحان کند و والدین هم احساس مشابهی داشتند.«
یان در آن زمان دختران جوانی داشت و در سال 1999 
که مرکز تحقیق و تحلیل اجتماعی ایسلند تأسیس شد 
به آن پیوست. او می گوید: »وضعیت به گونه ای بود 
که باید هرچه زودتر چاره ای می  اندیشیدیم. بنابراین با 
استفاده از داده های پیمایش و برداشت های حاصل از 
تحقیقاِت افرادِ مختلفی از جمله میلکمن، به تدریج یک 
طرح ملی جدید به نام »جوانان در ایسلند« برنامه ریزی 
شد. بر اساس این طرح، قوانین تغییر کردند. خرید 
دخانیات برای زیر 18 سال و خرید الکل برای زیر 
20 سال غیرقانونی و تبلیغ دخانیات و الکل هم ممنوع 
شد. از طریق انجمن های والدین که بنا به قانون باید 
در تمام مدارس تشکیل می شدند و شوراهای مدارس 
که نمایندگان والدین در آنها حضور داشتند، پیوند 
میان والدین و مدارس تقویت شد. والدین تشویق 
به حضور در جلساتی می شدند که یادآوری می کرد 
به جای دورهمی، زمانی را که با کودکان می گذرانیم 
نیز اهمیت دارد. همچنین قانونی تصویب شد که 
بیرون ماندن کودکان 13 تا 1۶ ساله پس از ساعت 

10 شب در زمستان و پس از نیمه شب در تابستان 
را ممنوع می کرد. این قانون هنوز هم جاری است.«

ممنوعیت حضور کودکان 13 سال به باال 
در میهمانی های کنترل نشده 

نهاد ملی انجمن های والدین با نام »خانه و مدرسه« 
توافق نامه هایی را برای امضا به والدین عرضه کرد. 
به گروه سنی فرق  این توافق نامه ها بسته  محتوای 
داشت و هر سازمان می توانست تصمیم بگیرد که چه 
چیزهایی در آن بگنجاند. برای کودکان 13 سال به باال، 
والدین می توانستند به رعایت همه توصیه ها متعهد 
شوند و همچنین مثاًل اجازه ندهند بچه هایشان در 
مهمانی های نظارت نشده شرکت کنند، برای کم ساالن 
الکل نخرند و به سالمت بقیه کودکان هم توجه کنند.

مدرسه«  و  »خانه  مدیر  سیگیارجنسدوتیا،  هرفنا 
والدین،  آموزش  بر  عالوه  توافق ها  »این  می گوید: 

اقتدارشان در خانه را هم تقویت می کرد.«

منابع دولتی برای برنامه های دسته  جمعی و سازمان یافته 
ورزش، موسیقی، هنر، رقص و باشگاه های مشابه 
و  گروهی  تعلق  برای  کودکان  تا  یافت  افزایش 
احساس خوب، راهی جز استفاده از الکل و مواد 
بچه های خانواده های کم درآمد  باشند و  داشته  هم 
نیز برای شرکت در این برنامه ها اعانه می گرفتند. مثاًل 
در ریکیاویک که محل سکونت بیش از یک سوم 
جمعیت کشور است »کارت تفریح« برای هر کودک 
در سال به مبلغ 35 هزار کرون )250 دالر( به خانواده 
می دهد تا هزینه فعالیت های تفریحی کنند. مهمتر 
از آن این بود که پیمایش ها همچنان ادامه داشتند و 
هرسال تقریباً همه بچه های ایسلند یک پرسش نامه 
پُر می کنند. این یعنی داده های به روز و معتبر همواره 
در دسترس هستند. در بازه زمانی سال های 1997 تا 
2012، درصد کودکان 15 و 1۶ ساله ای که می گفتند 
با والدین شان  را  همه آخر هفته ها  تقریباً  یا  اغلب 
می گذرانند دو برابر شد )از 23 به 4۶ درصد رسید( 
و درصد کودکانی که حداقل چهار بار در هفته در 
برنامه های ورزشی سازمان یافته شرکت می کردند، از 
24 به 42 درصد رسید. در همین حال، میزان مصرف 
سیگار و الکل و حشیش در این رده سنی سقوط کرد.

افزایش عامل های حفاظتی، کاهش 
عامل های خطر و کاهش مصرف مواد

الفِجیر کریستیانسون که روی این داده ها کار می کرد 
و اکنون در دانشکده سالمت عمومی در دانشگاه 
ویرجینیای غربی ایاالت متحده است، خاطرنشان 
عّلی  رابطه ای  مدعی  نمی توان  »هرچند  می کند: 
نشان می دهد چرا  به خوبی  نمونه  اما همین  شد، 
دانشمندان به سختی روش های پیشگیری اولیه را 
می پذیرند، ولی روند بسیار روشن است. عامل های 
حفاظتی افزایش یافته اند، عامل های خطر کاهش 
یافته اند و مصرف مواد کم شده است و این روند 
در ایسلند یکنواخت تر از هر کشور اروپایی دیگر 

بوده است.«

عوامل خطر آفرین یافت شده در ایسلند 
در همه جا صادق است

پس از آنکه داده های شگفت انگیز ایسلند در جلسه 
»شهرهای اروپا علیه مواد« ارائه شد، برنامه »جوانان در 
اروپا« در سال 200۶ آغاز شد که هدایتش بر عهده یان 
بود. او می گوید: »در آن جلسه همه پرسیدند که نتایج 
در کل نشان می دهند در زمینه مصرف مواد نوجوانان، 
ایسلند  همان عوامل حمایتی و خطرآفرین که در 
شناسایی شده اند همه جا صادق اند. شما چه می کنید؟«

شهرداری ها به جای دولت ها 

شهرداری ها به جای دولت ها عهده دار مشارکت در برنامه 
»جوانان در اروپا« هستند. در سال اول، هشت شهرداری 
به این برنامه پیوستند. تا امروز 35 شهرداری در 17 کشور 
به آن پیوسته اند. از مناطقی که فقط چند مدرسه در آن 
شرکت دارند، تا تاراگونا در اسپانیا که 4200 کودک 
15ساله را در این برنامه دارد. روش همه جا یکسان 
است. یان و تیمش با مسئوالن محلی صحبت می کنند و 
پرسش نامه ای تدوین می کنند که پرسش های کلیدی اش 
ترکیبی از پرسش های استفاده شده در ایسلند به عالوه چند 
موردی است که بر اساس اقتضائات محلی تهیه می شوند. 
به عنوان مثال، اخیراً مشخص شده است که قمار آنالین 
در برخی نواحی یکی از مسائل بزرگ است و مسئوالن 
محلی مایلند بدانند که آیا این نیز به سایر رفتارهای پرخطر 
مربوط است یا خیر؟ دو ماه پس از آنکه پرسش نامه ها 
به ایسلند می رسند، تیم یک گزارش اولیه همراه با نتایج 
به عالوه اطالعات مقایسه ای و تطبیقی با سایر مناطق 

شرکت کننده را پس می فرستد. یان می گوید: »ما همیشه 
می گوییم که اطالعات مثل سبزیجات باید تازه باشد. اگر 
این یافته ها را یک سال بعد بفرستید، افراد می گویند ُخب 
این ها مال مدت ها پیش است و شاید اوضاع عوض شده 
باشد...« عالوه بر تازگی، اطالعات باید محلی هم باشند تا 
مدارس، والدین و مسئوالن دقیقاً ببینند که چه مشکالت 

و مسائلی در نواحی شان وجود دارد.

این تیم 99 هزار پرسش نامه از نقاطی دور همچون 
جزایر فارو، مالت و رومانی و همچنین کره جنوبی 
و اخیراً نایروبی و گینه بیسائو را تحلیل کرده است. 
مصرف  زمینه  در  که  می دهند  نشان  کل  در  نتایج 
مواد نوجوانان، همان عوامل حمایتی و خطرآفرین 
صادق اند.  همه جا  شده اند  شناسایی  ایسلند  در  که 
تفاوت هایی هم وجود دارد، مثال در یک نقطه )در 
کشوری اطراف دریای بالتیک( شرکت در برنامه های 
این  بود.  خطرآفرین  عامل  سازمان یافته،  ورزشی 
تحقیقات بیشتر علت را اینگونه تعریف می کردند 
که سربازان سابق که به داروهای عضله ساز، الکل و 
دخانیات عالقه دارند، مسئول اداره باشگاه ها هستند. 
پس اینجا یک مسئله محلی روشن و فوری وجود 

داشت که می شد آن را برطرف کرد.

یان و تیمش توصیه ها و اطالعاتی درباره اقدامات 
اجتماع  هر  اما  می دهند،  ارائه  ایسلند  در  اثربخش 
رأساً تصمیم می گیرد که بنا به نتایجش چه اقدامی 
انجام دهد. گاهی اوقات آنها هیچ کاری نمی کنند. 
یک کشور عمدتاً مسلمان که او ترجیح داد اسمش 
میزان  از  حاکی  کرد چون  رد  را  داده ها  نیاورد،  را 
ناخوشایندی از مصرف الکل بود. در سایر شهرها 
)مثاًل همان جایی که تماس اضطراری با یان گرفته 
بود( از داده ها استقبال می کنند و پول هم دارند، اما او 
مشاهده کرده است که تأمین و حفظ منابع مالی برای 

استراتژی های پیشگیری سخت تر از درمان است.

به هر حال باید این نکته را در خاتمه یادآور شد که 
در کل اروپا، نرخ مصرف الکل و مواد نوجوانان در 
20سال گذشته عموماً بهبود یافته است ولی کاهش در 
هیچ جا به قدر ایسلند چشم گیر نبوده و بهبودها نیز لزومًا 
ناشی از استراتژی هایی نیستند که برای ارتقاء سالمت 
این  انگلستان  در  مثالً  پی گرفته شده اند.  نوجوانان 
واقعیت که اکنون نوجوانان به جای ارتباطات رودررو 
زمان بیشتری را در خانه برای تعامل آنالین می گذرانند، 

می تواند یکی از دالیل کاهش مصرف الکل باشد.

ایسلند، پیشتاز کاهش استعمال مواد دخانی و مصرف الکل در بین کشورهای اروپایی 

صدور سالیانه »کارت تفریح« 250 دالری
 برای کودکان 



غیره  و   NIV تنفسی،  تست های  برونکوسکوپی، 
به صورت عملی برگزار می شود که امیدواریم مورد 

توجه همه فوق تخصصان ریه کشور قرار گیرد.

در این کنگره 30 سخنران
 خارجی حضور خواهند داشت

دبیر اجرایی این کنگره در ادامه گفت: بیمارستان دکتر 
مسیح دانشوری برای هشتمین بار میزبانی این کنگره 
علمی که مورد تأیید انجمن ریه اروپا، آمریکا، ترکیه، 

یونان، ایتالیا و نیز اتریش است را به عهده دارد.

اسماعیل مرتاض ادامه داد: در هشتمین دوره این کنگره 
رئیس انجمن ریه اروپا، اتریش، ایتالیا، یونان و نیز 30 
سخنران خارجی حضور خواهند داشت و در زمینه 
و  بحث  کنگره  این  و تخصصی  اصلی  محور های 
گفت وگو خواهند کرد. همچنین اساتیدی از سازمان 
بهداشت جهانی )WHO( حضور خواهند داشت که 
آخرین گایدالین های درمانی – تشخیصی بیماری سل 

به خصوص سل نهفته را مورد بررسی قرار می دهند. 

الزم به ذکر است این کنگره دارای 20 امتیاز بازآموزی 
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یادآوری
موادی از قانون جامع کنرتل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 7 - پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی )وزارت صنعت، معدن و تجارت( و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می شود.

تبرصه - توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است .

ماده 8 - هر ساله از طریق افزایش مالیات ، قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده درصد )10درصد( افزایش می یابد. تا دو درصد )2درصد( از رسجمع مالیات مأخوذه از فرآورده های 

دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حامیت این نهادها جهت 
توسعه برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعامل دخانیات قرار می گیرد.

ماده 9 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت های پیشگیرانه ، درمان و توانبخشی افراد مبتال به مرصف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات 
را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسرتش و حامیت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیردولتی ترک مرصف مواد دخانی را فراهم مناید.

»بیماری های ریوی و  بین المللی  هشتمین کنگره 
مراقبت های ویژه سل« توسط بیمارستان دکتر مسیح 
دانشوری و با همکاری انجمن ریه کشور و مرکز 
بیماری های واگیر )باالخص سل( وزارت بهداشت 
به ریاست دکتر علی اکبر والیتی به منظور آشنایی با 
بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و بیماری سل 
و عفونت های حاصل از آن در تاریخ 2٠ لغایت 2٣ 
مهرماه در سالن بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید 

بهشتی تهران آغاز به کار می کند. 

مطلب  این  به  اشاره  کنگره ضمن  این  علمی  دبیر 
ریوی  بیماری های  بین المللی  کنگره  هشتمین  که 
برگزار  اصلی  محور  با 3  ویژه سل  مراقبت های  و 
ریوی  بیماری  شامل،  محورها  گفت:  می شود، 
به خصوص COPD، آسم، بیماری های بینابینی ریوی، 
بیماری های  و  ریوی  سرطان های  سارکوئیدوزیس، 
عفونی- محور مراقبت های ویژه به خصوص بیماران 
ریوی که در ICU و PICU نیاز به مراقبت های ریوی 

دارند، بیماری سل و عفونت ها می شوند.

کنگره  این  در  افزود:  ادامه  در  جماعتی  حمیدرضا 
همچنین کارگاه های ارگواسپیرومتری، ترموپالستی، 
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بدون  »دنیای  تفریحی  و  آموزشی  همایش 
قرارگاه  همت  به  زیبایی«  دنیای  دخانیات، 
جواد االئمه و با همکاری موسسه مردم نهاد راه 

سالمت در پارک بهاران چابهار برگزار شد.

گفت:  چابهار  سپاه  جانشین  همایش  این  در 
بسیاری  ایجاد  برای  مقدمه ای  استعمال دخانیات 
این  از  غفلت  و  است  اجتماعی  آسیب های  از 
و  جوانان  برای  را  زیادی  مشکالت  موضوع، 
خانواده ها در پی دارد و زندگی بدون دخانیات 

حق همه افراد در جامعه است.

اینکه  به  اشاره  با  ادامه  بهادر در  سرهنگ عباس 
آموزش و فرهنگ سازی مهم ترین راهکار مبارزه 
با مصرف مواد دخانی است، افزود: ارائه آموزش 
تا  باشد  مداوم  به صورت  باید  زمینه  این  در 
استفاده  باشد.  داشته  همراه  به  خوبی  اثرگذاری 
از مواد دخانی مهم ترین عامل مرگ ومیرهای قابل 
پیشگیری محسوب می شود و از همین رو، خطر 
بروز سرطان در سیگاری ها بیش از دیگران است.

حساس سازي  و  اطالع رساني  شد:  متذکر  وی 
شهروندان نسبت به موضوع دخانیات و سالمت 
خانواده و جلب مشارکت هاي مردمي و همکاري 
بین بخشي در راستاي پیشبرد برنامه هاي اجرایي 

مؤثر است.

با اشاره به اینکه کاهش مصرف دخانیات  بهادر 
گفت:  است  پایدار  توسعه  مهم  اهداف  از  یکی 
با توجه به اینکه صنعت دخانیات و محصوالت 
انداختن  مخاطره  به  با  صنعت  این  تولیدی 
سالمت جسمی، اجتماعی و رفاه اقتصادی مردم 
تهدیدکننده  عوامل  اصلی ترین  از  یکی  جهان، 
توسعه پایدار به شمار می رود. باید از سخنان و 
جماعت  و  ائمه جمعه  و  روحانیون  رهنمودهای 
از  جامعه  مختلف  اقشار  کردن  آگاه  به منظور 

مضرات مصرف دخانیات بهره ببریم. 
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به  پزشکی  علوم  مدون  آموزش  طبق  که  است 
شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت.

ریوي،  بیماریهاي  المللي  بین  کنگره  همچنین 
مراقبتهاي ویژه و سل هر دوسال یکبار توسط مرکز 
آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بیماریهاي ریوي 
همکاري  با  و  دانشوري(  مسیح  دکتر  )بیمارستان 
مستقیم انجمن ریه اروپا )ERS(  و انجمن ریه آمریکا 
)ATS(  در شهر تهران برگزار مي شود. در این کنگره 
متخصصین برجسته و صاحب نام داخل کشور در 
زمینه بیماریهاي ریوي، مراقبتهاي ویژه و بیماریهاي 
عفوني مرتبط با ریه و همچنین مهمانان خارجي از 
قاره هاي مختلف آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا حضور 
مي یابند و ضمن ارائه  و معرفي پیشرفتهاي نوین 
در زمینه موضوعات  کنگره، مشکالت و معضالت 
موجود در زمینه بیماریهاي ریوي را مطرح نموده و 
پس از بحث و گفتگو در جلسات علمي راهکارهاي 
مناسب جهت رفع مشکالت را ارائه مي نماید و 
همچنین براي اولین بار کالسهاي بازآموزي تحت 
به    WORK SHOP  ، Symposium عناوین 
صورت تئوري و عملي توسط متخصصین و نیز 
گروههاي آموزشي آمریکا و اروپا برگزار خواهد شد.
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با  از سال 1385 که قانون جامع کنترل و مبارزه 
شد  قرار  رسید،  تصویب  به  دخانیات  استعمال 
شهر تهران با کمک شهرداری به عنوان شهر بدون 
دخانیات شناخته شود؛ شهری که به لحاظ مبارزه 
و کنترل دخانیات، الگوی سایر شهرها کشور باشد. 
شهری که متأسفانه این روزها نه تنها الگو نیست، 
اخبار  و  مانده  دیگر جا  تمامی شهرهای  از  بلکه 
نقاط کشور  از سایر  تنها  شهر بدون دخانیات را 

دریافت می کند و خود همچنان نظاره گر است.

نبود امکانات 
در دسترس و ارزان بودن

مواد  استعمال  معضل  درباره  قرائی مقدم،  امان اهلل 
دخانی در تهران می گوید: بدون تردید در دسترس 
گرایش  و  استفاده  میزان  قلیان،  ارزان بودن  و 
نوجوانان و جوانان را نسبت به استعمال این ماده 

دخانی در پایتخت بیشتر کرده است. 

حضور  متأسفانه  می افزاید:  جامعه شناس  این 
بیشتر  قهوه خانه ها،  در  جوانان  از  برخی  مستمر 
به دلیل فراهم نشدن امکانات ورزشی و تفریحی 
مناسب است. وقتی تعداد مراکز تفریحی محدود و 
همراه با هزینه های باال باشد، یعنی اکثر تفریحات 
در کشور با دخل و خرج افراد همخوانی ندارد. 
بنابراین استعمال قلیان کم هزینه ترین تفریح برای 

آنها است.

 بیش از 20 قهوه خانه 
در یک خیابان فعال است

اوضاع نابسامان قلیانسراها تا حدی است که مصیب 
حسن زاده، عضو شورایاری محله زهتابی در منطقه 
17 تهران می گوید: در یکی از خیابان های محله 
زهتابی که مسافتی کمتر از 2 کیلومتر دارد، حدود 
این  فاصله  متأسفانه  دارد.  وجود  قهوه خانه   20
قهوه خانه ها با یکدیگر بسیار کم است و جوانان 
و نوجوانان با صرف کمترین هزینه و زمان، به این 

مراکز مراجعه می کنند. 

وی می افزاید: این محله با وجود حدود 20 هزار 
فوتبال  زمین  و  ورزشگاه  یک  تنها  نفر جمعیت، 
اغلب  دسترس  در  و  کم هزینه  تفریح  و  دارد 
جوانان این محله، در قهوه خانه ها خالصه می شود. 
همچنین برخی از قهوه خانه های این منطقه با جواز 
کسب فعالیت می کنند و تعدادی نیز بدون مجوز، 

پاتوق نوجوانان و جوانان شده اند.

حسن زاده با اشاره به خرید و فروش مواد مخدر 
در برخی قهوه خانه های محله زهتابی می گوید: در 
محله،  این  قهوه خانه های  در  قلیان  استعمال  کنار 
اقدام  مخدر  مواد  فروش  و  خرید  به  نیز  عده ای 
برای  جدی  تهدیدی  موضوع  این  و  می کنند 

نوجوانان و جوانان منطقه محسوب می شود.

با عرضه کنندگان قلیان های میوه ای 
برخورد می شود

از  قلیانسراها  قارچ گونه  رشد  مسئله  حال  هر  به 
یک طرف و نبود تنباکوی سالم نیز از طرف دیگر، 
که  طوری  است.  کرده  چندان  دو  را  معضل  این 
در  که  کرده اند  اعالم  سالمت  کارشناسان  بارها 
اکثر این تنباکو ها، مواد روانگردانی وجود دارد که 
به مرور زمان، اعتیاد به استعمال قلیان را موجب 
وزارت  محیط  و  بهداشت  اداره  رئیس  می شود. 
طرح  اجرای  پی  در  کرد:  اعالم  نیز  بهداشت 

عرضه قلیان از قلیانسراها
 به پشت وانت بارها رسید

جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها و مراکز عمومی، 
از  قلیان های میوه ای برخورد و  با عرضه کنندگان 

این فرهنگ غلط در جامعه از بین برود. اما تاکنون 
جوابی حاصل نشده است.

به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  صارمی  حسین 
کرد:  تصریح  اجتماعی  آسیب های  از  جلوگیری 
که  می شود  سبب  رویکردی  هر  با  تند  برخورد 
نه تنها به هدف خود که پاکسازی آسیب اجتماعی 
است نرسیم، بلکه جواب عکس بگیریم. مسئوالن 
مشاغل  برای  بسترسازی  اگر  که  بدانند  باید  ما 
وجود نداشته باشند و اجازه دهند که قلیان عرضه 
بیشتری روبرو خواهیم  با آسیب های  شود، قطعاً 
بود. مسئوالن با باال بردن علم و دانش و همچنین 
مجوز ندادن برای عرضه این مواد، موجب بهبود 

جامعه شوند.

بازار استفاده از ادوات دخانی در 
کشور همچنان داغ است

نیز در  بهشتی  دانشگاه شهید  عضو هیأت علمی 
اینباره متذکر شد: متأسفانه شاهد پدید آمدن ادوات 
جدید استعال دخانیات و رغبت مردم به استفاده از 
این نوع مواد دخانی از جمله قلیان هستیم. مصرف 
شاهد  و  باب شده   متأسفانه  ما  کشور  در  نیز  آن 
و  جوان  افراد  بین  قلیان  مصرف  شیوع  افزایش 

دخترها هستیم.

شیوع  افزایش  از  تأسف  ابراز  با  حسامی  زهرا 
مصرف  سن  گفت:  کشور  در  دخانیات  مصرف 
دخانیات در کشور کاهش یافته و میل استعمال به 
دخانیات نیز بین سنین پایین و نوجوانان افزایش 
پیدا کرده  است، اما این مسئله تنها در ایران نیست 

و در سطح جهان شاهد آن هستیم.

خوبی  اتفاقات  اخیر  سال های  در  داد:  ادامه  وی 
آنها  میان  از  که  افتاده  است  دخانیات  حوزه  در 
می توان به ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 
عمومی اشاره کرد. البته این موضوع بیشتر شامل 
سیگار می شود، ولی در رابطه با قلیان ما همچنان با 
معضل زیادی روبه رو هستیم. در بسیاری از اماکن 

تفریحی و مکان هایی که افراد برای گردش مراجعه 
می کنند، می بینیم که قلیان استفاده می شود.

نبود سیاست های مشترک 
وضعیت را سامان نخواهد داد

نیز در  بهشتی  دانشگاه شهید  عضو هیأت علمی 
کشور  در  دخانیات  مصرف  وضعیت  خصوص 
بین  مشترک  سیاست های  که  زمانی  تا  گفت: 
دخانیات  کنترل  با  رابطه  در  مختلف  گروه های 
باقی  طور  همین  وضعیت  باشد،  نداشته  وجود 

خواهد ماند.

دکتر حبیب امامی ادامه داد: آمار شیوع سیگار در 
سال 7۶ که من وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم، 
با امروز یکسان است. این موضوع نشان می دهد 
که هیچ تغییری در شیوع سیگار و دخانیات ایجاد 

نشده، بلکه قلیان نیز اضافه شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید 
هم گسیختگی  از  دخانیات  خصوص  در  براینکه 
درصد   90 از  بیش  افزود:  دارد،  وجود  مدیریتی 
تحقیقاتی که در رابطه با دخانیات و سیگار انجام 
می شود، وضع موجود را به ما می گوید ولی زمانی 
تغییر  را  وضع  این  تا  می شویم  مداخله  وارد  که 
دهیم، به مشکل بر می خوریم؛ چون سندی تهیه 
نمی کنیم تا راهکارهای مخصوصی به ما بدهد. اگر 
تهیه شود می توانیم با همدیگر مشکل را حل کنیم.

بین  هماهنگی  استراتژی،  و  برنامه  وجود  وی 
توسط  قانون  گرفتن  جدی  و  استمرار  بخشی، 
ضابطان و زمان را در کاهش مصرف دخانیات در 
کشور مؤثر دانست و ادامه داد: به دلیل موادی که 
این محصول خطرات  می شود،  استفاده  قلیان  در 
زیادی برای سالمتی دارد، مانند آسم و بیماری های 
طرف  از  ریه.  سرطان  جمله  از  سرطانی  بدخیم 
دیگر از نظر روانی نیز بر افراد تأثیر می گذارد و 

سالمت روان را مختل خواهد کرد.

پیشگیری از اعتیاد و دخانیات 
متولی های زیادی دارد

مجمع  اعتیاد  تقاضای  کاهش  کارگروه  رئیس 
افزایش گرایش جامعه  نظام،  تشخیص مصلحت 
به دخانیات را اینگونه توصیف می کند: پیشگیری 
ساختارهای  که  دارد  زیادی  متولی های  اعتیاد  از 
دولتی چون سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، 
ساختارهای دولتی و مردمی و ساختارهای مدیریتی 
در  موجود  کاری های  موازی  می شود.  شامل  را 
سیستم دولتی مسبب افزایش آمار جذب مردم به 

دخانیات شده است.

سعید صفتیان تأکید کرد: مقام معظم رهبری بارها 
در دو سال  معتادان خیابانی  افزایش  به  توجه  بر 
اخیر تأکید کرده اند و در این زمینه در سیستم های 
دولتی برنامه های کالن طراحی شده و کارشناسان 
قانون های  مستقر شده اند،  سازمان ها  در  حرفه ای 
مربوط به مصرف دخانیات نیز تصویب شده ولی 

در جایگاه عمل، کم کاری صورت گرفته است.

از  پیشگیری  آموزشی  دوره های  طراحی  از  وی 
عملکرد  علت  و  داد  خبر  علمی  شکل  به  اعتیاد 
حوزه  در  شهر  شوراهای  و  شهرداری  نامناسب 
مدیریت شهری را ناآگاهی و عدم شناخت وظایف 
شهری  مشکالت  بر  نظارت  از  که  می داند  آنها 
غافلند و در شرایطی که 25 هزار معتاد خیابانی در 
پیاده روها و زیر پل های شهر آواره اند، هیچ اولویتی 
را در برنامه های خود برای بهبود این معضل قائل 
مباحث  در  باید  که  است  حالی  در  این  نیستند. 
مسئولیت های  و  زندگی  مهارت های  آموزشی، 

اجتماعی حرفه ای تر عمل کنند.

مجمع  اعتیاد  تقاضای  کاهش  کارگروه  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: بند ۶ برنامه 
توسعه کشور این چنین است که وظیفه ساماندهی 
که  است  شهرداری  عهده  بر  خیابانی  معتادان 
متأسفانه نه تنها این افراد ساماندهی نشده و جامعه 
را به باتالقی برای دفن جوانان تبدیل کرده است، 
بار  به  کشور  برای  را  میلیاردی  هزینه 300  بلکه 

آورده است.

برای  مکانی  را  شهر  قهوه خانه های  صفتیان 
قلیان  عرضه  از  حاصل  کالن  سودهای  کسب 
می داند که افراد زیادی را به استعمال دخانیات 

کشانده است و ریشه این فرهنگ های اشتباه را 
از  متولی  دستگاه های  نادرست  عملکرد  نتیجه 
جمله شهرداری و نیروی انتظامی، معرفی کرده 
و بر بی توجهی به آموزش جوانان در مدارس و 

دانشگاه ها انتقاد کرد.

قلیان مشتری رانندگان 
در هنگام رانندگی نیز هست

استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل  پیش  چندی 
همدان اعالم کرد: با جمع آوری مراکزی که قلیان 
پشت  به  قلیان  عرضه  می شد،  استفاده  آنها  در 
وانت بارها کشیده شده و در حال حاضر افراد در 
رانندگی در  ماشین های خود، حتی هنگام  داخل 

حال استعمال آن هستند. 

دنبال  به  استان  در  ما  افزود:  ادامه  در  نادری فر 
دخانیات  بدون  پارک های  و  تفرجگاه ها  اجرای 
هستیم و به همین منظور نیز پارک پرواز همدان 
از سوی شهرداری به عنوان پارک بدون دخانیات 

معرفی شده است.

وی درباره موضوع قلیان اظهار داشت: این موضوع 
در کمیسیون دخانیات مورد بررسی قرار گرفت و 
از 3 هزار  به جمع آوری بیش  اقدام  سال گذشته 
قلیان کردیم. مشکل قلیان در استان از یک مشکل 
ساکن تبدیل به یک مشکل سیال شده و باید هنگام 
گام برداشتن در رفع مشکالت اجتماعی، با دقت 
بسیاری برنامه ها را اجرا و تبعات آن را به درستی 
بررسی کنیم. به هر حال سال گذشته در راستای 
مقابله با استفاده قلیان در تفرجگاه ها، 3 هزار قلیان 

در همدان جمع آوری شد.

پیشگیری باید در اولویت برنامه ها باشد

نیز  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان  کاهه،  مهدی 
اساسی  فاکتورهای  از  یکی  گفت:  اینباره  در 
تمام  در  امنیت  وجود  سالم،  جامعه  داشتن  برای 
حوزه هاست و در صورت مشاهده هرگونه نقض 
یا  حقیقی  از  اعم  هر شخصی  سوی  از  مقررات 
حقوقی، در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری 
ضمن  شهروندی  حقوق  حفظ  و  جرم  وقوع  از 
می شود.  صادر  الزم  دستورات  قضایی،  برخورد 
همچنین مسئوالن  باید به پیشگیری بیشتر از درمان 

توجه کنند.

در  نیز  آبدانان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مسئول 
رابطه با وضعیت قلیان در این شهر گفت: استفاده 
از قلیان در قالب قهوه خانه های سنتی، قلیانسراها و 
خانواده ها مدتی است توسعه یافته و به یک تفریح 
و تفرج خطرناک تبدیل شده و سالمت جامعه را 

به مخاطره انداخته است.

عنوان  با  که  را  تنباکوهایی  علیزاده  نصرت اهلل 
مضر  و  غیربهداشتی  می شود،  عرضه  میوه ای 
افیونی حاوی  فرآورده  نوع  این  دانست و گفت: 
که  است  خطرناکی  مسموم کننده  و  سمی  مواد 
به تدریج مصرف کنندگان تفننی را به سمت اعتیاد 
کشانده، مقاومت های درونی آنان را نابود، زیبایی 
وی را ذایل و سرانجام فرد مصرف کننده را تسلیم 

مرگ زودهنگام می کند.

نوع  یک  را  دخانی  مواد  مصرف  توسعه  وی 
اجتماعی  نشاط  کاهش  به منظور  فرهنگی  تهاجم 
و ناکارآمدکردن نیروهای کار و سازندگی عنوان 
کرد و افزود: متخصصان و آسیب شناسان اجتماعی 
مصرف  با  برابر  قلیان  دود  پک  یک  که  معتقدند 
خیلی  هم اکنون  حالیکه  در  است،  سیگار  نخ   40
از  اطالع  بدون  و  غفلت  کمال  در  خانواده ها  از 
و  زیبا  قلیان های  نامناسب،  رفتار  این  ضررهای 

تزئین شده را بر سر سفره های خود آورده اند.

مسئول شبکه بهداشت و درمان آبدانان گفت: به 
خاطر حفظ سالمت مردم و جلوگیری از کسالت و 

ساماندهی عرضه قلیان در سطح شهرها، از دیگر مباحثی است که شاید در ابتدا با خواندن 
آن، آهی از روی خستگی و تکراری بودن بکشید ولی واقعا این داستان تکراری و بلند، کی 
قرار است به پایان برسد؟ داستانی که هر بار نوک پیکان انتقاد خود را به سمت یک مسئول 

یا سازمان می کشاند. بعضی مواقع به میدان تیراندازی بدل می شود و گاهی نیز در اوج 
همهمه، آرام فرود آمده و بی صدا می ماند. تنها در این میان همچنان صدای غل غل شنیده 
می شود و ریه هایی که از دود مرگ آفرین، پر و خالی می شوند. گاهی در زمین وزارت 

بهداشت، نیروی انتظامی، اماکن، شهرداری، صنف قهوه خانه دارها و غیره می نشیند و گاهی 
نیز مستقیم به سمت خود افراد یا خانواده هایی که به راحتی قلیان می کشند، نشانه می رود. 
به هر حال مقصر هنوز در هاله ای از ابهام است. از یک طرف قلیانسراها پلمپ می شوند 

و از طرف دیگر شاهد حضور آنها در مکان های دیگر هستیم. پشت وانت بارها، به صورت 
سیار بر روی موتورها، کنار جداول خیابان ها و پارک ها. خالصه هر جایی که بتوان برای 

لحظه ای آرام بود، می توان به راحتی صدای غل غل آن را شنید.

بنابراین براساس  آنها جلوگیری می شود.  فعالیت 
مراکز  و  قهوه خانه ها  از  قلیان  جمع آوری  طرح 
قهوه خانه ها و چایخانه ها  قلیان در  ارائه  عمومی، 
ممنوع است و درصورت سرویس دهی، با متخلفان 

برخورد قانونی می شود. 

نظارت  کرد:  تأکید  ادامه  در  صادق نیت  خسرو 
سطح  چایخانه های  و  قهوه خانه ها  اداره  روند  بر 
کشور از یکسال گذشته با همکاری قوه قضائیه، 
شده  آغاز  بهداشت  وزارت  و  انتظامی  نیروی 
است و تاکنون در شهرهایی نظیر اصفهان، اهواز 
و مشهد، چایخانه های و کافه ها به طور کامل از 
قلیان پاکسازی شده اند. طی این نظارت های انجام 
شده تاکنون مواردی از استفاده مواد روانگردان در 
تنباکو های میوه ای مشاهده شده است که پرونده 
مراجع  به  رسیدگی  جهت  و  تشکیل  تخلفات 

قضایی ارجاع داده شده است.

وی عنوان کرد: اجرای طرح جمع آوری قلیان از 
قهوه خانه ها و مراکز عمومی در شهر تهران چندان 
نیروی  همکاری  و  پیگیری  و  نبوده  موفقیت آمیز 
انتظامی بر جرایم مربوط به آن نتیجه بخش نبوده 
در  قهوه خانه ها  از  قلیان  جمع آوری  طرح  است. 
تهران در حال اجرا است و این موضوع بار دیگر 

در تهران به صورت جدی تر پیگیری می شود. 

برای معضل اجتماعی
 نباید مجوز صادر شود

عضو هیأت علمي دانشگاه تهران نیز در رابطه با 
وضعیت نابسامان قلیانسراها در سطح تهران گفت: 
اجتماعي است و  قلیان در کشور، آسیب  عرضه 
را  قلیان  توزیع  و  استفاده  مجوز  نباید  مسئوالن 
بدهند. باید درجامعه به گونه ای فرهنگسازی شود. 
باید جمع آوری شوند و کم کم  قلیان ها  ابتدا  در 
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بی تحرکی اجتماعی با هماهنگی مدیران و نهادهای 
ذیربط از دایر شدن هرنوع قلیانسرا و قهوه خانه های 
به شدت  باشد،  دایر  آن  در  قلیان  بساط  که  سنتی 

جلوگیری می شود.

به 20 مرکز عرضه قلیان در اردستان 
اخطار داده شده است

غیور، فرماندار اردستان نیز اعالم کرد: با فروشگاه ها 
قلیان عرضه  این روستا  در  که  و سفره خانه هایی 
می کنند، برخورد می شود. لذا در ادامه این برخورد 
تاکنون به 21 مرکز عرضه قلیان اخطار داده شده 

است. 

و  آموزش  و  بهداشت  شبکه  کرد:  تأکید  وی 
موضوع  مدارس،  بازگشایی  به  توجه  با  پرورش 
تحصیلی  یکسال  برای  را  دانش آموزان  آموزش 
برنامه ریزی کنند. همچنین اداره تبلیغات اسالمی 
هیأت های  برای  درمان  و  بهداشت  هماهنگی  با 
کار  دستور  در  را  بهداشتی  برنامه ریزی  مذهبی 

دارند.

 هزینه های طرح تحول سالمت 
در حال افزایش است

زمینه  در  کرد:  اعالم  نیز  رفسنجان  فرماندار 
جمع آوری قهوه خانه ها و مراکز عرضه قلیان تالش 
زیادی شد که در نتیجه آن، شهر رفسنجان به  عنوان 
شهر بدون قلیان توسط یونسکو معرفی شد. ما باید 
گام  زمینه سالمت  در  دیگری  وقت  هر  از  بیش 
برداریم چراکه رفتارهای هنجارشکنانه جامعه بر 
برای  زیادی  هزینه های  و  می گذارد  اثر  سالمت 

طرح تحول سالمت ایجاد می کند.

حمید مالنوری در ادامه با اشاره به نقش بهورزان 
نقش  و  رسالت  شد:  یادآور  سالمت،  نظام  در 
به  آگاهی دادن  و  است  سنگین  بسیار  بهورزان 
روی  که  مشکالتی  و  هنجارها  به  نسبت  جامعه 
سالمت تأثیر منفی دارد، یکی از وظایف بهورزان 

است چراکه با مردم ارتباط مستقیم دارند.

وی خاطرنشان کرد: هفت قلیان فروشی نیز تا نیمه 
اول مهرماه جمع آوری می شود و با تفاهم نامه ای که 
بین آنها منعقد شده، به زودی رفسنجان از وجود 
وجود  با  البته  می شود.  پاکسازی  قلیان فروشی 
خوشبین  نباید  متکدیان  و  قلیان ها  جمع آوری 
بود که شهر سالمی داریم، چون زیر پوست شهر 
می اندازد.  به خطر  را  جامعه  که  می افتد  اتفاقاتی 
بنابراین آگاهی بخشی به جامعه می تواند در کاهش 

این خطرات مؤثر باشد.

پس از سه دهه از اجرای شبکه 
سالمت، چهره بیماری ها تغییر کرده 

است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در رابطه 
با وضعیت سالمت در جامعه گفت: پس از سه دهه 
از طراحی و اجرای شبکه سالمت، چهره بیماری ها 
عامل  بیشترین  اکنون  و  کرده  تغییر  کشور  در 
مرگ و میرها، بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، 
بیماری های مزمن تنفسی و حوادث ترافیکی است.

علی اسماعیلی  ندیمی در ادامه افزود: متوسط طول 
به 73,5 سال  یافته و  افزایش  ایرانی  عمر جامعه 
رسیده و در زنان این رقم 74,5 سال است و برای 
سالمت  حوزه  در  زیادی  زحمات  موضوع  این 
کشیده شده که موجب افزایش شاخص سالمت 

و طول عمر انسان ها شده است.

در  سالمت  تحول  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
گذشته  سال  سه  در  کرد:  خاطرنشان  شهرستان، 
تحول خوبی در شبکه بهداشتی درمانی شهرستان 
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  همه  و  شده  انجام 
بازسازی  تعمیر،  روستاها  بهداشت  خانه های 
بهداشتی  مراکز  در  هم چنین  شدند،  احداث  و 

دندانپزشک و روانپزشک مستقر است.

رسته ای به نام قلیانسرا 
در اصناف تعریف نشده است

اماکن عمومی فرماندهی  رئیس پلیس نظارت بر 
انتظامی استان گیالن نیز در رابطه با وضعیت قلیان 
در این شهرستان گفت: رسته ای به نام قلیانسرا در 
اصناف تعریف نشده است و پلیس در جمع آوری 
قلیانسراها، پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی و مرکز 

بهداشت گیالن است.

سرهنگ رضا محمدزاده اظهار داشت: مجوز های 
دریافتی این صنف به اسم چایخانه صادر شده و 
برخی افراد برای کسب سود بیشتر اقدام به ارائه 

قلیان به مشتریان خود در چایخانه ها می کنند.

محمدزاده با بیان اینکه استعمال دخانیات در اماکن 
امروزه  داشت:  بیان  است  مقررات  عمومی خالف 
سنتی  سفره خانه های  در  ناهنجاری ها  از  بسیاری 
به علت استعمال دخانیات به ویژه قلیان رقم می خورد.

وی با تأکید بر اینکه رؤسای اتحادیه های صنفی 
و مراجع صدور پروانه کسب باید نظارت بیشتری 
بر فعالیت اصناف انجام دهند، افزود: پلیس پس از 
تذکرهای داده شده توسط بازرسان و کارشناسان 
اصناف در صورت تکرار تخلفات اقدام به برخورد 

قانونی با واحد صنفی و افراد می کند.

به هر حال با گزارشاتی که از وضعیت مبارزه با 
استعمال قلیان در تهران و شهرستان ها داده شده، 
می توان اینگونه دید که مبارزه با قلیان همچنان در 
حال انجام است ولی اینکه این برخوردها چقدر 
باید  یا مقطعی، مسئله ای است که  ادامه دار است 
بیش از هر وقت دیگری به آن توجه کرد. تجربه در 
بخش های مختلف همیشه به ما یادآور شده که با 
زور و فشار نمی توان برخی از مسائل و مشکالت 
را برطرف کرد آن هم عادتی که سالهاست همانند 
بارها  است.  نمایان  در جامعه  اپیدمی جدی  یک 
در  جدی  فرهنگ سازی  به  نیاز  از  امر  مسئوالن 
حوزه کنترل و مبارزه با دخانیات در جامعه صحبت 
کرده اند ولی متأسفانه تنها حرف زده می شود و در 
نهایت کما فی سابق در همان وضعیت همیشگی به 
سر می بریم. به هر حال نباید از حق هم گذشت 
که وضعیت شهرستان ها این روزها خیلی بهتر از 
تهران است و امید است اجرای پروژه »تهران، شهر 
بدون دخانیات« با حضور شهردار جدید از حالت 
تعلیق خارج شده و شاهد اجرای آن در سطح شهر 

باشیم.

سوژه  دو  به  روزها  این  قلیانسراها  و  قلیان 
جالب تبدیل شده اند. شهرداری ها، قوه قضائیه، 
وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بارها دست 
قلیانسراها  گسترش  تا  داده اند  هم  دست  به 
موارد  بسیاری  در  تنها  نه  اما  کنند،  متوقف  را 
موفق نشده اند و هنوز اندر خم یک کوچه اند، 
بلکه انتشار اخباری مربوط به تنباکوهای آلوده 
پیکره  بر  به مواد روانگردان، آب سردی است 
سودجو  افراد  گروهی  ظاهرا  مسئوالن.  خسته 
سوء  قانون  اجرای  تاخیرهای  و  پیچ و خم ها  از 
استفاده می کنند و با آلوده کردن تنباکوی قلیان 
به مواد مخدر و روانگردان، برای قهوه خانه خود 
مشتری دائمی دست و پا می کنند، اینبار با عنوان 

»معتاد«!

تأیید وزارت بهداشت

کار  و  محیط  بهداشت  اداره  رئیس  پیش  چندی 
وزارت بهداشت از اجرای طرح جمع آوری قلیان 
در تهران و کشف مواد روانگردان در تنباکوهای 

میوه ای خبر داد. 

اداره  روند  بر  نظارت  گفت:  صادق نیت  خسرو 
از  کشور  سطح  چایخانه های  و  قهوه خانه ها 
نیروی  قضائیه،  قوه  همکاری  با  گذشته  یکسال 
است  شده  آغاز  بهداشت  وزارت  و  انتظامی 
و  اهواز  اصفهان،  نظیر  شهرهایی  در  تاکنون  و 
مشهد، چایخانه ها و کافه ها به طور کامل از قلیان 

پاکسازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در طی این نظارت های انجام 
شده، تاکنون مواردی از استفاده مواد روانگردان در 
تنباکو های میوه ای مشاهده شده است که پرونده 
تخلفات تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی 

ارجاع داده شده است.

جمع آوری  طرح  اجرای  کرد:  عنوان  صادق نیت 
شهر  در  عمومی  مراکز  و  قهوه خانه ها  از  قلیان 
و  پیگیری  و  نبوده  موفقیت آمیز  چندان  تهران 
همکاری نیروی انتظامی بر جرایم مربوط به آن 
قلیان  نبوده است. طرح جمع آوری  نتیجه بخش 
و  است  اجرا  حال  در  تهران  در  قهوه خانه ها  از 
این موضوع بار دیگر در تهران به صورت جدی تر 

پیگیری می شود.

مواد  افزودن  ادامه  از  نیز  پیش  صادق نیت چندی 
روانگردان به تنباکوی قلیان ها در برخی مراکز خبر 
داد و گفت: با وجود برخوردهای وزارت بهداشت 
با مراکز عرضه مواد روانگردان همراه با تنباکوی 
قلیان ها، هنوز این پدیده خطرناک در برخی جاها 

به صورت غیرقانونی وجود دارد.

که  بازرسی هایی  در  گذشته  سال  از  افزود:  وی 

که  شدیم  متوجه  داشتیم  قلیان  عرضه  مراکز  در 
مواد  معطر،  تنباکوی  به  مراکز  این  از  برخی  در 
برای  که  کسانی  و  می کنند  اضافه  روانگردان هم 
اینکه  بدون  بودند،  کرده  مراجعه  قلیان  مصرف 
بدانند و درخواستی داشته باشند، دچار مسمومیت 

با مواد روانگردان شدند.

موارد،  این  شدن  مشخص  به دنبال  گفت:  وی 
کشیک  قاضی  همکاری  و  همراهی  با  بالفاصله 
و قوه قضاییه چندین مرکز عرضه قلیان پلمپ و 
اما می دانیم که  به دادگاه ارجاع شد،  آنها  پرونده 
این پدیده بسیار خطرناک هنوز وجود دارد و هنوز 
در برخی جاها به صورت غیرقانونی این کار انجام 

می شود.

بدون  مراکز  این  مشتریان  افزود:  صادق نیت 
اینکه بدانند دچار سوء مصرف با مواد روانگردان 
عوارض  و  است  خطرناک  بسیار  که  می شوند 
مغزی و جسمی آن بسیار خطرناک و گاه کشنده 
است و می تواند فرد را دچار اعتیاد و بیماری های 

مغزی غیرقابل جبران کند.

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
که  می خواهیم  مردم  از  کرد:  اضافه  بهداشت 
با چنین مواردی برخورد کردند بالفاصله  هرجا 
موضوع را از طریق تلفن 190 در سراسر کشور 
به وزارت بهداشت اطالع دهند تا به سرعت و با 
همکاری نزدیک قوه قضاییه با خاطیان برخورد 
شود و جلوی عوارض غیر قابل جبران این مواد 

خطرناک به سالمت جوانان گرفته شود.

وی تأکید کرد: عالوه بر افزودن مواد روانگردان به 
تنباکوی قلیان ها، متأسفانه خود تنباکوها نیز حاوی 
مواد شیمیایی بسیار خطرناکی مانند بنزن است که 
شکی در سرطان زا بودن این ماده به خصوص خطر 
ابتال به سرطان خون از طریق استعمال این مواد 

وجود ندارد.

و  جوانان  خصوص  به  مردم  ازهمه  افزود:  وی 
خانواده ها می خواهیم، فریب تبلیغات سودجویانی 
که به دروغ از بی خطر بودن قلیان سخن می گویند 
را نخورند و سالمت خود و اطرافیانشان را به خطر 

نیندازند.

با  تنباکوهای معطر  داد: عرضه کنندگان  ادامه  وی 
نام های اغفال کننده مانند تنباکوی میوه ای به دنبال 
هیچ  آنها  برای  مردم  سالمت  هستند.  خود  سود 
که  می دهد  نشان  آمارها  متأسفانه  ندارد،  ارزشی 
بیش از 80 درصد تنباکوهای مورد استفاده از مراکز 
عرضه قلیان، تنباکوهای خراب، فاسد و کپک زده 

است.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 

از  بسیاری  در  می دهد  نشان  بررسی ها  گفت: 
قلیان،  عرضه  مراکز  از  استفاده  مورد  تنباکوهای 
میزان سرب که یک سم کشنده است در تنباکوها 

تا 50 برابر حد مجاز مشاهده شده است.

تأکید قائم مقام وزیر

کل  معاون  و  وزیر  قائم مقام  نیز  مردادماه  اوایل 
وزارت بهداشت نسبت به وجود مواد روانگردان 
در برخی توتون ها هشدار داد و گفت: زیان قلیان 
که آب  باورهایی  و  است  از سیگار  بیشتر  بسیار 

قلیان سم دود توتون را می گیرد، غلط است.

ایرج حریرچی در نشست خبری خود گفت: امروزه 
افراد با خانواده قلیان می کشند درحالیکه زیان قلیان 
بسیار بیشتر از سیگار است و باورهایی که آب قلیان 

سم دود توتون را می گیرد، نیز غلط است.

انتقاد مجلس

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اخیرا 
با انتقاد از عرضه قلیان با تنباکوی آلوده در برخی 
قلیسانراها گفت: با توجه به مسئله عرضه تنباکوهای 
غیرمجاز در قهوه خانه ها، دستگاه های متولی باید با 
اعمال نظارت بیشتر چنین محصوالتی را شناسایی 

و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند.

مرکز  رئیس  اظهارات  درباره  هاشمی  همایون 
بر  مبنی  بهداشت  وزارت  کار  محیط  سالمت 
اسانس  تنباکوهای معطر حاوی  اینکه 80 درصد 
و حالل های بسیار خطرناک از جمله بنزن است 
به خانه ملت گفت: سازمان غذا و دارو و وزارت 
مرتبط  دستگاه های  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
معطر  تنباکوهای  عرضه  بر  بیشتری  نظارت  باید 
بیشتر  نظارت  اعمال  با  و  باشند  داشته  میوه  ای  و 
با  و  شناسایی  را  چنین محصوالتی  واردکنندگان 
قاطعیت با آنان برخورد کنند، زیرا در بازرسی ها 
دیده شده که در قهوه خانه ها تنباکوهای غیرمجاز 
حاوی آمفی فتامین با عناصر دیگر شیمیایی استفاده 

شده است. 

بیشترین  اینکه  به  نسبت  هشدار  با  وی 
مصرف کنندگان قلیان نوجوانان و جوانان هستند، 
گسترش قلیانسراها را خطری جدی برای سالمت 
متأسفانه سن مصرف  افزود:  و  دانست  قشر  این 
از  استفاده  و  یافته  کاهش  کشور  در  دخانیات 
دخانیات به ویژه قلیان برای نوجوانان و جوانان 
به فرهنگ، سرگرمی و تفریح تبدیل شده که این 

زنگ خطری جدی بوده و نیاز است با برنامه ریزی 
مناسب به سمت ممنوعیت عرضه قلیان در مراکز 
فرهنگی  و  تفریحی  مراکز  جایگزینی  و  عمومی 
با  همچنین  و  حرکت  قلیان  عرضه  مراکز  با 
فرهنگ  اصالح  به  نسبت  مناسب  فرهنگ سازی 

خانواده ها اقدام کرد.

تکذیب صنف

این در حالیست که عالیی، رئیس سابق اتحادیه 
بر  نظارت  مورد  در  پیش  چندی  قهوه خانه داران 
روانگردان  و  مخدر  مواد  از  که  قهوه خانه هایی 
در تنباکوهای خود استفاده می کنند، به آنا گفت: 
استفاده قهوه خانه داران از مواد روانگردان و مخدر 
قشر  به  تهمت  نوعی  و  نیست  درستی  حرف 
با  نفر  یک  اگر  است.  قهوه خانه داران  زحمتکش 
چاقو کسی را کشت آیا باید چاقوسازی را منحل 

کنیم؟

قهوه خانه ها در سطح  از جمع آوری  انتقاد  با  وی 
و  قدیمی  مشاغل  جزو  قهوه خانه  افزود:  شهر 
جمع آوری  با  که  است  کشور  این  اول  صنوف 
در  می شوند،  بیکار  افراد  از  عده ای  قهوه خانه ها 
ایجاد  بر  تأکید  امید  و  تدبیر  دولت  در  که  حالی 

اشتغال است.

جمع آوری  برای  نباید  ما  کرد:  تأکید  عالیی 
قهوه خانه ها به صورت ضربتی عمل کنیم زیرا اگر 
به صورت  باید  دارد،  وجود  اجتماع  در  معضلی 
منطقی آن را حل و نباید با آن به صورت چکشی 
برخورد کرد. به عنوان مثال در کشور آلمان، دولت، 
سه نوع تنباکو را تولید کرده و مراکز عرضه قلیان 
و مراکز دخانی را ملزم کرده است که تنها از این 
سه نوع تنباکو استفاده کنند. در غیر این صورت با 
مراکز متخلف برخورد قانونی و در نهایت آن مرکز 

را پلمپ می کند.

و باز هم انتظار

نوع  از  هم  آن  قلیان  از  شهرها  پاکسازی  مسئله 
نشئه کننده )!(، ظاهرا به یک مسئله بزرگ و غیرقابل 
حل تبدیل شده و به رغم تالش نهادهای مسئول، 
قلیانسراهای  تاسیس  و  رشد  سرعت  متأسفانه 
جدید، از بازرسی و پلمب متخلفان بیشتر است و 
هرقدر هم در اخبار بخوانیم که در این شهر و آن 
شهر تعدادی قلیانسرا پلمب و تعداد زیادی قلیان 
نمی افتد  اتفاقی  در ظاهر  بازهم  نیز شکسته شد، 
چون در همین زمان، تعداد زیادتری قلیانسرا افتتاح 
نیز قلیان خریداری  شده و تعداد بسیار زیادتری 
قلیانسراها،  و وجود  قلیان  عرضه  ظاهرا  شده اند. 
از  انرژی  که  همانطور  است.  انرژی  قانون  تابع 
بین نمی رود، فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل 

می شود، قلیانسراها هم همینطورند!
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On September 9th, 2017, concurrent with the Eid 
al-Ghadir, The twenty-seventh anniversary of the 
“Death of Smoke” was held by the IATA in Bolbol-
Abad village, in Bashagard County. The main partici-
pants of the ceremony were as follows: Mr. Shahsavan, 
the representative of the IATA; Ayatollah Sadrosadat, 
the representative of the Supreme Leader in Hor-
mozgan province; Hujjat al-Islam Behroozeh, the 
Imam of Friday Prayers in Bashagard County; Mr. 
Azizi, the founder of the anti-tobacco campaign; Mr. 
Zare’i, the member of the Islamic Council of the vil-
lage; Mr. Khosravi, the Head of the Public Relations 
of the Resalat Bank in Hormozgan province; Colonel 
Rahmani, the Chief of Bashagard County Police; Mr. 
Mahdizadeh, the Head of the Meteorological Office of 
Bashagard; Mr. Zare’i, the Head of the Industry and 
Mines Administration of Bashagard; Mr. Bahari, the 
Prefect of the Central District of Bashagard; Mr. Azizi 
& Mr. Gharari, the representatives of the Khaje Nasir 
al-Din Tusi Charity Foundation in Tehran; as well as 
a group of people located in the Minab Corps and the 
Red Crescent of the County. At the ceremony, while 
appreciating the athletes and artists of the village, 
IATA’s officials acclaimed the valuable achievements 
of the village in the fight against tobacco and hookah 
by donating prizes.
Among the towns and villages of Hormozgan Province, 
there is a village in the heart of Bashagard County which 
is very different from other regions. Bolbol-Abad is the 
name of a village whose people are hard-working, dili-
gent, and united, and especially, nobody in the village 
uses hookah, tobacco or drugs. Although the villagers 
admit that, unfortunately, due to the lack of economic fa-
cilities, entrepreneurship, and unemployment, the youth 
are increasingly led to smuggling, no one in this village 
uses any kind of tobacco, hookah, or drugs, and those 
who enter this village must obey this rule and have not 
the right to violate it. Interestingly, one of the conditions 
for marriage in the village is avoiding the use of tobacco 
products and drugs by the bridegroom.
In the past, farmers in the village had been cultivated 
crops like tobacco, but now they have left the cultivation 
of such products. Ten years ago, they vowed to uproot 
tobacco in their village, and they are committed to their 
promise. Noteworthy, in 1993, the IATA, headed by 
Dr. Masjedi, had visited and celebrated the village as a 
tobacco-free village. Again, in 2016, this NGO praised 
the village by holding a ceremony at the Eid al-Ghadir.
To reach the village, it has to go a long way. Although 
the roads to the village are mountainous and very dan-
gerous, its people are hardworking and hospitable. Of 

“Bolbol-Abad” as the first tobacco-free 
village in Iran

Appreciation of the first tobacco-free village in Iran by the Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) in Eid al-Ghadir Day

course, the name “Bashagard” has been given to the re-
gion by non-native people. In fact, native speakers pro-
nounce it as “Bashkard” and it seems that the latter word 
is the correct pronunciation, because what the indig-
enous people say about the name seems more correct. 
They have their own dialect, named Bashkardi dialect, 
which is close to Baluchi language.

Everything began from
 Muharram 1986

A member of the Islamic Council of the village says about 
the decision of the inhabitants of the village: “Everything 
goes back to Muharram 1986 when the people decided 
not to allow any kind of tobacco to be used in the village.” 
Mr. Zare’i continues: “Fortunately, this decision grew 
stronger every day until it was realized in July 1991, at 
the Eid al-Ghadir Day, and in a common and spontaneous 
action, all residents of the village vowed to destroy any 
type of hookah, tobacco products and drugs and any kind 
of tools related to tobacco use in the village. In this way, 
all people brought everything they had at home, such as 
hookahs, cigarettes, pipes, and other tobacco products. 
Then, in a magnificent ceremony, they mutually pledged 
to each other that no one in the village would be allowed 
to use tobacco. Meanwhile, even old men and women, 
who had spent most of their lives with tobacco, took 
precedence and encouraged the youth to commit to the 
promise. Then, everything that villagers had brought was 
broken or burned. After that, no one else used tobacco and 
drugs in the village. No one, even those who come to the 
village from other places, has the right to violate this rule.”

Abstinence from tobacco and hoo-
kah is a prerequisite for marriage in 

Bolbol-Abad
According to Zare’i, “one of the conditions of marriage 

in the village is that the bridegroom should never use 
tobacco products or drugs.” Referring to the fact that 
some of the children in the village haven’t even seen any 
hookah, he added, “Once, for the first time, I took my 
little daughter to another village, in which some people 
were using hookah. My daughter asked me what kind 
of voice was that. I explained to her that this is not food; 
some people are using hookah, which is a tool for smok-
ing tobacco, and it has harmful effects on the body.”

«Bolbol-Abad» is capable
 of becoming a national model

The twenty-seventh anniversary of the «Death of 
Smoke» was held in the 900-people village of Bolbol-
Abad. Residents of the village - placed in Bashagard 
District in Jask County of Hormozgan Province - de-
cided fifteen years ago to inhibit villagers or those who 
enter the village from smoking cigarettes, hookahs and 
other tobacco products. According to the villagers, this 
is an important step for fighting addiction and tobacco.
The Head of the IATA’s branch in Varamin City said about 
the ceremony: «The distinguished and unique action of 
the villagers to quit smoking has the ability to become a 
real model at the national level.” According to Shahsavan 
in a meeting with the villagers of Bolbol-Abad, «The col-
lective will of Bolbol-Abad residents to quit smoking is 
rooted in the cultural values of the proud nation of Iran. 
You have realized the motto ‘We Can!’ in a unique way, 
which should be generalized to all parts of the country.”
On behalf of the IATA, he paid tribute and gratitude to 
the officials and pioneers of the village by presenting 
gifts and prizes for this significant and impressive mea-
sure. According to him, «If villages with more than 500 
people can take measures for stopping tobacco smoking 
and addiction, we can realize the slogan of ‘Tobacco-
Free Society’ in the upcoming years.”

The will of the people of the village is commendable
According to Ayatollah Sadr-al-Sadat, the representative 
of the Supreme Leader in Hormozgan province, “the 
strong and determined will of the people of Bashagard 
for fighting against many problems, including tobacco 
and addiction, is praiseworthy. Although the villagers 
suffer much deprivation, they continue to fight decisive-
ly with tobacco and hookah after ten years.” He added, 
“In the village, the love and dedication to the Ahl-al-
Bayt are waving among the people, and such a ceremo-
ny clearly shows this fact.” He emphasized that the story 
of the village is the same story of humanity. The man has 
a special place with the Lord and must always be aware 
of his behaviors, lest he falls from this position.

Urban and rural areas need
 sustainable employment

The director of the Public Relations of the Central 
Branch of the Resalat Bank in Hormozgan province 
said: “Issues such as tobacco, drug abuse, and delin-
quency will be resolved when sustainable employment 
is provided in urban and rural areas.” Mr. Khosravi 
continued, “Now that all the people in the village have 
said ‘No!’ to tobacco, the officials have to say ‘Yes!’ 
regards the employment of the villagers. The harms of 
unemployment are not lesser than tobacco and drugs; 
in fact, if young people would have appropriate jobs, 
which help them in marriage and resolving their prob-
lems, then they would no longer be inclined to tobacco 
and drugs.” According to him, “Home jobs and micro-
economics are among potential things which could be 
realized in the village, only requiring the cooperation 
of other sectors. Through the handicraft and agriculture 
industries in the region, we can implement the strategies 
of the Resistance Economy.”
The cultural and sports activities are very popular here
Pointing to his and other youngsters’ interest in the 
sports, Mustafa, a young resident of the village, says, 
“We have two good volleyball teams, but we do not 
have any football playground. Given the fact that our re-
gion is mountainous and there is no appropriate ground 
for football playing, it is necessary to create a football 
playground in the village by leveling the uneven areas.” 
According to another villager, “Many mountainous ar-
eas and Bashagard villages are frequently traversed by 
smugglers and illegal drug traffickers, and there is a 
high amount of drug use in many villages.” Therefore, 
due to the special situation of the village, it is impera-
tive that the provincial authorities pay more attention to 
the village and provide it with more cultural and sports 
facilities.


