تقدیرجمعیتمبارزهبااستعمالدخانیات
از«بلبلآباد»استانهرمزگان
اولینروستایبدونقلیانوسیگار
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رئیسجمهور
در آیین بازگشایی مدارس

توهفتمینسالگردآیین
بیس 
«مرگ دود»

درآمد ساالنه 11هزار میلیارد تومانی در بخش
سالمت،بااخذمالیاتبرخردهفروشی

صفحه 9

محیط آموزش باید به محیط
تحمل نظرات مخالف تبدیل شود

صفحه 2

ممنوعیتسیگار وارداتی در برنامه پنجم ،مهجوریت مالیات بر دخانیات ،کنترل مصرف و ساماندهی فروش در کشور روایت میکند

تولید  19میلیارد نخ سیگار
در  5ماهه نخست امسال درکشور

مسیرکاهشهزینههایکمرشکنسالمتطوالنیست
صفحه3

اخذ 100درصدی مالیات دخانیات
از خرده فروشی در عربستان

صفحه 5

صفحه7

کمتحرکیدربینبیشاز 90درصد ایرانیها شایع است
آموزش سبک زندگی برای زنان و خانوادهها
در دستور کار دولت است
صفحه7

بازدید از مرکز فرآموز« نفس پاک »
توسط معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۶تهران
صفحه10

ایسلند ،پیشتازکاهش استعمال مواد دخانی
و مصرف الکل در بین کشورهای اروپایی
صدور سالیانه «کارت تفریح» 250دالری
برایکودکان
صفحه12

تحقق حقوق شهروندی نیازبهآموزشازسنین پایه دارد

افزایش تولید و افزایش  40درصدی مصرف سیگار

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نسبت به افزایش گرایش به مصرف قلیان
و کاهش سن مصرف بهویژه در میان دختران و
زنان هشدار داد و گفت :با مصرف افزایشی قلیان
در سطح جامعه و در میان زنان و دختران ،شاهد
افزایش بیماریهای مزمن تنفسی و کاهش وزن
نوزدان متولد شده از مادران قلیانی هستیم.
علیرضا رئیسی در جلسه مشترک با حضور معاون
دادستان کل کشور و نمایندگان وزارتخانهها و
سازمانهای متولی اجرای قانون مرتبط با منع فروش
و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ،در ادامه افزود:
طبق بررسیهای به عمل آمده در فاصله سالهای 85
تا  90شاهد افزایش  40درصدی مصرف دخانیات به
ویژه قلیان بودهایم که در این میان مصرف قلیان در بین
دختران جوان و حتی نوجوان از  9دهم درصد به بیش
از  2درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه مصرف هر قلیان معادل کشیدن 100
نخ سیگار است و ساالنه  55هزار مرگ در کشور بر
اثر مصرف دخانیات اتفاق میافتد ،ادامه داد :سرطانزا

ظرفیت رسانهها ،سازمانهای مردم نهاد و احزاب را طلب میکنیم

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

صفحه 4

تعارضهای دیدگاهی و اجرایی بین متولیان باید از بین برود

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه
در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده  11قانون
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی
از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آییننامه
اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن
عمومی که با حضور نمایندگان وزارتخانهها
و سازمانهای متولی در دادستانی کل برگزار
شد ،گفت :در زمینه فروش و عرضه دخانیات
در اماکن عمومی قانون الزماالجرا وجود دارد
اما در برخی استانها این قانون اجرا شده و
در برخی استانها اجرا نمیشود که باید این
تعارض حل شود و وحدت رویه در این
خصوص بهوجود آید.
محمدجواد حشمتی ادامه داد :دادستان کل کشور
نیز خواستار برگزاری نشستهای مشترک با
دستگاههای مسئول و متولی در این زمینه شده
تا با تدبیر و تصمیمی مناسب ،مشکالت اجرایی
این قانون حل و فصل شود و جلسه امروز هم به
همین دلیل تشکیل شده است.

جـاذبـه و درآمـد خـوبـی دارد ،مـتذکر شـد:
عدهای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان
کسبوکارشان مختل میشود ،شاکی هستند.
حتی برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه
کردهاند که چرا مانع عرضه قلیان میشوید و
چرا قهوهخانهها را به این دلیل میبندید؟ ما هم
در پاسخ میگوییم ،چرا موقعی که قانون آن در
مجلس تصویب شد ،نمایندگان مجلس به فکر
همه ابعاد قضیه نبودند و حاال که خودشان
قانون مصوب کردهاند ،میگویند که با بستن
قهوهخانهها مشکلی حل نمیشود.

وی افزود :برای مقابله جدی با مصرف و عرضه
قلیان در اماکن عمومی و قهوهخانهها باید ابتدا
تعارضهای دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از
بین برود و در عین حال اگر اصالحیههایی در
قانون الزم است ،انجام شود.

چرا مانع عرضه قلیان میشوید؟

حشمتی با تأکید بر اینکه عرضه قلیان متأسفانه

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

باورکنیم مصرف سیگار هیچگونه تسکینی بهدنبال ندارد!
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سخن اول

آسیبهای راه مدرسه

 13/5میلیون دانشآموز و میلیونها دانشجو ،همزمان با
آغاز مهرماه ،سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردهاند.
برخی روز اول مهر را به صورت نمادین ،میزبان مسئوالن
کشوری ،استانی یا شهری خود بودند و بسیاری دیگر،
آغاز سادهتری داشتند .گروهی روز اول مهر را با
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 دانشگاههای
غیرانتفاعی و خصوصی میروند و از بابت هزینههای
تحصیل ،نگرانی زیادی ندارند ،اما حتما تعداد زیادتری از
دانشآموزان و دانشجویان که امکان پرداخت هزینههای
سنگین مدارس و دانشگاههای غیرانتفاعی و خصوصی را
ندارند ،به مدارس و دانشگاههای دولتی بسنده میکنند.
از این تفاوتها کم نیست ،اما قصد ما در اینجا پرداختن
به تفاوتها نیست .همه دانشآموزان و دانشجویانی که
سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردهاند ،فرای تمام
تفاوتها ،حداقل یک نقطه مشترک با هم دارند و آن هم
این است که برای رسیدن به محل تحصیل خود باید از
خیابانها و کوچهها عبور کنند و از کنار مغازهها و دکهها
بگذرند .خیابانها و کوچهها و مغازهها و دکههایی که
هنوز به طور کامل از محصوالت و خدمات آسیبرسان
مانند قلیان و سیگار پاکسازی نشدهاند و حتی شاید بهطور
غیرمستقیم ،دانشآموزان و دانشجویان را به کشیدن یک
نخ سیگار و پک زدن به قلیان ،ترغیب کنند .دکههای
روزنامهفروشیازجملهمهمترینفعالناقتصادیهستند
که بهدلیل عرضه روزنامهها و مجلههای مختلف ،افراد
زیادی را به سمت خود میکشند و از آنجاکه پاکتهای
سیگار یکی از عوامل اصلی زیباییبخش این دکههاست،
تصور آغاز استعمال دخانیات کار سختی نیست.
شهر تهران رکوردار آسیبرسانی است .برای مثال از
قدیماالیام تاکنون و حتی شاید تا آینده ،خیابان انقالب
تهران ،حدفاصل چهارراه ولیعصر (عج) تا میدان انقالب،
محله کتاب و آموزش تهران شناخته میشد .قرارگرفتن
دانشگاه تهران و چندین و چند موسسه آموزشی در کنار
انبوه کتابفروشیها 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
فرهنگیدرکنارکتابفروشیودانشگاه،قهوهخانهوقلیانسرا
نیز کم ندارد .اوایل سال  95بود که مرتضی طالیی ،نایب
رئیسشورایپیشیناسالمیشهرتهرانازنتیجهتحقیقات
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،
 10قلیانسرای جدید راهاندازی شده است .چند ماه بعد،
رئیسسابقاتحادیهقهوهخانهداراندرموردچگونگیاخذ
مجوز راهاندازی 10قلیانسرا 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 میگرفتند و واحدهای صنفی یکسان در محدوده
بین  100تا هزار متری یکدیگر اجازه فعالیت نداشتند اما
در حال حاضر این قانون اعمال نمیشود .بنابراین میتوان
دیوار به دیوار یکدیگر قهوهخانه ایجاد کرد و این موضوع
در همه صنوف نیز وجود دارد .عباس عالیی تأکید کرده
بود که شاید در گذشته جواز قهوهخانه به راحتی صادر
نمیشد ،اما اکنون دریافت مجوز بسیار سهل و آسان شده
است و همه به راحتی میتوانند مجوز راهاندازی قهوهخانه
بگیرند!براساسآمارهایعالیی،درخردادماهسالگذشته،
شهر تهران حدود یکهزار و صد قهوهخانه مجاز و تعداد
زیادی قهوهخانه زیر زمینی و بدون مجوز درون خود جای
داده بود .البته به نظر میرسد تعداد قهوه خانههای 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  300قهوهخانه 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  96هم آغاز شده است و به نظر میرسد شهردار
جدید تهران ،راه دشواری برای کاهش عرضه کاالها و
خدمات آسیبرسان 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 چالشها و ظرفیتهای دوران
تحصیل و آموزش آشنا است .بنابراین دور از انتظار نیست
اگر برای پاکسازی اطراف مکانهای آموزشی از کاالها و
محصوالت آسیبرسان سالمت ،فکر بکری بکند.

حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
صبح روز اول مهرماه در آیین بازگشایی
مدارس کشور در سال تحصیلی 96-97
در هنرستان دخترانه شهید مدرس تهران ،با
تبریک این مناسبت به دانشآموزان ،معلمان و
همه فرهنگیان گرانقدر و خانوادههایی که برای
آینده فرزندانشان به مدارس چشم دوختهاند،
گفت :محیط مدارس و محیط آموزش باید به
محیط تحمل نظرات و اندیشههای 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
معضل و اشتباه است .حال دستیابی به چنین
جامعهای به غیر از همت همگان ،همکاریهای
بین بخشی و غیره ،آموزش در رأس آن قرار
دارد .یک نسل زمانی میتواند در جهت قوانین
حرکت کرده و در برابر شرایط نامناسب بهترین
تصمیم را اتخاذ کند که در سنین کودکی آموزش
و پرورش خوبی را تحربه کرده باشد .کسب
مهارتهای اجتماعی در کنار آموزش مناسب
بستر ارائه بستههای فرهنگی در بخشهای
مختلف اجتماعی را باز میگذارد .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 میتوان در
الیههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی مثال زد که در این بین ،پیشگیری و
کنترل از برخی معضالت اجتماعی مانند اعتیاد،
دخانیات ،مصرف الکل و غیره نیاز به آموزش
مناسب از سنین کودکی دارد .آموزشی که عالوه
بر رئیسجمهوری ،شهیندخت موالوردی دستیار
رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی ،وزیر
بهداشت و بسیاری از کارشناسان و فعاالن
حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز بر آن
تأکید داشتهاند .تأکیدی که همت واالی وزارت
آموزش و پرورش و سایر دستگاهای مرتبط را
طلب میکند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت،
رئیسجمهوری در ابتدای سخنان خود آیین
بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی
 ۹۶-۹۷و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام
حسین(ع) و یاران وفادارش گرامیداشت و
شروع دوره جدید از فعالیت و تالش در
عرصه آموزش و پرورش را به دانشآموزان،
معلمان و همه تالشگران وزارتخانه کلیدی
آموزش و پرورش تبریک گفت و این پرسش
را بهعنوان پرسش مهر مطرح کرد که چگونه
باید در محیط مدرسه ،تحمل و احترام به افکار
دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟
رئیسجمهوری با بیان اینکه نواختن زنگ
آغاز سال تحصیلی ،شروع حرکت به سوی
پلهای جدید است ،اضافه کرد :اگر  ۱۲سال
تحصیلی را  ۱۲پله برای پیشرفت در نظر
بگیریم ،بهمعنای آن است که پس از پیمودن
پله دوازدهم باید به سطحی از توانمندی و
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
دکتر روحانی اضافه کرد :ممکن است مسیر
و ایام تحصیل برای برخی از دانشآموزان ما با
سختیهایی همراه باشد ،اما قطع ًا وقتی پس از پایان
دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید ،خواهد دید که
جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است.
رئیسجمهوری اظهار داشت :برای اینکه در
آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل
خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان
تحصیالت شرایط مناسبتری برای حضور
مؤثر و سازنده در جامعه داریم ،الزم است
مقدماتی در دوران تحصیل و مدرسه فراهم
شود که این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی
تا رفتار مسئوالن مدارس و همکالسیها و نوع
رفتار والدین و دانشآموزان را شامل میشود و
در سالهای اخیر ،چگونگی مواجهه ما با فضای
مجازی نیز به این مؤلفهها افزوده شده است.

رئیسجمهور در آیین بازگشایی مدارس

محیط آموزشی باید به محیط
تحمل نظرات مخالف تبدیل شود

«پرسشمهر»روحانی:
چگونه باید در محیط مدرسه ،تحمل و احترام به افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟
دکتر روحانی تصریح کرد :رابطه معلم با
دانشآموزان و دانشآموزان با یکدیگر در چگونگی
تربیت آنان در دوران تحصیل بسیار مؤثر است.
اگر محیط مدرسه محیط امنی نباشد و دانشآموز
از رفتار همکالسیهای خود آزار ببیند ،اگر دانش
و استعداد بیشتر دانشآموزی مایه فخر او به
دانشآموزان دیگر شود ،اگر شکل و قیافه یا لحن
و لهجه و نوع راه رفتن و رفتار دانشآموزی مایه
تمسخر او شود ،نتیجه آن میشود که این دانشآموز
تحت فشار روحی قرار گیرد و کالس درس برای
او امن نباشد و در چنین شرایطی رفتار نامناسب
معلم و احیان ًا محیط عمومی جامعه و خانواده نیز
این ناامنی را برای دانشآموز مضاعف میکند و در
این شرایط ،درس خواندن برای دانشآموز بسیار
سخت و رنجآور خواهد بود.

نقایصی در عملکردمان جهت استفاده
بهینه از منابع و سرمایهها وجود دارد
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه امروز نوجوانان
و جوانان دانشآموز و دانشجوی ما موفقیتهای
زیادی در عرصههای مختلف علمی در جهان کسب
کردهاند ،خاطرنشان کرد :با وجود این وقتی به آنچه
در صد سال اخیر بر ما گذشته ،نگاه میکنیم ،میبینیم
که نقایصی در عملکرد ما وجود دارد و نتوانستهایم
از منابع و سرمایههایمان به بهترین نحو استفاده کنیم.

از دانشآموزان خالق ،کتب درسی سالهای آینده
را براساس این پرسش و پاسخهای جدید تألیف
کنند تا خالقیت بیش از پیش در ذهن جوانان و
نوجوانان کشورمان زنده شود .دکتر روحانی افزود:
باید بهگونهای عمل کنیم که پس از  ۱۲سال،
دانشآموز ما به جای اینکه یک برگه کاغذ بهعنوان
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 دانشآموزان برنامهریزی کند
رئیسجمهوری اظهار داشت :نخستین درخواست
من از آقای بطحایی حتی قبل از معرفی ایشان
بهعنوان وزیر به مجلس این بود که نظام
آموزشی ما بهگونهای اصالح شود که دانشآموز
فارغالتحصیل از دوره دوازده ساله تحصیالت
ابتدایی و متوسطه ،حداقل یک کار و مهارت
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 دهههای  ۳۰و  ۴۰بیندازیم ،غیر از جلد و
عکس و تغییرات شکلی مختصر ،محتوای این کتب
با کتب درسی امروز تفاوت چندانی ندارد.

دکتر روحانی ادامه داد :امروز اگر دانشآموز دارای ۱۲
سال تحصیل ما را با یک دانشآموز کشور پیشرفته
که او هم  ۱۲سال تحصیل کرده ،کنار هم قرار دهیم،
میبینیم که داشتههای او بیشتر از داشتههای دانشآموز
ماست چراکه در مدارس ما بیشتر بر حفظیات تکیه
شده است تا پرورش خالقیتها و کسب مهارتها.

دانشآموزان بهجای امروز
برای دیروز تربیت میشوند

رئیسجمهوری گفت :اگر در کتب درسی ما نیز به
جای ارائه صرف حفظیات در ذهن دانشآموزان،
سؤال ایجاد شود ،قطع ًا دانشآموزانی پیدا میشوند
که شاید به این سؤاالت پاسخی دیگر و حتی بهتر
از پاسخ مؤلفان کتب درسی بدهند .مؤلفان کتب
درسی ما باید این نکته را باور کنند که شاید برخی
از دانشآموزان با ذهنهای خالق بتوانند پاسخهای
بهتری به برخی سؤاالت درسی بدهند و با طرح
سؤال در ذهن آنها و جمعآوری پاسخهای جدید

رئیسجمهوری ادامه داد :ما باید دانشآموز امروز
را برای  ۱۲سال بعد تربیت کنیم نه حتی برای
امروز؛ در حالی که نظام تحصیلی و کتب آموزشی
امروز ما دانشآموزان را حتی برای امروز تربیت
نمیکنند بلکه آنان را برای دیروز تربیت میکنند.
از همه تالشها و زحماتی که برای تحصیل و
تربیت دانشآموزان کشور کشیده میشود صمیمانه
و خالصانه سپاسگزاری میکنم اما باید قبول کنیم
که این تالشها نیاز به تحول اساسی دارند.

آموزش همراه با کسب مهارت
الزمه مدارس است
دکتر روحانی با طرح این سؤال که آیا جوانانی
که از مدارس ما فارغالتحصیل میشوند افرادی
مسئول ،ماهر ،خالق و عالقهمند به کار و تالش
در نتیجه آموزشهای ارائه شده به آنان در مدرسه
هستند یا جوانانی که مقداری مطلب حفظ کردهاند
که در اثر گذر زمان از یاد خواهند رفت؟ تصریح
کرد :خواهش من و آنچه بهعنوان سؤال مهر امسال
طرح خواهم کرد ،این است که محیط مدارس و
محیط آموزش را محیط تحمل نظرات و اندیشههای
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
فضای مناسب برای پرورش ذهنهای خالق
است .اگر از پاسخ و نظر متفاوت دانشآموز
در مدرسه استقبال شد ،او برای بروز خالقیتش
جرأت مییابد و تشویق میشود و محیط مدرسه
محیط احترام به خالقیت ،اخالق و ادب میشود.
رئیسجمهوری با اشاره به سخنی از حضرت
علی(ع) ،اظهار داشت :امام علی(ع) تأکید دارند که
«ندانستن و سؤال کردن عیب نیست و پرسیدن
چه بسا که ُحسن است» و باید بر پایه صبر و
تحمل پرسشگری را به نحو شایسته پرورش داده
و به آن پاسخ مناسب دهیم که اگر محیط مدارس
اینگونه شود ،افرادی عالمتر ،اندیشمندتر،
خالقتر ،ماهرتر و عالقهمندتر به فعالیت و تالش
در جامعه تربیت خواهند شد.
دکتر روحانی همچنین تأکید کرد :الزم است از
فرصت و فضای مدارس را برای یادگیری چگونگی
استفاده مناسب از فضای مجازی استفاده کنیم چراکه
فضای مجازی تیغ دو لبهای است که میتواند
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 اباعبداهللالحسین(ع) با آغاز سال تحصیلی
تصریح کرد :این تقارن را به فال نیک میگیریم 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.
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بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ،د ر سال
گذشته  ٣٢٧هزار و  ٥٢٥نفر در کشور جان خود
ل توجهی از این
را از دست دادند که سهم قاب 
مرگومیرها ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی،
سکتههای مغزی ،سرطانها و تصادفات جادهای بود.
به استناد آخرین گزارش قائممقام وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی د ر سال  ٦٧ ،٩٥هزار و
 ١٧١نفر به دلیل سکتههای حاد قلبی ٣٣ ،هزار نفر
به دلیل سکتههای حاد مغزی و  ١٥هزار نفر به دلیل
سرطانها جان خود را از دست دادهاند .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 میکند.
نبود تغذیه مناسب ،فعالیتهای 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 ،د ر سال ٨٥
حدود  ٤٤درصد افراد باالی  ١٨سال از چاقی یا
اضافهوزن رنج میبردند و این عدد امروز به ٧٠
درصد رسیده است .آماری که وزارت بهداشت از
آن بهعنوان اعداد خطرناک یاد میکند١٣,٧ .درصد
از کودکان زیر  5سال چاق هستند یا اضافهوزن
دارند .کودکان در گروه سنی  ١٣تا ١٨سال هم از
این چاقی و اضافهوزن بینصیب نیستند ،بهطوری
که  ٢ ٠.٥درصد از این کودکان هم یا چاقند یا
اضافهوزن دارند .یعنی از هر  ٥نفر ،یکنفر از این
گروه سنی چاق است یا مشکل اضافهوزن دارد.

درآمد ساالنه 11هزار میلیارد تومانی در بخش سالمت ،با اخذ مالیات برخردهفروشی

مــــسـیــرکاهش
هزینههایکمرشکنسالمت
طــــوالنــــیست

حریرچی تاکید کرد :مطابق قانون برنامههای چهارم و
پنجم و ششم ،هزینههای 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 هزینههای فقر زای سالمت هم در بیست سال
گذشته موفق نبوده ایم و راه اصلی برای رسیدن به این
هدف در نگاه اول ،کنترل هزینههای سالمت و صرفه
جویی در این حوزه و نیز کاهش پرداختی از جیب
مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :برای کاهش
پرداختی از جیب مردم ،بیمهها و دولت باید سهم خود
را در تامین بودجه حوزه سالمت افزایش دهند و مردم
نیز در هزینههای پرداختی خود در حوزه سالمت کنترل
بیشتری انجام دهند .لذا بند اول اولویتهای 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.

کنترلرشدمضرمحصوالتدخانی
قائممقام وزیر بهداشت ،این گزارش را در نشست

بیش از 16درصد نوجوانان
بهصورتتنفننیقلیانمصرفمیکنند
ویافزود:مصرفتفننیسایرمواردهمچونقلیانوپیپ
در دختران  ۶.۶درصد و در پسران  ۱۱.۱درصد است.
حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه در  ۳۰دانشگاه مثل
اصفهان ،خراسان شمالی ،زنجان ،همدان و چهارمحال
و بختیاری مصرف قلیان را کم کردهایم ،افزود :در تهران
مکانهایی هستند که ۷بار پلمپ شده اما به علت پایین
بودن جریمه ،مجدد شروع به کار کردهاند.

حریرچی در رابطه با میزان امید به زندگی در کشور
گفت :بهطور میانگین میزان کلی امید به زندگی در
کشور  ۷۴.۶و میانگین امید به زندگی سالم نیز ۶۴.۸
سال است.

ایرج حریرچی در ادامه افزود :ما میتوانیم هزینههای
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 ،میتوان هزینهها
و انتظارت را به آن سطوح رساند.

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

حریرچی تصریح کرد :در سنین  ۱۳تا  ۱۵سال افزایش
مختصر مصرف سیگار را داریم و نوجوانان  ۳.۴درصد
سیگار مصرف میکنند که طى  ۵سال گذشته  ۳درصد
بوده است و مصرف دخانیات در دختران از  ۰.۹به ۲.۱
درصد رسیده است.

میانگینامیدبهزندگیسالمدرکشور
 ۶۴.۸سال است

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :راه اصلی مقابله
با دخانیات ،مالیات بر خردهفروشی است که سالیانه
میتواند  ۱۱هزار میلیارد تومان برای حوزه سالمت
ایجاد منابع کند.

وی تأکید کرد :آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای
شهری کشور ،در سال  ۱۳۹۴با مراجعه به  ۱۸هزار و
 ۸۷۱خانوار نمونه ،با جمعیتی برابر ۶۵هزار و  ۲۹۴نفر
توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی آمار ایران
انجامشدهاستومشخصشدکهمتوسطهزینهخانوار
شهری برابر  ۲۶هزار و  ۲۳۹هزار تومان ساالنه بوده
است که از این مقدار  ۲۳.۸درصد مربوط به هزینههای
خوراکی و دخانی و  ۷۶.۲درصد مربوط به هزینههای
غیرخوراکی است و از این مقدار یک میلیون و ۱۹۲هزار
تومان مربوط به هزینههای بهداشتی و درمانی مستقیم یا
پرداختی از جیب هر خانوار در سال است.

در کشورهای مختلف دنیا  ۷۰درصد قیمت را شامل
میشود و امیدواریم منابع جدیدی برای بخش بهداشت
و درمان با گرفتن مالیات از سیگار ایجاد کنیم.

خبری مردادماه به دستاوردهایی که موجب کاهش
برخی بیماریها شدهاند پیوند زد و گفت :در کشور
دستاوردهایی مانند کاهش بیماریهای عفونی ،کاهش
مرگومیر نوزادان و غیره داشتهایم .در همین زمینه باید
به رشد شاخصهای سالمت مثل کاهش مرگومیر
نوزادان که آن را از ه ر هزار نفر به زیر  ١٠نفر رساندهایم،
اشاره کرد .همچنین میزان شیوع مصرف مواد دخانی که
د ر سال  ٩٠به  ١٤درصد رسیده بود را در سال جدید
توانستیمکنترلکنیم.
ایرج حریرچی در ادامه ،گزارشی از آخرین سرشماری
انجامشده در کشور ارائه کرد و ادامه داد :براساس
 ٧٩میلیون و
آخرین سرشماری ،جمعیت کشور 
 ۵۹میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در
 ٩٠٠هزار نفر است که 
شهرها و  ۲۰میلیون و  ۷۳۰هزار نفر در روستاها زندگی
میکنند .بنابراین ،نسبت شهرنشینی به روستانشینی در
حال حاضر ۷۴به ۲۶است .به استناد همین سرشماری،
 ١٧٥هزار خانوار در کشور
درحال حاضر  ٢٤میلیون و 
وجود دارند که  ٨,٤٦درصد خانوارها در کشور
یکنفره ٢٠.٧ ،درصد دونفره ٢٨.٤٥ ،درصد سهنفره،
 ١٤درصد پنجنفره است.
 ٢٧درصد چهار نفره و  .٧٤
 .٦٤
وی تأکید کرد :از دهه  ۷۰رشد جمعیت منفی در
روستاها را شاهد بودیم .علت عمده این موضوع
مهاجرت است .همچنین هرم سنی جمعیت ما از سنین
جوانی به هرم سنی میانسالی در حال تغییر است و
باالترین رده سنی ما از نظردرصد در سنین  ۳۰تا ۳۴
سال قرار دارد .د ر سال  ۴۵.۵ ،۱۳۶۵درصد از جمعیت
ما در سنین صفر تا ۱۴سال بودند ،اما این میزان در
سال  ۹۵به  ۲۴درصد کاهش یافته است .این در حالی
است که میزان سنین  ۳۰تا  ۶ ۴سال از  ۲۵.۱به ۴۴.۸
درصد درسال  ۹۵رسیده است .در عینحال ازسال ۶۵
تاکنون تعداد افراد باالی  ۶ ۰سال کشور از  ۳.۱درصد به
 ۶.۱درصد افزایش یافته است.

معادل یک درصد درآمد ملی در کشور
دود میشود
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ساالنه ۴۰
میلیارد نخ سیگار یعنى حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان
که معادل یک درصد درآمد ملى کشور است دود
میشود ،افزود :ارزش عمر از دست رفته سیگاریها و
هزینههای بهداشتی درمانی ناشی از مصرف دخانیات،

ساالنه  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان است که ساالنه در
دنیا  ۷میلیوننفر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم
از طریق عوارض مصرف مواد دخانی فوت میکنند.
همچنین ساالنه حدود  ۵۰هزار نفر به دلیل مصرف
دخانیات در کشور جان خود را از دست میدهند
و  ۵۰۰هزار نفر به دلیل عوارض مصرف دخانیات
بستری میشوند که  ۵درصد بستریها به دلیل مصرف
مستقیمدخانیاتاست.
حریرچی با بیان اینکه مصرفکنندگان سیگار  ۲الی ۴
برابر بیشتر به سکته مغزى دچار مىشوند ،افزود :میزان
شیوع سرطان ریه در مردان  ۲۳برابر است که  ۹۰درصد
ابتال به این نوع سرطان به دلیل استعمال دخانیات است.
گومیر ناشی از ایدز ،سالح سرد ،مصرف
مجموع مر 
گومیر ناشی از دخانیات است.
الکل و غیره کمتر از مر 
متأسفانه وزن نوزادان مادران سیگاری  ۱۰درصد کمتر
از حالت نرمال است .هروعده مصرف قلیان معادل
استعمال  ۱۰۰تا  ۲۰۰نخ سیگار است و افرادی که در
کنار فرد مصرفکننده قلیان هستند ،گویی معادل  ۶تا ۸
نخ سیگار مصرف میکنند.

 8میلیونایرانی
مواددخانیمصرفمیکنند
وی با بیان اینکه  ۸میلیون نفر در کشور به نوعی مواد
دخانی مصرف میکنند ،افزود :مصرف مواد دخانی در
زنان رو به افزایش است به نحوی که مصرف مواد
دخانی در کشور در  ۵سال گذشته  ۴.۹درصد بوده که
با افزایش جزئی به  ۴.۱۳درصد رسیده است و  13تا
 14میلیون مصرف کننده سیگار و قلیان در کشور داریم.
قائممقام و معاون کل وزیر بهداشت افزود :در سال ۹۰
مصرف روزانه سیگار  ۱۰.۹درصد بوده که به ۱۰.۱
درصدکاهشیافتهاستیعنى ٥٠٠هزارنفرکمترسیگار
مىکشند؛ اما مصرف قلیان در کشور رو به افزایش است.
حریرچی با اشاره به اینکه میزان مصرف دخانیات در
روستاها  ۱۵.۴۴و در شهرها  ۱۳.۶۲است ،تأکید کرد:
یک نفر از هر  ۴مرد و در زنان از هر  ۲۵نفر یک نفر
مصرفکننده دخانیات است .میزان مصرف دخانیات،
طی  ۵سال گذشته از  ۱۴.۰۹به  ۱۴.۱۳رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به تعهد ایران مبنی بر کاهش 30
درصدی مصرف سیگار تا  ،۱۴۰۴ادامه داد :در ایران
قیمت سیگار از  ۱۸۱کشور دنیا ارزانتر است و برای
کاهش مصرف سیگار در کشور ،چارهای جز افزایش
مالیات بر قیمت خردهفروشی سیگار نداریم.
سخنگوی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه هر ۱۰
درصد افزایش مالیات بر سیگار میتواند  ۴تا  ۵درصد
مصرف سیگار را کاهش دهد ،افزود :مالیات بر سیگار

وی در رابطه با نگرانیهای 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 مییابد ،دیگر فرزندی وجود ندارد
تا از افراد سالمند مراقبت کند .در عینحال امید به
زندگی نیز افزایش یافته و در نتیجه بیماریهای دوران
پیری بیشتر میشود .بنابراین ما چارهای نداریم که هم
خانوارها را برای نگهداری افراد پیر خانواده مجهز و هم
مراکزی را برای آنها تأمین کنیم.

درستنیستکاربیماران
باتاخیرانجامشود
در ادامه این نشست خبری ،حریرچی در پاسخ به سؤال
خبرنگاریمبنیبراعتراضمتخصصانبیهوشینسبت
به کاهش تعرفهها گفت :وزیر بهداشت با همکاران
بیهوشی جلسهای مبتنی بر تفاهم و همکاری داشتند و
مباحثی در این جلسه مطرح شد .باید توجه کرد طبق
بررسیای که در دبیرخانه شورایعالی بیمه و کمیسیون
اجتماعی دولت انجام گرفت و با توجه به مقتضیات
مختلف و نظراتی که وجود داشت ،کتاب تعرفههای
نسبی در شهریورماه تغییراتی کرد.
وی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه
متخصصان بیهوشی در چند بیمارستان خصوصی و
دولتی شیراز دست از کار کشیدهاند و جراحیهای
غیرضروری انجام نمیشود ،توضیح داد :بعید میدانم
چنین اقدامی انجام شده باشد و امیدوارم این خبر واقعی
نباشد .اگر هم مسئلهای وجود داشته باشد ،فکر میکنم
بهزودی حل میشود .البته ما خودمان هم تحت فشار
هستیم .از طرفی وقتی بیماری بستری میشود حتی اگر
با یک ساعت تأخیر کارش انجام شود ،درست نیست.
قائممقام وزیر بهداشت در ادامه نشست خبری درباره
اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیطزیست مبنی بر
سالمت برنج تراریخته تأکید کرد :آزمایشهایی روی
این محصول انجام شده و نتیجه آن را اعالم کردند.
آنطور که من شنیدهام این محصول مشکلی نداشته
است ،البته جزییات در این زمینه نیز اعالم خواهد شد.

ویزیتهمزمانبیمارانصحیحنیست
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 میرود
و در برخی موارد خصوصا در بخش خصوصی که
کمبود قابلتوجه نداریم هم دیده میشود .ما از پزشکان
درخواست داریم که این کار را انجام ندهند .در عین
حال از مردم میخواهیم 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 دانشگاههای علوم پزشکی

هم میتوانند 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
میدهد ،چراکه تعداد متخصصان ما کم و توزیع آنها
هم به دلیل محدودیتهایی که وزارت بهداشت دارد،
نامتقارن است .حتی در بیمارستانهای ارجاعی برخی
شهرهای بزرگ هم پزشک ما در یک شیفت کاری
باید  ۵۰تا  ۶۰بیمار را ویزیت کند که منجر به تراکم
میشود و ما از این بابت از مردم عذرخواهی میکنیم
و امیدوارم با تدابیری مانند بومیگزینی ،این مسئله حل
شود .در عین حال با توسعه متوازن و بهبود شرایط
زیست در مناطق محروم و با محرومیتزدایی میتوان
بخش عمدهای 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
مصوبه دولت ،متوسط زمان ویزیت برای پزشک
عمومی حداقل  ۱۵دقیقه ،برای پزشک متخصص
حداقل  ۲۰دقیقه ،برای پزشک فوقتخصص حداقل
 ۲۵دقیقه و برای روانپزشک حداقل  ۳۰دقیقه مشخص
شده است.

 70درصد 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 :هماکنون در سطح کشور  ۷۰درصد مردم
چاق و دارای اضافه وزن هستند که باید مؤلفههای
اجتماعی تأثیرگذار بر امر سالمت اصالح شود تا شاهد
پیشگیری از بروز بیماریها باشیم.
قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان
کرد 6 :برنامه در راستای بهبود ،ارتقاء و نهادینهسازی
طرح تحول نظام سالمت در دستور کار وزارت
بهداشت است که باعث رفع مشکالت طرح تحول
سالمت میشود .وی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری
شبکه دو سیما نیز گفت :متأسفانه با افزایش رفتارهای
غربیدرکشور،شاخصهایمصرفغذاهایپرچرب،
پرشیرینی و پرنمک در میان دانشآموزان افزایش یافته
است .حریرچی افزود ۵/۱۵ :درصد دانشآموزان هر
هفته و  ۵/۱۱درصد آنها هرروز فستفود میخورند.
قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
بیان اینکه سال گذشته  ۴۰۰میلیون واحد شیر در میان
دانشآموزان توزیع شد افزود :با این حال همچنان ۶۰
درصد دانشآموزان هر روز شیر مصرف نمیکنند.
حریرچی گفت ۶۸ :درصد دانشآموزان روزانه سبزی
و  ۴۰درصد آنها میوه مصرف نمیکنند در حالی که ۶۸
درصد دانشآموزان مادران خانهدار دارند که میتوانند
برای آنها لقمه سالم فراهم کنند .همچنین  21.5درصد
دانشآموزان یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند که این
آمار چاقی در شهرها دو برابر روستاهاست .متأسفانه
بیش از  ۲۱درصد از دانشآموزان چاقی خطرناک
شکمی دارند و  37.9درصد آنها در خانه از روغنهای
اشباعاستفادهمیکنند.
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به این مطلب که 3.6
درصد از دانشآموزان هر روز صبحانه نمیخورند،
متذکر شد 27.5 :درصد دانشآموزان چربی تری
گلیسیرید باال و  ۲۸درصد آنها چربی اچ دی ال خون
پایین دارند .البته در سه سال گذشته شاخصهای
بهداشت در مدارس بهبود یافته است.

شاخص نظافت در مدارس نسبت به
گذشتهرشدداشتهاست
حریرچی افزود ۱۲۳ :هزار بازرسی سال گذشته از
مدارس درباره نظافت دستشوییها انجام شد که بهبود
شاخصها در مناطق شهری از  ۷۵درصد به  ۸۵درصد
و در مناطق روستایی از  ۵۵درصد به  ۶۳درصد افزایش
یافته و برای بهبود وضع این اماکن  ۵۰۰میلیارد تومان
هزینه شده است.
قائم مقام وزیر بهداشت ،کوژپشتی ،زانو ضربدری و
زانو پرانتزی را عارضههای اصلی در اختالالت اسکلتی
دانشآموزان خواند و در خاتمه گفت 1.2 :درصد از
دانشآموزان در این زمینه نیاز به مداخله پزشکی و
حرکات جبرانی دارند .همچنین دو میلیون و  ۳۰۰هزار
دانشآموز دبیرستانی سال گذشته  ۱۶بار مکمل آهن و
ویتامین Dدریافت کردند.
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تحققحقوقشهروندی
نیاز به آموزش از سنین پایه دارد
دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی چندی پیش
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 ،آموزشهای الزم برای فرهنگسازی و نهادینه کردن حقوق
شهروندی در جامعه شروع شود.
شهیندخت موالوردی در همایش حقوق شهروندی و توسعه
پایدار در سنندج ،ساز و کار اجرایی کردن منشور حقوق
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
برنامهای که رئیسجمهور ارائه دادند ،یکی از اولویتها توجه به
تحقق و اجرایی این حقوق است.

وی با اشاره به این مطلب که در  100سال اخیر این مطالبه را در
جامعه خود داشتهایم ولی هنوز چالشهای نظری و عملی برای
تحقق حقوق شهروندی وجود دارد ،تصریح کرد :با تالشهای
انجام گرفته ،مرحله اعالم و ابالغ تمام شده و اکنون زمان اقدام و
عمل است .همچنین در سراسر کشور انجمنها و مؤسسات حقوقی
در این راستا فعال شده و برنامههایی ارائه دادهاند و دولت نیز برنامه
 100روزهای دارد .البته آموزش و ظرفیتسازی در خود منشور نیز
مورد توجه قرار گرفته است.
موالوردی تأکید کرد :در برنامه  100روزه دولت و پس از تقسیم کار
ملی در این زمینه ،باید از ظرفیتهای در اختیار برای پیشبرد برنامهها
استفاده کرد و قدمهای اساسی برای زمینهسازی تحقق مفاد منشور
حقوق شهروندی برداریم.

استفاده از سازمانهای مردمنهاد
برای گسترش گفتمان حقوق شهروندی
دستیار رئیسجمهور 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 آموزشهای الزم برای
فرهنگسازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه شروع
شود .همچنین باید از ظرفیتهای علمی ،دینی و مذهبی ،احزاب،
رسانهها و سازمانهای مردمنهاد برای گسترش گفتمان حقوق
شهروندی و اجرای منشور آن استفاده شود.
تمای اینها در حالیست که منشور حقوق شهروندی  29آذرماه سال
گذشته و در  29ماده توسط رئیسجمهور 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 رفتو 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 بهسر میبریم که مسئله کنترل و پیشگیری
از رفتارهای پرخطر ،آسیبهای 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 میکند و
نقش آموزش و پرورش در این بخش پررنگتر 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
پیگیریهای گسترده ،این طرح تنها در دو مدرسه دخترانه و پسرانه
ورامین به اجرا درآمد.

دوسوم مرگهای زودرس رابطه مستقیم
با رفتار کودکی دارد
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در اینباره
گفت :بایدآموزش مداوم با بهرهمندی از همه امکانات از زمان
کودکی و مدرسه آغاز شود ،چراکه تا سال  ۲۰۲۵هزینهای که
چهار بیماری اصلی یعنی بیماریهای قلب و عروق ،مزمن
تنفسی ،سرطان و دیابت در سطح جهانی تحمیل میکنند ،بیش
از هزار میلیارد دالر خواهد بود.

محمدرضا مسجدی در ادامه ،آگاهیبخشی نوجوانان و جوانان از
عواقب بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آنها را حائز اهمیت
دانست و تأکید کرد :دوسوم مرگهای زودرس که در سنین میانسالی
اتفاق میافتد ،رابطه مستقیم با رفتار زمان کودکی و نوجوانی دارد.
متأسفانه در حال حاضر بیش از  ۱۵۰میلیون جوان در دنیا دخانیات
استعمال میکنند ۸۱ .درصد جوانان فعالیت فیزیکی کافی و مناسب
ندارند و بیش از  ۴۱میلیون کودک زیر  ۵سال نیز افزایش وزن
دارند یا چاق هستند .عادات و رفتارهای امروزی و شرایط ناسالم
زیستمحیطی ،نشانگر این واقعیت است که بیماریهای غیرواگیر
نسلهای 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 فناوریهای
نوین ،دسترسی آسان به انواع اطالعات را دارند و از این منظر باید
از ظرفیت آنها برای سالمتی خود و جامعهشان یاری گرفت .با
آشنا ساختن جوانان و مسئولیتدادن به آنها برای مقابله با عوامل
خطر بیماریهای غیرواگیر ،قدم مهمی برای نسلهای امروز و آینده
برداشته میشود.

وضع مالیات برکاالهای آسیبرسان را
جدیبگیریم

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تأکید کرد :باید
جوانان را تشویق کرد تا با ابتکار خود از طریق برنامههای ورزشی و
تفریحی ،چگونگی استفاده از غذای سالم و خودداری از رفتارهای
پرخطر بهویژه استعمال سیگار و قلیان و سایر مواد ،کارشناسان را
هدایت کنند .موضوع مالیات بر فرآوردههای زیانآور نظیر دخانیات،
نوشابهها و نوشیدنیهای پرشکر یا مواد غذایی شور و پرنمک
حتی «فستفودها» ،روشهایی است که ضمن ممانعت از مصرف
بیرویه ،درآمدی برای دولتها است تا صرف برنامههای بهداشتی،
آموزشی و ورزش برای عموم مردم شود.
مسجدی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در اطالعرسانی
و آموزش افزود :با وجود سیستم رسانهای و فناوریهای نوین،
اطالعرسانی باید مسئوالنه و پیوسته در مراحل مختلف برنامه کنترل
بیماریهای غیرواگیر از پیشگیری به عنوان اولویت اول و در پلههای
بعد در آشنایی با بیماریها و کنترل آنها ،حضور فعال و تأثیرگذار
داشته باشد.

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

تمامی اینها در حالیست که مدیرکل مرکز مشاوره وزارت علوم،
تحققیات و فناوری اعالم کرد :مرحله اجرایی طرح عاری از
دخانیات از مهر امسال در دانشگاهها کلید میخورد.

حمید یعقوبی تأکید کرد :حدود  ۳۰دانشگاه آمادگی خود را برای
اجرای طرح عاری از دخانیات از مهر امسال اعالم کردهاند و این
طرح هم در دانشگاههای تهران و هم در برخی از دانشگاههای
شهرستان اجرا میشود.
وی ادامه داد :این دانشگاهها کمیته برنامهریزی تشکیل داده ،با
سازمان امور دانشجویان تفاهمنامه منعقد و مقدمات کار را فراهم
کردهاند و ما منتظریم این دانشگاهها از اول سال تحصیلی جاری،
به تدریج وارد فاز اجرایی شوند.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم افزود :حال ممکن
است دانشگاهها 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  ۳۰دانشگاهی که با آنها تفاهمنامه منعقد کردهایم و
اعالم آمادگی کردهاند ،فاز عملیاتی و اجرایی دانشگاه عاری از
دخانیات را اجرایی کنند.
به هر حال بعد از گذشت حدود  10سال از اجرای  9فرمان که
بهوسیله 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 قوسهای
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 دانشگاهها بهخوبی 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
هالهای از ابرهای آرزو باقی خواهد ماند.

 9فرمان دانشگاه بدون دخانيات
در راستاي اجراي طرح دانشگاه بدون دخانيات ،جمعيت مبارزه با
استعمال دخانيات ايران  9فرمان را در اين خصوص در چند سال
گذشته آماده و تدوين کرده بود 9 .فرماني که همانند اجراي طرح
«پاد» در مدارس سراسر کشور ،همچنان در مهجوريت اجرا باقي
مانده است .اين  9فرمان عبارتست از:
فرمان اول :سيگار کشيدن توسط اساتيد ،دانشجويان ،کارکنان،
مراجعهکنندگان ،ميهمانان و  ...در کليه فضاهاي فيزيکي دانشگاه
و واحدهاي وابسته شامل کالسهاي آموزشي ،آزمايشگاهها،
کتابخانهها ،سالنهاي غذاخوري ،سالنهاي ورزشي ،فرهنگي،
نمايشي و  ...اکيدا ً ممنوع است.
فرمان دوم :تابلو و بنرهاي مربوط به دانشگاه بدون دخانيات در
ورودي دانشگاه و واحدهاي تابعه آن نصب شود.
فرمان سوم :در قسمتهاي مختلف دانشگاه ،تابلو ،پالکارد و
بنرهاي مناسب مربوط به ممنوعيت استعمال دخانيات نصب شود.
فرمان چهارم :رياست دانشگاه يا نماينده وي ،بخشنامه ممنوعيت
استعمال دخانيات را به کليه کارکنان دانشگاه ابالغ نموده و مسئول
حسن اجراي آن نيز هست.
فرمان پنجم :براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي و
مصوبه هيأت دولت ،راهکارهاي اعمال جرايم نقدي براي متخلفان
توسط ضابطان مربوطه انجام و موارد تخلف به هيأت تخلفات
ارجاع و اقدام الزم صورت گيرد.
فرمان ششم :عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در فروشگاههاي
مربوط به دانشگاه و کيوسکها و فروشگاههاي بيروني تا فاصله
 100متري مراکز تابعه دانشگاه ممنوع است.
فرمان هفتم :استعمال مواد دخاني در محدوده  100متري دانشگاه
و مراکز مرتبط نظير رستورانها ،خوراکپزيها ،اغذيهفروشيها و
 ...ممنوع است.
فرمان هشتم :برنامههاي تشويقي براي افراد سيگاري که موفق به
ترک شدهاند در نظر گرفته شود و در شرايط استخدام و بهکارگيري
نيروهاي انساني (رسمي ،پيماني ،شرکتي ،روزمزد و ،) ...عدم
مصرف دخانيات لحاظ شود.
فرمان نهم :محل مناسب براي ترک سيگار براي افراد سيگاري و

مراجعان عالقهمند فراهم شود .در ارزشيابي ساالنه دانشگاههاي
کشور ،دانشگاه بدون دخانيات به عنوان يک شاخص در رتبهبندي
دانشگاهها مدنظر قرار گيرد.

فشارهای روحی و نبود سرگرمیهای الزم
در جامعه را جدی بگیریم
مسئول کمیته ورزش بانوان شهرستان سراوان با اشاره به وجود
افرادی با ظاهری آشفته کنار سطحهای زباله در سطح شهر ،اعالم
کرد :عدم ثبات در زندگی ،ضعیف بودن اعتقادات ،فشارهای روحی
و روانی در زندگی و نبود سرگرمیهای سالم و کافی برای پر کردن
اوقات فراغت ،از عمده عواملی است که موجب روی آوردن افراد
به مواد دخانی و مخدر میشود.

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.
مسئول کمیته ورزش بانوان شهرستان سراوان وجود افرادی
با ظاهری آشفته در سطح شهر و در کنار سطلهای زباله و در
حاشیه پارکها 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 دامنگیر دختران و پسران جوان این شهر
شود .میتوان فقدان اطالعات کافی در خصوص مضرات قلیان را
از وجود رونق قلیانسراها و محبوبیت آن میان دختران و پسران
دانست که حتی متأسفانه در بعضی خانوادهها استعمال قلیان یک
افتخار به حساب میآید که این جای بسی تأسف دارد.

سالنهای ورزشی را جایگزین قلیانسراها کنیم
خیرخواه شهستان با بیان اینکه استعمال قلیان از دیرباز به
عنوان یک فرهنگ در بعضی از مهمانیها رواج داشته است
و آن را افتخار میدانستند ،افزود :بیشترین آسیب متوجه افراد
بیسواد و کماطالع در بین افراد است و میتوان منشاء آن را
در روستاها و حاشیه شهر دانست که هیچگونه 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
شادابسازی و نشاط و زدودن غمهای افراد است و بهتر است
کنار فعالیتهای ورزشی ،مربیان خطرات و آسیبهای 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 دامنگیر اعتیاد ،این بالی
خانمانسوز نشوند.
به هر حال آموزش جهت پیشگیری و کنترل از رفتارهای پرخطر
و یا تغییر و اصالح سبک زندگی از جمله اصلیترین موضوعاتی
است که تاکنون بسیاری از کارشناسان در حوزههای مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،محیط زیست و غیره به آن پرداختهاند یا
میپردازند .لزوم اجرای این مهم همکاری وزارت آموزش و
پرورش با سایر بخشها و ارگانهای مربوطه است .تاکنون که
جهت اجرای برخی از این قبیل برنامهها با دربهای بسته آموزش
و پرورش رو به رو بودهایم اما امید است در سال تحصیلی جدید،
اتفاقات جدیدی در بخش آموزش کودکان و نوجوانان رخ دهد.
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رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور چندی
پیش گفت :جمع تولید سیگار طی پنج ماهه نخست سال
جاری۱۹ ،میلیارد نخ بوده که با توقف واردات برخی از
برندهای اصلی و فعالیت واحدهای تولیدی در سال جاری به
تولید  ۵۰میلیارد نخ خواهیم رسید .حال در اینجا در جایگاه
یک اقتصاددان بنشینیم یا یک شهروند؟ اگر در جایگاه یک
شهروند بنشینیم ،از ابتدا در رابطه با وضعیت اشتغال در
کشور میگوییم که با نتیجهای که از احداث کارخانه تولید
بی.ای.تی پارس در اشتهارد حاصل شد ،متوجه شدیم که
بسیاری از ساکنان بومی از بهدست 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
هزینههای تحمیلی بر دوش وزارت بهداشت به میان میآید
که این نیز خود مسئلهای دیگر است .حاال این روزها شرکت
دخانیات از افزایش تولید داخلی خبر میدهد و اعالم میکند
که تا پایان سال  97واردات سیگار را به صفر خواهند رساند.
این در حالیست که همچنان واردات بسیاری از برندها در
حال انجام است و بهراحتی میتوان بسیاری از آنها را در
سطح شهر خریداری کنیم.

با افزایش قیمت سیگار
مصرف را کاهش خواهیم داد

ممنوعیت سیگار وارداتی در برنامه پنجم،مهجوریت مالیات بردخانیات
کنترل مصرف و ساماندهی فروش در کشور را روایت میکند

تولید  19میلیارد نخ سیگار
در 5ماهه نخست امسال درکشور

قلیان کشیدنتنهاتفریح ماست

سیگار را به صفر برسانیم ،باید  ۱۷کارخانه راهاندازی شود که تاکنون
 ۱۲مورد آن به بهرهبرداری رسیده و سه واحد آن نیز در سال جاری
به بهرهبرداری میرسد و دو مورد دیگر طی یک الی دو ماه آینده
ایجاد خواهد شد.

البته از آن زمان تاکنون اجرای آییننامه یاد شده فراز و نشیبهای
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
نخهای سیگار و داغی ذغا ل قلیانها در سطح اماکن عمومی شهرها
و روستاها بوده است.

رمزی به برآورد واردات سیگار در سال جاری اشاره و اعالم کرد:
براساس برآوردها پیشبینی میشود در سال جاری میزان واردات
سیگار به دو میلیارد نخ برسد .تاکنون طی پنج ماهه سال جاری ۱.۲
میلیارد نخ سیگار به کشور وارد شده که این میزان در مدت مشابه
سال قبل  ۲.۸میلیارد نخ بود که شاهد کاهش  ۵۸درصدی واردات
سیگار طی پنج ماهه نخست سال جاری هستیم.

دولت چرا نسبت به اجرای قانون کنترل دخانیات

واردات سیگار در سال جاری به دو میلیارد نخ رسید

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی نیز در رابطه با
وضعیت سیگار در کشور گفت :اگر با پدیده قاچاق سیگار مواجه
نبودیم ،میتوانستیم با افزایش قیمت سیگار تولیدی در داخل،
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 میشد .اصل تالش
برای کاهش مصرف سیگار پسندیده است اما این کار باید عقالیی
و با شیوههای 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 بهرغم عدم ممنوعیت واردات
سیگار در برنامه ششم توسعه ،مسئوالن از به صفر رساندن
میزان واردات این محصول تا پایان سال  ۱۳۹۷خبر میدهند.
در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده بود که کل واردات
سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا
با به صفر رساندن میزان واردات این محصوالت و بهکارگیری
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 سالها به کشور وارد
میکنند ،در داخل تولید کنند و بهصورت جدی این برنامه از
سال  ۱۳۹۳کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی
سیگار که تا قبل از سال  ۱۳۹۵ایجاد شده بودند ،به  ۱۲واحد
تولیدی در سال  ۱۳۹۵رسیدند.

تولید  45میلیارد نخ سیگار در سال گذشته

رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به اینکه
میزان تولید سیگار در سال  ۳۰ ،۱۳۹۴میلیارد نخ بود ،به ایسنا گفت:
با راهاندازی واحدهای تولیدی میزان تولید سیگار در سال گذشته به
 ۴۵میلیارد نخ رسید .همچنین میزان واردات سیگار در سال ۱۳۹۴
معادل  ۱۶.۴میلیارد نخ بود که با توجه به اینکه بخشی از برندهای
وارداتی به تولید داخلی تبدیل شدند ،در سال  ۱۳۹۵میزان واردات
به چهار میلیارد نخ رسید.
رمزی در ادامه افزود :در مجموع برای اینکه بتوانیم میزان واردات

سنگینی برای آنها وضع شود تا مصرفشان کنترل و کاهش یابد.
این درحالی است که به دلیل البیهایی که صورت میگیرد ،مالیات
قابلتوجهی برای دخانیات وضع نمیشود و برای دریافت همین اندک
مالیات وضع شده هم هیچ ارادهای در نهاد دولت نیست .از سوی دیگر
نباید شائبه وجود دستهای پنهان و مافیای دخانیات را که با تمام توان
جلوی تصمیمگیری مجلس و اجرای قانون توسط دولت بهویژه در
زمینه افزایش مالیات بر دخانیات را میگیرد ،نادیده گرفت.

بیتوجهاست؟

محسن روشنپژوه در ادامه با بیان اینکه بخشی از دالیل اجرا نشدن
قانون یاد شده مقاومت جامعه است ،تأکید میکند :قطع ًا مصرف
سیگار و قلیان خیلی برای سالمت افراد ضرر دارد ،اما وقتی جامعه
آماده پذیرش ممنوعیت مصرف آن نباشد در مقابل آن مقاومت
میکند .بنابراین اجرای قانونی که جنبههای اجتماعی دارد ،حتم ًا
باید همراه با بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی باشد تا مردم
از آن حمایت کنند.

همیشه در کشور بحث کنترل و ساماندهی فروش دخانیات داغ بوده
است ،یک بررسی ساده نشان میدهد 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  55میلیارد نخ اعالم کرد،
 6سال بعد در تیرماه امسال علیاصغر رمزی ،رئیس مرکز
برنامهریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،بار دیگر در اظهاراتی تأمل برانگیز همان  55میلیارد
نخ را مصرف کل سیگار کشور عنوان کرده است .این آمار
در حالی است که مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع و
منبع رسمی برای اعالم آمار اینچنینی از سال  90تاکنون،
آمار جدیدی را اعالم نکرده است .از طرفی تردیدی نیست
که پذیرش واقعیتهای موجود گام اول در رفع معضالت
اجتماعی بهشمار میرود و فرار از واقعیات یا وارونه جلوه
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  ۲۰سال از تصویب آییننامه قانون ممنوعیت
استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی
و حدود  ۱۱سال از ابالغ اجرای آن توسط دولت میگذرد ،اما
همچنان شاهد مصرف قلیان و سیگار در قهوهخانهها ،رستورانها،
مهمانسراها ،پایانههای مسافری و ...هستیم .بر اساس آنچه آمارها
نشان میدهد ،ایرانیها روزانه بین  ۱۰تا  ۱۵میلیارد تومان سیگار
دود میکنند و قطع ًا هزینهای که مصرف قلیان بر خانوادهها تحمیل
میکند ،اگر بیشتر از اینها نباشد ،کمتر نیست.
از سوی دیگر ارتباط مصرف مواد دخانی با بروز بسیاری از
بیماریها بویژه انواع سرطا ن و مرگ زودرس برای پزشکان و
پژوهشگران این حوزه موضوعی ثابت شده است ،به گونهای که
گفته میشود ساالنه  ۶۵هزار نفر بر اثر کشیدن سیگار و قلیان در
کشور فوت میکنند و دولت و مردم روزانه هزینهای  ۳۰میلیارد
تومانی بابت درمان بیماریهای ناشی از دخانیات میپردازند که این
رقم با محاسبه سالیانه ،معادل کل بودجه وزارت بهداشت میشود.
بنابراین از منظر پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی ،توجه و
پرداختن به موضوع مصرف مواد دخانی بهویژه قلیان که به اعتقاد
برخی از کارشناسان بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک هنجار
اجتماعی است ،بسیار اهمیت دارد .اهمیتی که موجب شد تا هیأت
وزیران در آبان سال  ۷۶آییننامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار
و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب و در بهمن سال ۸۵
اجرای آن را ابالغ کند.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز در اینباره
میگوید :این قانون در مقطعی در برخی از شهرها از جمله تهران
اجرا شده بود ،اما با موج مقاومت گروههای مختلف جامعه مواجه
شد .مث ً
ال جوانان و نوجوانان میگفتند ما تفریحی نداریم و این تفریح
ماست .یا قهوهخانهداران میگفتند جمعآوری قلیان درآمدشان را
کاهش داده است.

مجری طرح پیمایش ملی خانوار در زمینه شیوع مصرف مواد مخدر
با اشاره به ضرورت شناسایی و مقابله با زمینههای گرایش به مصرف
مواد دخانی در کشور ،اعالم میکند :صرف ًا با وضع قوانین ممنوعیتی
نمیتوانیم گرایش به مصرف قلیان را در کشور کاهش دهیم .البته
قوانین چون دسترسی به قلیان یا دیگر مواد مخدر را سخت میکند
در مصرف تأثیر میگذارد ،اما این تأثیر زیاد و معنادار نیست.

نماینده مردم کهنوج ،فاریاب ،منوجان ،رودبار و قلعهگنج در مجلس
شورای اسالمی با یادآوری اینکه بروز انواع سرطانها با مصرف مواد
دخانی در ارتباط است در رابطه با علل عدم اجرای قانون مبارزه با
دخانیات ،گفت :مشخص نیست دولتها چرا نسبت به اجرای این
قانون بیتوجهی میکنند بهرغم آنکه اجرای آن میتواند منافع زیادی
را برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد .بیشک همانطور که
افزایش مالیات مواد دخانی در برخی کشورها در کاهش مصرف
کارساز بوده ،در کشور ما هم میتواند مثمر ثمر واقع شود و در این
رابطه بهتر است مالیات سیگار روی پاکت سیگار قید شود.

مسئول بخش شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب نیز در
اینباره میگوید :در سال گذشته بازرسی و اصناف تهران طی وظایف
محولهای که داشتند ،تعدادی از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب
را شناسایی کرد.

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 سریعتر اجرایی شود؛ البته دخانیات هم مانند مواد
مخدر یک پدیده چندوجهی بوده و مسائل اجتماعی ،اقتصادی،
اقتصادی و سیاسی پشت آن نهفته است.

مهدی حاج نوروزی با بیان اینکه بیش از  ۱۱هزار ابالغیه پروانه
کسب صادر کردیم ،متذکر شد :وقتی به واحد صنفی مراجعه میشود
و آن واحد فاقد پروانه کسب است ،مورد اخطار قرار میگیرد و به
واحد بازرسی مراجعه میکنند و در حیطه فعالیتی که انجام میدهند
به اتحادیه ذیربط معرفی میشود که بیش از چهار هزار واحد نیز
معرفی شدند که  ۸۰درصد از آنها تشکیل پرونده دادند.

وی در مورد گسترش کارخانجات تولید سیگار افزود :تمامی
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.

مسئول بخش شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در
خصوص واحدهای صنفی عرضه قلیان نیز اظهار داشت :این
واحدها مستقیما به اتحادیه قهوهخانهداران مربوط میشوند 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 میگیرند و اگر تمکین
نکنند ،بهطور قطع به واحدهای نظامی و پلیس اماکن برای اعمال
ماده  ۲۷نظام صنفی معرفی میشوند.

نماینده مردم کهنوج ،فاریاب ،منوجان ،رودبار و قلعهگنج 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 رسانهها
خطر گسترش این مراکز و مصرف مواد دخانی را به عنوان هشداری
جدی به مردم اطالعرسانی کنند.

دستهایپنهان
جلوی تصمیمگیریهای مجلس را میگیرند
محمدحسین قربانی ،نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی هم با اشاره به اینکه قانون منع دخانیات در اماکن
عمومی ضمانتهای اجرایی الزم را دارد ،افزود :سیگار و قلیان از
کاالهای آسیبرسان به سالمت افراد جامعه است؛ بنابراین باید مالیات

بیش از  11هزار ابالغیه پروانه کسب صادر شد

به هر حال ضمانت اجرای قانونی در بحث مبارزه و کنترل دخانیات
به صورت کامال خاکستری در کشور درحال انجام است .تا بهآنجاکه
همچنان استعمال سیگار و فروش انواع مواد دخانی را به وضوح
میتوان در سطح شهر مشاهده کرد .دکههای روزنامهفروشی،
عطاریها ،فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی همگی بخشی از
فعالیتهای خود را به فروش مواد دخانی اختصاص دادهاند 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 بخشهای
اجرایی و نظارتی دارد که صدای مسئوالن سالمت را میتوان همانند
زمزم ه باد پاییزی شنید ،چراکه صدای طرفداران محصوالت دخانی
همیشه رساتر بوده و تاکنون نیز ذرهای از تولید ،توزیع ،واردات،
صادرات ،قاچاق و غیره کم نشده است.
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این روزها که بحث رشد قارچگونه قلیانسراها در سطح شهرهای
مختلف کشور داغ است ،چه خوب است یادی هم کنیم از
افرادی که همواره دوستدار سالمت ،طبیعت و هوای پاک بودهاند.
آموزش به کودکان در تمامی مقاطع از جمله دستورالعملهای
مهم تمامی کشورها است ،چراکه همه میدانند برای نهادینه کردن
یک فرهنگ خوب بهتر است آموزش آن از سنین کودکی آغاز
شود .اگر این اتفاق نیفتاد ،کشورها با برنامهریزیهای مناسب
فرهنگی در خصوص نهادینه کردن آن سعی کنند .پس آنقدر که
مسئوالن اعالم میکنند که نیاز به کار فرهنگی است ،ایدههای
فرهنگی وجود دارد ولی متأسفانه در بحث اجرا آنطور که باید
برای آنها هزینهای صرف نمیشود .ولی افزایش قلیانسراها از آن
دسته ایدههایی است که نهتنها همیشه مورد حمایت بوده ،بلکه
مبارزه با آن نیز گذرا است .به هر حال مدرسه طبیعت هم یکی
ی است که مدتها در کشورهای دیگر بعد از
از همان ایدههای 
گذر از آزمون و خطا به اجرا درآمده است .ایدهای که از دهه
 50شمسی در ایران با پژوهشهای استاد عبدالحسین وهابزاده،
بومشناس و مترجم و از صاحبنظران برجسته محیطزیست
آغاز شد .وی با انتشار کتابهای متعدد درباره ارتباط کودک
و طبیعت ،ایده مدرسه طبیعت در سطح جامعه را مطرح کرد
و آن را به اجرا درآورد .در سال  ۱۳۹۲گروهی از جوانان در
شهر مشهد همراه و با نظارت استاد وهابزاده ،برنامههایی تحت
عنوان «سفرهای آقای کرم» را آغاز و سنگ بنای ایجاد مدارس
طبیعت در کشور را پایهریزی کردند.
در این سفرها کودکان در روزهای پایانی هفته به دامان طبیعت رفته
و با حفظ امنیت ،به آنها اجازه داده میشد که در فضای آزاد ،رها
و بدون کنترل به فعالیت و بازیهای 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 راهاندازی کند .کاوی کنج در شهریورماه  ۹۳فعالیت
غیررسمیاش 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 نهادینهسازی مفهوم آن
بود .گفتنی است این هدف از طریق شرکت در همایشهای مختلف
دانشگاهی به ثمر نشست.

نسلی که کودکی نکرده باشد
نمیتواند در بزرگی هم بزرگی کند

مدارسطبیعت
 52مدرسه طبیعت در کشور راهاندازی شده است

را جایگزین قلیانسراها کنیم

محمد درویش در ادامه افزود :در آذرماه سال  ۹۴مدرسه طبیعت
کاوی کنج عالوه بر دورههایی که برای کودکان تشکیل میداد ،اولین
کارگاه آموزشی خود برای عالقهمندانی که قصد پیوستن به جریان
مدرسه طبیعت به عنوان موسس یا تسهیلگر داشتند را نیز تشکیل
داد و این دورهها در ماههای بعد هم ادامه پیدا کرد؛ به طوری که
در تیرماه سال  ۹۶سیزدهمین کارگاه تسهیلگری مدارس طبیعت با
شرکت عالقهمندان از سراسر کشور با موفقیت برگزار شد.
وی با اشاره به این مطلب که این دورههای پیشرفته به صورت ماهانه
همچنان ادامه دارد ،افزود :مدرسه طبیعت کاوی کنج از طرف سازمان
حفاظت محیطزیست به عنوان مرکز رسمی آموزش تسهیلگران
مدارس طبیعت به رسمیت شناخته شد .هم اکنون شرکت در این
کارگاههای آموزشی ،از جمله شروط الزم برای تأسیس و شروع
فعالیتهای مدرسه طبیعت در کشور است.
مدیرکلدفترمشارکتهایمردمیسازمانحفاظتمحیطزیستبابیان
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 ،میتوانیم منتظر معجزه در نجات سرزمینمان
باشیم.مدارسطبیعتمکانیبرایافزایشمهارتهایزندگی،افزایش
خالقیت و شرایطی است که کودکان خود خردمندانهترین پاسخها را در
محیطهایطبیعیوبدونآموزشمستقیمکشفمیکنند.
مهندس درویش با اشاره به این موضوع که نسلی که کودکی
نکرده باشد نمیتواند 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 میشود.

مدرسه طبیعت کاوی کنج موفق شد که در خرداد ماه  ۱۳۹۴به
عنوان دستاورد آموزشی از طرف آموزش و پرورش استان خراسان
رضوی در اجالس بینالمللی آموزش برای همه “education for
 ”allدر کره جنوبی معرفی شود.
این مدرسه در طول فعالیتش توانسته با تبیین ضرورت تجربه
خودانگیخته کودک در طبیعت و نشان دادن نمونه عملی تحقق
آن برای اولین بار در کشور ،حمایت گسترده گروههای مختلف
اجتماعی (دو قطعه زمین برای فعالیت مدرسه طبیعت کاویکنج و
همچنین حمایتهای مختلف مادی) و کار داوطلبانه (بیش از ۵۰
نفر در مدت فعالیت مدرسه طبیعت کاوی کنج از اقشار مختلف
اجتماعی در این مجموعه فعالیتهای مختلف داشتهاند) و حمایت
نهادهای مختلف دولتی (دانشگاه فردوسی ،مرکز رشد کشاورزی،
سازمان محیطزیست) را جهت تحقق این تجربه نه برای یک گروه
آسیبدیده اجتماعی ،بلکه برای قشر متوسط و باالی جامعه ولی
ناآگاه ،جلب نماید که این تجربه از این منظر جزو اولین تجربهها
در کشور است.
هماکنون شرکت در کارگاههای این موسسه از جمله شروط الزم
برای شروع فعالیت هر مدرسه طبیعت در کشور است .تاکنون ۱۳
دوره کارگاه مقدماتی تسهیلگری ارتباط کودک و طبیعت توسط
این موسسه برگزار شده است که در آن حدود  ۴۰۰نفر از ۶۴
شهر کشور شرکت کردهاند .عالوه بر این ،افراد ایرانی ساکن کانادا،
انگلیس و استرالیا نیز در این کارگاهها حضور داشتهاند .عالوه
بر کارگاههای مقدماتی ،کاویکنج دستاوردهای خود در حوزه
تیمسازی و سازماندهی تسهیلگران در مدارس طبیعت را در
کارگاههای پیشرفته تسهیلگری ارائه میکند .تاکنون چهار دوره از
این کارگاههای پیشرفته نیز توسط این مجموعه برگزار شده است.

با وجود دهها دانشکده محیطزیست
هنوز حال طبیعت بد است

ناسازگاری اجتماعی ،افسردگی و بیاعتنایی به
طبیعت در کودکان افزایش یافته

آدمهایی ساده که رویاهایشان را دنبال میکنند

عبدالحسین وهابزاده نیز در اینباره میگوید :امروزه ناسازگاری
اجتماعی ،بیاعتنایی به طبیعت ،تمرد از قانون و افسردگی در
کودکان گسترش یافته است در حالی که تالش میشود همه چیز را
با آموزش ،آن هم در سنین کودکی به آنها بیاموزیم.

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست
از پشتیبانان سختکوش و صادق مدارس طبیعت که تاکنون جهت
اجرای این طرح حمایتهای نظری و عملی خود را ترویج داده

است ،در اینباره میگوید :تاکنون  ۴۷مدرسه طبیعت در اقصی نقاط
کشور ثبت شدهاند و در حال فعالیت هستند که تمامی آنها از ایده
مدرسه طبیعت کاوی کنج و مکتب استاد وهابزاده پیروی میکنند.

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 ،ظرفیتسازی و نهادینهسازی معطوف به آن در
جامعه به طرق مختلف پرداخت.

بنیانگذار مدارس طبیعت در کشور در ادامه تأکید کرد :نباید محیط
و فضای کودکی را از کودکان بگیریم؛ در مدرسه طبیعت کودکان
بدون آموزش میتوانند 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.
درویش تأکید کرد :دهها دانشکده محیطزیست و صدها
فارغالتحصیل محیطزیست ،منابع طبیعی و رشتههای مرتبط داریم
با دانش بسیار باالی محیطزیستی ،اما وضیت محیطزیستمان
روزبهروز بدتر میشود چراکه نتوانستیم نسلی که عاشق سرزمینش
باشد را پرورش دهیم .مشکل ما آموزش ،دانایی و تخصص نیست،
بلکه مشکل کمبود انسانهایی است که بر سر مواهب طبیعی شان
معاملهنمیکنند.
وی با اشاره به اینکه بهترین اسباببازی برای بچهها طبیعت و
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 قدیمیترین 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
روندهای 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».
گفتنیاستمدرسهطبیعتکهمتشکلازیکفضاینیمهمزرعه  -نیمه
وحشی است ،از طریق تسهیل ارتباط کودک با طبیعت ،رشد سالم
شناختی ،هیجانی  -عاطفی و ارزشی کودکان به همراه زمینهسازی
رفتارهای دوستدار محیط زیست شان را دنبال میکند.

بازیهای دستهجمعی ،اعتماد به نفس کودکان
تجربه طبیعت بهطور عمده با اتکا به حواس پنجگانه کودک،
بهصورت فردی ،شکل نایافته و خود انگیخته یا بهصورت بازیهای
فردی و جمعی با دوستان واقعی یا خیالی است که طی آن کودک
با اتکا به قدرت تخیل و گرایشهای ذاتی خویش ،نسبت به محیط
پیرامون و بهخصوص پدیدههای پویای محیط مثل جانوران ،گیاهان،
جریان آب ،باد و غیره همکنشی میکند .بازیهای دستهجمعی نیز
هوش اجتماعی او را رشد میدهند و تجربههای اجتماعی را تنوع
میبخشند .مشاهدات متعدد حاکی از آن است که کودکان طی این
بازیها و همکاریها ،روحیه بهتر و اعتماد به نفس بیشتری پیدا
میکنند و قدرت تمرکز آنها افزایش مییابد.

وهابزاده 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  ۱۳۹۴در
اجالس بینالمللی آموزش برای همه ،در کره
جنوبی معرفیشد
در رابطه با این مدرسه طبیعت باید گفت گروه کوچکی در شهر
مشهد ،در سال  ۱۳۹۲با آغاز برنامهای تحت عنوان سفرهای آقای
کرم ،سنگ بنای جریانی را با عنوان مدارس طبیعت در کشور پایه
گذاشتند .کسی گمان نمیکرد ظرف مدت چهار سال ،فعالیت این
گروه کوچک بتواند به شکلگیری یک گفتمان جدید در کل کشور
و شکل گرفتن بیش از  ۴۰مدرسه طبیعت در شهرهای مختلف
کشور منجر شود.
پروژه این گروه کوچک تحت عنوان «سفرهای آقای کرم» از اوایل
سال  ۱۳۹۲آغاز شد .در این سفرها کودکان در روزهای پایانی هفته
به دامان طبیعتبرده میشدند و با حفظ امنیت ،به کودکان اجازه
فعالیت آزادانه و خودانگیخته در دل طبیعت داده میشد .شیوه عمل
این گروه مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانشی در حوزه روانشناسی
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 کاویکنج را در شهر مشهد در یک
زمین و مکان ثابت پایهگذاری و راهاندازی نماید .این مهم با معرفی و
دفاع از ایدهشان به عنوان یک ایده دانشبنیان در مرکز رشد فناوری
کشاورزی مشهد اتفاق افتاد .در شهریور ماه  ۱۳۹۳فعالیت مدرسه
طبیعت کاوی کنج در مرکز رشد کشاورزی به صورت غیررسمی
آغاز شد .مدرسه طبیعت کاوی کنج با تعامل و همراهی سازمان
حفاظت از محیطزیست موفق شد با حضور نمایندگان استانی
از سازمان حفاظت محیطزیست ،آموزش و پرورش ،شهرداری
و مسئوالن کشوری از سازمان حفاظت محیطزیست ،بهصورت
رسمی در دیماه همان سال فعالیت خود را آغاز نماید .این گروه

محمد قائمپناه ،مؤسس مدرسه طبیعت کاوی کنج میگوید :من
و همسرم دو تا آدم معمولی هستیم که زندگی سادهای دارند و
رؤیاهای خود را دنبال میکنند.
او در رابطه با راهاندازی این مدرسه میگوید :من مدرسه طبیعت
کاوی کنج را تأسیس کردم و یک سال و نیم مدیریت آن را داشتم.
االن دیگر در کاوی کنج کار نمیکنم و در کسب و کار اجتماعی
دیگری با نام کشمون  www.keshmoon.comبرای کمک
به کشاورزهای زعفرانکار و نجات قناتها در خراسان جنوبی،
مشغول هستم .بر اساس تجربهام در تأسیس مدرسه طبیعت کاوی
کنج در مشهد و آنچه که از عبدالحسین وهابزاده آموختهام،
میتوانمپیشنهاداتیبدهم.
در ابتدا کتاب «کودک و طبیعت» چاپ انتشارات جهاد
دانشگاهی مشهد ،ترجمه عبدالحسین وهابزاده و آرش
حسینیان را تهیه کنید .با هماهنگی قبلی با مدرسه طبیعت
کاوی کنج در زمانی که کودکان در مدرسه طبیعت حضور
دارند ،از آن بازدید کنید .این بازدید بسیار مهم است چون شما
یک مدرسه طبیعت را در عمل میبینید و در نهایت یک قطعه
زمین تهیه کنید .مساحت زمین هرچه بزرگتر باشد بهتر است
اما کمتر از  ٣٠٠٠متر نباید باشد.
شما و سایر همکاران اصلی شما باید در یک دوره آموزش
تسهیلگری مدرسه طبیعت شرکت کنید .در حال حاضر این دوره
تنها در مدرسه طبیعت کاوی کنج که قدیمیترین مدرسه طبیعت
ایران است ،برگزار میشود.
نقطه پر فروغ این دوره ،همراهی با عبدالحسین وهابزاده و ارتباط
نزدیک با وی است .این کارگاه دیدگاه شما را درباره چیستی و نحوه
کار و اداره مدرسه طبیعت عمق خواهد بخشید.
در نهایت شما میتوانید برای پاسخ سؤاالت خود ،کتاب Slicing
 Pieیا قطعه کردن کیک از مایک مویر را مطالعه کنید.
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد :در مطالعهای
که روی  ۳۵هزار ایرانی انجام شد ،مشخص شده است که تقریبا
 ۲۰درصد ایرانیان دیابت دارند و بیش از  ۹۰درصد نیز تحرک کافی
ندارند .همچنین بیش از  ۲۵درصد افراد در کشور کبد چرب دارند
و مهمترین عامل مرگ در افرادی که مبتال به کبد چرب هستند،
بیماریهای قلبی و عروقی است.
دکتر ملکزاده تصریح کرد :هماکنون یکی از بهترین برنامههای
پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در ایران در حال انجام
است .نزدیک به نیمی از کسانی که یک بار سکته قلبی کردهاند،
داروهای خود را مصرف نمیکنند که همین امر باعث ابتالی آنها به
سکته مجدد میشود.

کمتحرکی در بیش از  90درصد ایرانیها شایع است

آموزشسبکزندگی
برای زنان و خانوادهها در دستور کار دولت است
اسالمی تصریح کرد :استرسهای روحی در کشور بسیار باالست
و اگر در کشور برنامهای جدی برای کنترل این عوامل خطر نداشته
باشیم ،بیماریهای 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 بیماریهای قلبی در ایران را بیش از سایر نقاط جهان
کرده است .در گذشته سبک زندگی ایرانیها 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 بهسر
نمیبرد و همین علت شیوع سکتههای قلبی را افزایش داده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خاتمه تصریح کرد:
مصرف داروی پلی پیل برای کسانی که ریسک سکتههای قلبی و
مغزی دارند تا  ۸۸درصد احتمال بروز سکتههای قلبی و مغزی در
آنها را کاهش میدهد .با مصرف این دارو میتوان تا  ۵۰درصد از
بروز سکتهها جلوگیری کرد و بروز سکته را  ۵تا  ۱۰سال به تعویق
انداخت.

گومیرها
 50درصد مر 
به خاطر مشکالت قلبی و عروقی است
گومیر در
دکتر رضا ملکزاده گفت :هماکنون بیشترین علت مر 
کشور ما ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است که حدود
گومیرها را تشکیل میدهد .همچنین زایمانهای سالم
۵۰درصد مر 
گومیر از انواع بیماریها را کاهش داده و آب آشامیدنی سالم را
مر 
به سراسر ایران منتقل کردیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود :بیماریهای
عفونی مانند ماالریا و هپیاتیت در سطح کشور کاهش یافته است.
الزم بهذکر است ،مصرف سیگار در ایران از بسیاری از کشورها
پایینتر است .همچنین ایرانیها در سال گذشته بیشترین میزان رشد

دبیر علمی این کنگره در خاتمه متذکر شد :تصحیح این سبک غلط
عزم ملی و برنامهریزیهای بلندمدت الزم دارد .زیرا هزینههای زیادی
بر اثر این بیماریها به کشور و خانوادهها تحمیل میشود 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 بیماریهای قلبی در بین مردان
افتتاحیه نوزدهمین کنگره بینالمللی تازههای 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 ملکزاده ،معاون
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در کنار اساتید برجسته قلب و عروق داخلی و اساتید برجسته
قلب و عروق خارجی و مقامات کشوری و لشکری روز سه شنبه  21شهریور ماه در سالن اصلی مرکز
همایشهای بین الملی برج میالد برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم به پاس بزرگداشت و یادواره استاد گرانقدر مرحوم دکتر منوچهر رهبر ،یکی
از برجستهترین 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 بینالمللی تازههای قلب و
عروق اهدا شد.

قدی پسران را در جهان به خود اختصاص دادهاند .بههرحال ما
در حوزه سالمت به طرف عدالت رفتیم و استانهای محروم را
گومیر ناشی از
تحت پوشش قرار دادیم .تصادفات جادهای و مر 
سکتههای قلبی و مغزی از مشکالت پیش روی ما هستند.
وی ادامه داد :بیماریهای قلبی در ایرانیان بسیار زودتر از سایر
کشورها بروز میکند .سکتههای قلبی در ایران زودرس است و
 ۳۰درصد از افرادی که در ایران سکته قلبی میکنند ،زیر  ۵۵سال
سن دارند .همچنین فشار خون در ایران بهشدت افزایش یافته و
 ۵۵درصد ایرانیان باالی  ۶۰سال به فشارخون مبتال هستند .میزان
مصرف سرانه کالری در ایرانیان از  ۲۰۰هزار کالری به  ۳۰۰هزار
کالری رسیده است که نشاندهنده زیادهروی در مصرف غذا است.

آموزش سبک زندگی برای زنان و خانوادهها
در دستور کار دولت است
معصومه ابتکار نیز اعالم کرد :در حدود دو دهه پیش بیماریهای
قلبی از زاویه ایمونولوژی دیده نمیشد ولی امروزه یافتههای علمی
به این نقطه رسیدهاند که ایمونولوژی از جمله راههای درمان و
پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی است .همچنین آلودگی هوا
میتواند پدیده ایمونولوژیک را تشدید کند که سبب بیماریهای
قلبی و عروقی میشود .میزان تأثیرگذاری محیط روی ژنها مسئله
خیلی مهمی است که میتواند برای یک فرد در سنین باال بیماری
ایجاد کند .سبک زندگی در روند این بیماری بسیار مهم است.

زنان تعلق گیرد و امیدوارم که این اتفاق در وزارت علوم و وزارت
بهداشت رخ دهد .همچنین با ورود زنان به عرصه مدیریت و
سیاستگذاری ،میتوانیم دیدگاههای جنسیتی را متعادل کنیم.

دیابت در کمین ایرانیهاست
دبیر علمی نوزدهمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق گفت:
با توجه به وجود فاکتورهای پرخطر در کشور ،پیشبینی میشود تا
 ۱۰سال آینده یک سوم مردم ایران به دیابت مبتال شوند.
زندگی مانند تغذیه ،ورزش و ...موضوعات مهمی هستند که امروزه
میتوان به آنها پرداخت .آموزش سبک زندگی به خانوادهها و زنان
در دستور کار دولت قرار دارد .با آموزش و اصالح رفتار میتوان
سبک زندگی را تغییر داد که در نهایت به کاهش بیماریها میانجامد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته بیش از  ۶۰درصد از سهم دانشگاهها
را زنان تشکیل میدادند که امروزه این نسبت تقریبا متعادل شده
است ،تأکید کرد :در وزارت علوم و فناوری و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مجموعا  ۲۷درصد کادر هیأت علمی را
زنان تشکیل میدهند که نشان دهنده پیشرفت بسیار خوب زنان در
مجامع علمی و پژوهشی است ،ولی به این نسبت حضور زنان در
پستهای مدیریتی دیده نمیشود.

معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور افزود :تا پایان این دولت
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور تصریح کرد :مسئله سبک باید  ۳۰درصد از پستهای مدیریتی بر اساس شایسته ساالری به

مسعود اسالمی در ادامه تأکید کرد :تعویض دریچههای قلب بسته
از طریق رگ پا ،یکی از کارهایی است که در سالهای اخیر توسط
متخصصان ایرانی با موفقیت انجام و در این کنگره به آن نیز پرداخته
شده است .همچنین رشته قلب و عروق در سالهای اخیر در
تالش است از اعمال روشهای جراحی باز و پرخطر برای بیماران
اجتناب کند و به سمت روشهای کم تهاجمی و بدون جراحی
پیش میرود.
گومیر در کشور بیماریهای
وی با اشاره به اینکه شایعترین علت مر 
قلبی و عروقی بهویژه سکتههای قلبی است ،ادامه داد :متأسفانه
فاکتورهای خطرساز در کشور ما روز به روز افزایش مییابد و این
در حالیست که  ۵۰درصد افراد باالی  ۶۵سال فشار خون دارند که
بیشتر این افراد فشار خون خود را کنترل نمیکنند یا به درستی از
درمان دارویی استفاده نمیکنند.

دکتر مسعود قاسمی نیز در ادامه گفت :متأسفانه سن بروز
بیماریهای قلبی و عروقی در آقایان به  ۳۰سالگی رسیده است

و اگرچه بیماریهای قلبی در همه جای جهان به سنین پایینتر نیز
تسری پیدا کرده ،اما روشهای تشخیصی هم افزایش یافته است که
این دو عامل در کنار هم آمار بیماران را تخمین میزند.
رئیس نوزدهمین همایش بینالمللی تازههای قلب و عروق با بیان
اینکه تغییراتی که در سبک زندگی رخ داده در بروز بیماریهای قلبی
بسیار مؤثر بوده است ادامه داد :تمرکز بر طب پیشگیری از کودکی
تا بزرگسالی در آگاهی جامعه در برابر بیماریهای 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  ۲در کودکان بسیار خطرساز است.
بهطوریکه در دو دهه گذشته آمار چاقی بهویژه در کودکان بسیار
پایین بوده است و بر اساس آمار ۱۵ ،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 بیاطالع هستند.
همچنین کنترل و درمان چربیهای خون نقش مؤثری در کاهش
بروز نارسایی قلبی دارد ،بنابراین برنامه صحیح زندگی از کودکی
و بهصورت درازمدت میتواند الگوی بروز بیماریهای قلبی را در
کشور تغییر دهد.
وی با اشاره به بروز  ۲برابری نارسایی قلبی در بین بیماران دیابتی
افزود :در افراد دیابتیک عالئم قلبی و عروقی ظاهر میشود و برخی
عالمتها عادی به نظر میرسد .بنابراین توصیه ما این است این افراد
ضمن کنترل قند خون و داشتن معاینات منظم سبک زندگی خود را
به گونهای اصالح کنند تا از خطر بیماریهای قلبی در امان بمانند.

اخذ  100درصدی مالیات دخانیات از خرده فروشی در عربستان
بر اساس قانون نظام مالیاتی جدید در عربستان سعودی ،از این پس خرید کاالهایی از قبیل دخانیات ،نوشیدنیهای انرژی زا و انواع
نوشابههای گازدار شامل مالیات خواهند شد .البته میزان مالیات بر هر کاال متفاوت است .اخذ مالیات دخانیات از خرده فروشی و
نوشیدنیهای انرژی زا به میزان  100درصد و نوشابههای گازدار به میزان  50درصد 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 انسانها یا محیط زیست مضر هستند شامل مالیات میشوند.
به نقل از روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی ،این قانون همه محصوالت را در بر نمیگیرد و تنها شامل برخی کاالها میشود.
کاالهایی از قبیل سیگار و نوشیدنیهای انرژی زا که برای سالمت افراد و محیط زیست مضر هستند شامل پرداخت مالیات هستند.

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 نگهداری میکنند لیست آنها را در یک مهلت  45روزه به دستگاههای مربوطه گزارش کنند تا مشمول جریمه فرار
از پرداخت مالیات نشوند.
عربستان سعودی در راستای اجرای چشمانداز  2030که شاهزاده محمد بن سلمان مسئول آن است در نظر دارد برنامههای اقتصادی
زیادی را برای رهایی اقتصاد عربستان سعودی از وابستگی به نفت انجام دهد.
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جلسه فصلی هیأتامنای جمعیت مبارزه با
استعمال دخانیات ایران روز جمعه  ۲۴شهریورماه
با حضور محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت
مبارزه با استعمال دخانیات ایران ،حجتاالسالم
معین شیرازی رئیس هیأتمدیره جمعیت،
حجتاالسالم مصطفی مرسلی عضو هیأتمدیره
جمعیت ،عزیزاله عالءالدینی و صالحالدین
دلشاد ،علیرضا حیدری و ولیاله چهپور از
اعضای هیأتامنای جمعیت ،منوچهر منصوری
عضو هیأتامنای جمعیت ،علیعطا طاهری دبیر
اجرایی جمعیت و سایر اعضای این سازمان
مردمنهاد در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

متولی سالمت کشور ،همه نهادهای دولتی و سازمانهای سیاستگذارند

پیشگیریازاستعمال محصوالت دخانی
باید از پیشدبستانیآغازشود

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
در رابطه با اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات که
قرار است از مهرماه در  30دانشگاه کشور اجرا شود،
گفت :وقتی صحبت از فرهنگسازی میشود ،باید
دورههای آموزشی از پیشدبستانی و دبستان آغاز
شود که بهوسیله فرزندان وارد خانواده شده تا در
نهایت به جامعهای با فرهنگ تغییریافته برسیم .اگر
ما وضعیت استعمال سیگار بهخصوص 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 میکنیم تا
دیگر نتوانیم جلوی ضرر را بگیریم.

محمدرضا مسجدی در ادامه تأکید کرد :طرحی را
وزارت علوم با همکاری جمعیت تدوین کرد که
هدف از اجرای آن ،دست یافتن به دانشگاه عاری
از دخانیات است .جمعیت در سالهای گذشته
«9فرمان» را برای داشتن دانشگاه عاری از دخانیات
با کارشناسان مربوطه تهیه و تدوین کرده بود که
بر اساس آن و نیز برنامههای تدوین شده وزارت
علوم در سال تحصیلی گذشته و هماکنون در بعضی
دانشگاهها اجرا میشود .در این طرح که «دانشگاه
بدون دخانیات» نامدارد ،مصرف و استعمال هر نوع
دخانیات در فضاهای آموزشی ،حتی فضاهای باز و
حیاطها و عالوه بر آن ،فروش و عرضه مواد دخانی
در بوفهها و فروشگاههای دانشگاهی ممنوع است.
وی در ادامه تصریح کرد :همچنین مقرر شد تفاهمنامهای
برای کاهش مصرف دخانیات در خوابگاههای
دانشگاهها هم برنامهریزی شود که با کاهش مصرف،
به سوی حذف دخانیات در زندگی دانشجویان پیش
برویم .در کنار این ممنوعیتها هم قرار است یکسری
واحدهای درسی در نظر گرفته شود تا از مضرات
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 سازمانهای سیاستگذار هستند .به خصوص
متولیان آموزش که بیش از هر نهاد دیگری مسئولیت
سنگین پرورش نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند.
نمیشود که هر نهاد و ادارهای ،بدون توجه به اهداف
توسعه فعالیت کند و تنها از وزارت بهداشت توقع
معجزه داشته باشیم .متأسفانه استعمال سیگار و قلیان
عالوه بر تحمیل هزینههای سالمت ،در بخش قاچاق
و عدم اجرای قانون مالیات بر سیگار نیز هزینههای
اقتصادی زیادی را برای دولت به همراه داشته و دارد.
وی در ادامه در رابطه با حضور خود در
توهفتمین کنگره بینالمللی انجمن تنفس اروپا
بیس 
( )ERSامسال در شهر میالن ایتالیا بهمدت  5روز
میزبان متخصصان حوزه بیماریهای تنفسی بود
گفت :در این کنگره حدود  22هزار نفر از سراسر
نقاط دنیا در  26سالن جمع شده بودند که حدود

به ندامتگاهها و زندانها رفته بودند ،خبر دادند که
اکثر افرادی که در زندانها معتاد هستند ،اعتیاد خود
را با سیگار شروع کردهاند .خانوادهها باید بیش از
گذشته با مضرات سیگار آشنا شوند و به فرزندانشان
بیاموزند تا در مقابل هر رفتار پرخطر ،بتوانند بیهیچ
محدودیتی «نه» بگویند.

برای کنترل دخانیات
باید گامهای جدی برداشت

نايبرئيس هيأتمديره جمعیت نیز در اين جلس ه
گفت :در کشور ما بعد از انقالب شکوهمند اسالمي،
کارهاي بزرگ و حائز اهميتي در بخشهای مختلف
انجام شده و کارهاي بسياري نیز در حال انجام و
برنامهريزي است.

80نفر 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.
وی ادامه داد :در این کنگره گفته شد شایعترین
سرطان در مردان سرطان ریه است که در خانمها
این سرطان رتبه سوم را نسبت به سایر سرطانها
دارد و سرطان ریه باالترین آمار مرگ و میر را
نسبت به سایر سرطانها دارد.
مسجدی در رابطه با انواع روشهای تشخیص این
سرطان در کنگره گفت و یادآور شد :برای تشخیص
زودرس سرطان ریه هزینههای گزافی باید صرف شود.
حال اگر ما جمعیت باالی چهل سال تهران را در نظر
بگیریم که  20درصد آنها سیگاری باشند ،حدود 801
هزار نفر آنها باید از نظر ابتال به سرطان ریه بررسی
شوند .بنابراین با یک محاسبه اقتصادی متوجه میشویم
برای تشخیص این بیماری چقدر باید هزینه شود.
وی ادامه داد :شناسایی زودرس سرطان ریه میتواند از
طریق سیتیاسکن با اشعه کم یا الدیسیتی(LD-
 )CTانجام شود که در حال حاضر در بسیاری از
کشورهای پیشرفته در حال انجام است .به این وسیله
میتوان افراد سیگاری باالی  40سال را قبل از ابتال
به سرطان یا حاد شدن این بیماری شناسایی و درمان
کرد .پروژه بیمارییابی از جمله پروژههایی است که
برای تشخیص برخی از سرطانها بهخصوص سرطان
سینه و ریه قابل انجام است ولی نباید از هزینههای
گزاف آن نیز غافل بود .لذا با توجه به هزینههای گزاف
درمان سرطان ریه در کنگره بینالمللی بیماریهای
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 ارزانتر از درمان است.

مسجدی در ادامه به سفری که به مشهد داشت اشاره
کرد و افزود :زمانی که از فرودگاه به سمت شهر
مشهد میآمدم ،بلواری که در یکی از خیابانهای
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 کردهاند و در بسیاری از
خیابانهای این شهر دیگر خبری از قلیانسرا نیست،
که این اقدام قابل ستایش است .در رابطه با مبارزه
با استعمال سیگار و قلیان در اماکن مذهبی نیز
حرکتهایی انجام دادهاند که در بین آنها میتوان
به تهیه بیلبورد و بنرهای تبلیغاتی در جهت مبارزه با
محصوالت دخانی اشاره کرد .ما جلسات فراوانی را
با رئیس دانشگاه قم داشتهایم و انتظارمان این است که
آنها نیز با ما همکاریهای الزم را انجام دهند.
مسجدی در خاتمه متذکر شد :در کمیته بینالمللی
مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ما باید گزارش
عملکرد کشورمان را در این زمینه بدهیم .ما
خوشبختانه قوانین بازدارنده خوبی در زمینه مبارزه
با استعمال دخانیات و قلیان داریم که همگی آنها
متأسفانه تاکنون در اجرا ضعیف عمل کردهاند.

در مقابل سود سرشار دخانیات
سالمت مردم قرار دارد

رئیس هیأتمدیره جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات ایران نیز در این جلسه با اشاره به مضرات
دخانیات گفت :یکی از سه صنعت درآمدزا در
دنیا دخانیات است که بیش از  ۳۰میلیارد دالر در
سال سود خالص دارد؛ اما در مقابل سود سرشار
این صنعت نیز سالمتی مردم قرار دارد که برای
سودجویان نهتنها در اولویت نیست ،بلکه ابزاری
برای معاملههای کالنشان است.
حجتاالسالم معین شیرازی در ادامه افزود :دودی
که بهوسیله سیگار منتشر میشود را میتوان به سه
قسمت تقسیم کرد .در ابتدا دودی که با زدن یک
پک وارد حلق ،حنجره و ریه فرد سیگاری میشود.
دوم دودی که از دهان خارج میشود که از اولی
آلودهتر است و در نهایت دود سوم دودی که در
هوا منتشر شده و بعد از مدتی بر روی وسایل و
اشیاء در محیط مینشیند که آلودگیاش بیشتر
متوجه کودکان است .وی عنوان کرد :در بسیاری
از کشورهای اروپایی که لوازم را بیمه میکنند ،این
بیمه شامل لوازم و اشیایی که در معرض دود سیگار
قرار دارند نمیشود.
رئیس هیأتمدیره جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات ایران با اشاره به این مطلب که در کشور
بهترین قانون در رابطه با منع دخانیات وجود دارد،
افزود :جوانان امروز به عنوان یک ژست سیگار
بهدست میگیرند که متأسفانه این ژست میتواند
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 خانوادهها استفاده
میشود .گفتنی است یک عدد قلیان بین  ۷۰تا ۱۲۰
نخ سیگار دود تولید میکند و حرارت و آب درون
آن ،باعث جذب بیشتر دود در ریهها میشود.
وی در خاتمه متذکر شد :دوستان و مشاورانی که

حجتاالسالم و المسلمين مصطفي مرسلي افزود:
در امر کنترل و پيشگيري از استعمال دخانيات در
جامعه ،بايد گامهاي جدي و بزرگي برداشته شود که
براي تحقق اين امر ،تمامي دستگاههابايد مشارکت
داشته باشند .وی ادامه داد :من در کشورهاي
مختلف حضور داشتم ،اما در ايران نسبت به فراخور
نيازي که وجود دارد ،کار کمي در مبارزه با دخانيات
انجام شده است .بهطور مثال در عربستان سعودي
در شهرهاي مکه و مدينه ،تشکيالت عظيمي به امر
مبارزه با استعمال دخانيات و اعمال محدوديت
استعمال دخانيات در حدود حرمين شريفين مشغول
هستند .شايد در کشور ما نيز نياز است که جمعيت
مبارزه با استعمال دخانيات ،با کمک مسئوالن در
تهران و ساير مراکز استانها ،سا زوبرگ کاملي داشته
باشد تا فعاليتهاي اين مرکز گسترش يابد .يقين
دارم اگر در راه درست حرکت کنيم ،کمکهاي
مردم ميتواند ما را به نقطه خوبي برساند.
حجتاالسالم مرسلي متذکر شد :دخانيات مسئله
بغرنجي است و بايد بهصورت تشکيالتي ،براي
کنترل و مبارزه با آن گام برداريم .در اين مسير،
معموالً در اکثر کشورهاي دنيا سمنها بسيار فعال
هستند .در اينجا نيز دکتر مسجدي زمان زيادي را در
زمينه مبارزه با دخانيات صرف کردهاند که قابل تأمل
است ،ولي به نظر من اگر امکانات بيشتري در دست
داشته باشيم ،ميتوان با قدرت و توان بيشتري در
اين مسير حرکت کرد.

در ایام محرم
مبارزه با سیگار و قلیان را تبلیغ کنیم
عضو هیأتامنای 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 ،بهخصوص قلیان
تبلیغات الزم را انجام دهیم.
صالحالدین دلشاد در ادامه افزود :در این ایام جوانان
بیش از هر وقت دیگری حضور دارند؛ جوانانی که
بهصورت داوطلبانه بیشتر زمان خود را در تکیهها و
دستههای سینهزنی و عزاداری میگذرانند .چه خوب
است که تغییر در فرهنگ استعمال محصوالت دخانی
را از همین مراسمهای مذهبی و با شکوه آغاز کنیم.
زمانی که افراد در گروههای سنی مختلف حضور
دارند و بیش از هر وقت دیگری پذیرای تغییر هستند.

شماره |22شهریور9|1396
در میان شهرها و روستاهای استان هرمزگان ،یک
روستا آن هم در قلب بشاگرد وجود دارد که آن
را با سایر مناطق دیگر متمایز میسازد« .بلبلآباد»،
نام روستایی است که مردمانش سخت کوش و
پرتالش و همه با هم همدل و همراه هستند
و هیچکس در این روستا ،هیچنوع دخانیات و
موادمخدر استفاده نمیکند .این در حالیست که
اهالی این روستا اذعان دارند که متأسفانه به دلیل
نبود امکانات اقتصادی ،کارآفرینی و بیکاری،
جوانان به انواع قاچاق روی میآورند .ولی با این
وجود هیچکس در این روستا هیچنوع دخانیات،
قلیان و مواد مخدر استفاده نمیکند و هرکسی هم
که وارد این روستا میشود ،حق زیر پا گذاشتن
این قانون را ندارد .جالب اینکه یکی از شروط
ضمن عقد دختران روستای بلبلآباد این است که
داماد باید از استعمال هرنوع مواد دخانی و مخدر
بهدور باشد.

تقدیرجمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از «بلبلآباد» هرمزگان
اولین روستای بدون قلیان و سیگار

توهفتمینسالگردآیین
بیس 

«مرگ دود»

در گذشته کشاورزان این روستا محصولی نظیر
تنباکو کشت میکردند ،اما اکنون سالهاست به
همین دلیل حتی تنباکو هم کشت نمیکنند .آنان
حدود  10سال پیش با یکدیگر عهد بستند تا
ریشه دود و دخانیات را از روستایشان بَر کنند
و هنوز بر پیمانشان استوار ماندهاند .الزم بهذکر
است که در سال  1372جمعیت 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
 1396این سازمان مردم نهاد با برگزاری مراسمی
در شب عید غدیرخم بار دیگر از این روستا
تقدیر و تشکر کرد.
برای رسیدن به این روستا باید مسیری طوالنی را
طی کرد ،هرچند که راههای روستاهای بشاگرد،
کوهستانی و بسیار خطرناک است ،اما برخالف
آن ،مردمانی سختکوش و مهماننواز دارد.
البته بشاگرد نامی است که دیگران به این منطقه
دادهاند و ساکنان بومی آن را ب َ َ
شکرد تلفظ میکنند
که در واقع واژه صحیح آن هم بشکرد است ،نه
بشاگرد؛ زیرا آنچه مردم بومی در مورد این نام
میگویند صحیحتر به نظر میرسد .آنان گویش
خاص خود را دارند که به گویش بشکردی
مشهور و به زبان بلوچی نزدیکتر است.

همه چیز
از محرم سال  1365شروع شد

عضو شورای اسالمی روستای بلبلآباد در رابطه
با تصمیم ساکنان این روستا میگوید :همه چیز
به محرم سال  1365بر میگردد که تمام اهالی
تصمیم گرفتند از این پس اجازه ندهند هیچ نوع
دود و دخانیاتی در این روستا مصرف شود.
عباس زارعی در ادامه متذکر میشود :خوشبختانه
این تصمیم روز به روز قوت بیشتری میگرفت
تا اینکه در تاریخ  10تیرماه سال  1370و در
شب عید غدیرخم ،این پیمان قوت گرفت و
در یک اقدام همگانی و بهصورت خودجوش،
تمامی ساکنان روستای بلبلآباد با یکدیگر هم
قسم شدند تا هر آنچه قلیان ،سیگار و بهطور کلی
انواع دخانیات و مواد مخدر و هرگونه وسیلهای
که مرتبط با مصرف مواد دخانی و مخدر باشد
را در روستا نابود کنند .این تصمیم در شب عید

آیین بیستوهفتمین سالگرد «مرگ دود» ،همزمان با عید سعید غدیرخم
توسط جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در روستای بلبلآباد از
توابع شهرستان بشاگرد استان هرمزگان برگزار شد .الزم بهذکر است در این
مراسم عالوه بر حمیدرضا شاهسون به عنوان نماینده این سازمان مردمنهاد،
آیتاله صدر السادات نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،حجتاالسالم
والمسلمین بهروزه امام جمعه شهرستان بشاگرد ،آقای عزیزی بنیانگذار طرح
مبارزه با استعمال دخانیات ،عباس زارعی عضو شورای اسالمی روستای
بلبلآباد ،آقای خسروی مدیر روابطعمومی 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
معدن بشاگرد ،آقای بهاری بخشدار مرکزی بشاگرد ،آقای عزیزی و مراد
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.

والیت گرفته شد و فردای آن روز همه مردم
هرآنچه در خانه داشتند ،مانند قلیان ،سیگار ،پیپ
و چپق و تنباکو و غیره را با خود آورده و طی
مراسم با شکوهی با یکدیگر هم قسم شدند تا
از این پس اجازه ندهند هیچیک از افراد روستا
لب به مواد دخانی یا مخدر بزنند .در این میان
حتی پیرمردان و پیرزنانی که بیشترین سالهای
عمرشان را با استعمال قلیان یا تنباکو گذرانده
بودند ،پیشقدم شده و باعث تشویق جوانان
نیز شدند .آنگاه هر آنچه را که آورده بودند طی
مراسمی شکسته یا سوزانده شد و پس از آن
تاکنون دیگر هیچکس لب به دخانیات و مواد
مخدر نزده است و هیچکس ،حتی اهالی که
جاهای دیگر به این روستا میآیند ،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
عقد دختران روستای بلبلآباد نیز این است

کودکان ما حتی قلیان را هم ندیدهاند ،گفت:
یکبار برای اولین مرتبه دختر کوچکم را با
خود به روستای دیگر بردم در آن روستا عدهای
درحال کشیدن قلیان بودند که دخترم از من
پرسید این چه صدایی هست؟ که در ادامه به
او توضیح دادم ،این خوردنی نیست ،بلکه دارند
قلیان میکشند و خیلی هم مضر است.

«بلبلآباد» قابلیت تبدیل شدن
به الگوی ملی را دارد
آيين بیستوهفتمین سالگرد «مرگ دود» در
روستاي  900نفری بلبلآباد بشاگرد برگزار شد.
ساكنان روستاي بلبلآباد بخش بشاگرد از توابع
شهرستان جاسك هرمزگان  15سال پيش تصميم
گرفتند كه براي مقابله با اعتياد ،ساكنان روستا يا
كساني را كه وارد روستا میشوند را از كشيدن
سيگار ،قليان و ديگر مواد دخاني و مخدر منع
كنند.
مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
شعبه ورامین نیز در رابطه با این مراسم گفت:
اقدام شايسته و بينظير مردم روستاي بلبلآباد
بشاگرد در ترك دخانيات قابليت تبديلشدن
به يك الگوي مناسب در سطح ملي را دارد.
حمیدرضا شاهسون در جمع اهالي روستاي
بلبلآباد بخش بشاگرد در ادامه افزود :اراده
جمعي شما مردم غيرتمند در ترك دخانيات،
ريشه در بنمايههای فرهنگي ملت سرافراز
ايران اسالمي دارد كه اراده «ما میتوانيم» را
در شكل و فرمي منحصر بهفرد متجلي ساخته
است كه براي همگاني شدن آن بايد تالش شود.
وي به نمایندگی از جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات ایران با تقديم 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
نفر جمعيت بتوانند در ترك اعتياد و مرگ دود
اقدام كنند ،در چند سال آینده میتوانیم به سمت
شعار جامعهای عاری از دخانیات حرکت کنیم.

اراده مردم این روستا ستودنی است
آیتاله صدرالسادات ،نماینده ولی فقیه در استان

که داماد نباید هیچوقت مواد دخانی یا مخدر
استعمال کند.
وی با اشاره به این مطلب که هنوز برخی از

هرمزگان نیز در این جشن اعالم کرد :اراده قوی
و مصمم مردم بشاگرد برای مبارزه با بسیاری
از مشکالت از جمله اعتیاد ستودنی است .این
روستا بهرغم محرومیتهایی که دارد ،توانسته
بعد از گذشت  10سال همچنان در مبارزه با
استعمال مواد دخانی و قلیان محکم و پابرجا
حرکت کند.
وی در ادامه افزود :در این روستا عشق و ارادت
به اهلبیت در بین مردم موج میزند و برگزاری
چنین مراسمی از طرف آنها این مسئله را به
وضوح نشان میدهد.
وی تأکید کرد :داستان این روستا همان داستان
انسانیت است .انسان جایگاه و عظمتی خاص
نزد پرودگار دارد که باید همیشه به رفتارهای
خود آگاه باشد تا مبادا از این جایگاه تنزل پیدا
کند.

مناطق شهری و روستایی
نیاز به اشتغال پایدار دارند
مدیر روابط عمومی بانک رسالت شعبه مرکزی
استان هرمزگان نیز در حاشیه این مراسم گفت:
در جوامع امروز زمانی مشکالتی مانند استعمال
مواد دخانی ،مخدر و بزهکاریها حل میشود
که در مناطق شهری و روستاییمان شاهد اشتغال
پایدار باشیم.
خسروی در ادامه افزود :حال که تمام اهالی این
روستا به دخانیات یک نه محکم گفتهاند ،باید
مسئوالن نیز یک آری محکم در زمینه اشتغال این
جوانان بگویند .ضرر بیکاری از استعمال مواد
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 نمیکند.
وی متذکر شد :مشاغل خانگی و اقتصاد خرد
از جمله مواردی است که پتانسیل آن در این
روستا وجود دارد و تنها نیازمند همکاری و
همیاری مسئوالن در سایر بخشها است .بوسیله
صنایع دستی و کشاورزی این منطقه ما میتوانیم
راهبردهای اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم.

فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
در اینجا طرفدار بسیار دارد

مصطفی یکی از جوانان روستا با اشاره به عالقه
خود و سایر جوانان و نوجوانان بلبلآباد به
ورزش گفت :اینجا  2تیم والیبال خیلی خوب
داریم ،اما زمین فوتبال نداریم.
وی افزود :با توجه به اینکه منطقه ما کوهستانی
است ،زمین همواری برای بازی فوتبال وجود
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
که بسیاری از مناطق کوهستانی و روستاهای
بشکرد مسیر عبور و مرور کاروانهای مواد
مخدر است و اعتیاد به مواد مخدر در خیلی از
روستاها بیداد میکند گفت :با توجه به وضعیت
خاص روستای بلبلآباد ،الزم است مسئوالن
استان توجه بیشتری به این روستا نموده و
امکانات فرهنگی ورزشی بیشتری به این آبادی
اختصاص دهند.
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معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  ۶در بازدید از مرکز فرآموز نفس پاک
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ،گفت:
مرکز فرآموز نفس پاک ،برنامههای آموزشی
مختلفی را ویژه کودکان سنین  ۵تا  ۱۲سال در
جهت «نه گفتن به دخانیات» برنامهریزی کرده
که این برنامهها شامل فعالیتهای آموزشی
مستقیم و غیرمسقیم است که در فضایی شاد و
جذاب برای کودکان برگزار میشود.

بازدید از مرکز فرآموز « نفس پاک »

توسط معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۶تهران

مهرشاد اهللوبردی با بیان اینکه هدف از ایجاد این
مرکز آموزشی افزایش آگاهی کودکان نسبت به
مضرات دخانیات است توضیح داد :کودکان با
آسیبها و مخاطرات دخانیات به سالمت جسمانی
و روانی افراد آشنا شده و با انتقال آموزههای خود
به خانواده به مبلغان کوچک پیشگیری از مصرف
دخانیات در خانواده و اجتماع تبدیل میشوند.

و آموزش پزشکی برگزار میشود .همچنین در
این کارگاهها با همکارانی که تخصصهایی مانند
عروسکگردانی ،کارگردانی تئاتر کودک و غیره
دارند ،اتاقهایی را برای آموزش در تمام سنین
ایجاد کردهایم.
مدیر مرکز فرآموز «نفس پاک» ادامه داد :برای
مثال ،نمایشنامههایی توسط کارشناسان این
سازمان مردم نهاد تهیه شده است که در قالب
نمایش پیشگیری و دوری از برخی رفتارهای
پرخطر را به کودکان آموزش میدهیم تا عالوه
بر آگاهی در رابطه با مضررات کشیدن سیگار و
قلیان ،به والدین سیگاری آنها برای ترک سیگار
در نهایت احترام نیز کمک کنند .نمایشنامههایی
نیز برای سنین  ۱۴تا  ۱۵سال در نظر گرفتهایم
تا بوسیله آن نوجوانان چگونگی رفتار مناسب با
دوستان سیگاری و آموزش گفتن کلمه «نه» را به
آنها آموزش دهیم.

عدم ورود دانشآموزان اول و دوم
دبستان به اتاق علمی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه ۶ادامه داد :بر این اساس ،اجرای طرحی
مختص کودکان و همگام نمودن فرآیندهای
آموزشی با درک و فهم و نیازهای ویژ ه این
گروه سنی برای تأثیرگذاری بیشتر راهکارهای
پیشگیرانه ،امر بسیار مهمی در جهت حرکت به
سوی دنیایی بدون دخانیات است.

کودکان باید با حقوق اجتماعی و
شهروندی خود آشنا شوند
وی اشاره کرد :شروع و گسترش راههای
پیشگیرانه از مصرف دخانیات از همان سنین
ش شیوههای مؤثر فرزندپروری
کودکی و آموز 

به والدین ،تأثیر بسیاری در کنترل آسیبهای
اجتماعی دارد.

مدیر مرکز فرآموز «نفس پاک» مرکز جمعیت
مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در این
بازدید گفت :کودکان باید با حق اجتماعی و
شهروندی خود که همان حق استفاده از هوای
پاک و عاری از دود سیگار است ،آشنا شوند و
اجرای آن را از والدین و اجتماع خود بخواهند.
فاطمه متینخواه افزود :متأسفانه همه چیز با یک
نخ سیگار و تعارفهای ساده همراه با کل کلهای
دوران نوجوانی شروع میشود .شروعی که تنها با
گفتن یک کلمه دو حرفی «نه» ،میتواند پایان یابد.
گفتن کلمه «نه» به تعارف سیگار ،در کنار آموزش
جلوگیری از استعمال دخانیات را باید از دوران
کودکی به فرزندان خود بیاموزیم؛ چراکه با این
روش میتوان بر روی دنیای پاک و ساده کودکان،
تأثیری ماندگار گذاشت .بنابراین آموزشهای الزم

برای داشتن هوای پاک و عاری از دود سیگار در
این مرکز مدتهاست که به کودکان و نوجوان
ارائه میشود.
این دکترای روانشناسی در رابطه با انتخاب نام
«فرآموز» برای این مرکز گفت :واژه فرآموز
اقتباس از یکی از عملکردهای شهرداری است.
در اکثر زمینهها فرآموز به مراکزی گفته میشود
که در آنها مهارتهایی به کودکان و نوجوانان
ارائه میشود تا به صورت خودآگاه و ناخودآگاه
در آنها فرهنگسازی 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

متینخواه در ادامه متذکر شد :در این مرکز ،بچهها
به  ۲گروه سنی کودک و نوجوان تقسیم میشوند

توهفتمینکنگرهبینالمللیانجمنتنفساروپا
بیس 
در میالن برگزار شد

توهفتمین کنگره بینالمللی انجمن تنفس اروپا
بیس 
( )ERSچندی پیش در شهر میالن ایتالیا برگزار شد و به
مدت 5روز ،میزبان متخصصان حوزه بیماریهای تنفسی
بود.
هدف از این کنگره ،تبادل دانش و شبکهسازی برای به
اشترک گذاشتن آخرین یافتهها و دستاوردهای پژوهشگران
بیماریهای 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 پژوهشهای مختلف این
کنگره به چشم میخورد ،سیگارهای الکترونیک است که
با توجه به جدید بودن این محصول دخانی ،مورد بررسی
متخصصان بیماریهای تنفسی قرار گرفته است .نتایج یکی
از این پژوهشها نشان میدهد سیگارهای الکترونیک با
افزایش سختی شریانی ،فشارخون و افزایش ضربان قلب
در ارتباط هستند.
دکتر ماگنوس لوندباخ سرپرست این تحقیق میگوید« :تعداد
مصرفکنندگانسیگارهایالکترونیکدرحالافزایشاست
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 مینماید .در حالی که نتایج پژوهش ما نشان میدهد
سیگارهایالکترونیکحاوینیکوتین،عوارضخودراحتی
بعد از 30دقیقه روی شریانها و فشارخون به جا میگذارند».
وی ادامه میدهد« :برای ما بسیار مهم است که نتایج این
پژوهش و دیگر مطالعات از این دست به گوش مردم ،فعاالن

که از سن  ۶تا  ۱۲سال را شامل میشود .سنین ۱۲
تا  ۱۳سال را نیز سن خطر میگویند و در این سن،
فرد نسبت به مسائل محیطی خود ،کنجکاویهایی
را بروز میدهد 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 تصمیمهای درستی اتخاذ کند.
وی با اشاره به اینکه نحوه آموزش در میان
کودکان متفاوت است ،تصریح کرد :ما در این
مرکز کارگاههای مختلفی را برای سلیقههای
مختلف تعبیه کردهایم .کارگاههایی مانند کارگاه
اجرای نمایش عروسکی ،نمایش انیمیشن،
سالن ورزش و سرگرمی ،آزمایشگاه تخصصی
در رابطه با آشنایی با دود ،قطران ،نیکوتین و
آثار زیانبار آنها بر بدن انسان ،اتاق دانستنیها و
غیره که همگی زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان

متینخواه در رابطه با اتاقهای علمی این مرکز در
توضیح بیشتر گفت :از آنجا که اتاق علمی این
کارگاه بیان سختتری نسبت به سایر کالسها دارد،
معموال از ورود کودکان مقطع اول و دوم دبستان به
این کالسها امتناع میشود .در این اتاق در رابطه
با دالیل اعتیاد به نیکوتین ،مضراتی که نیکوتین
برای بدن به ارمغان میآورد ،مشکالت پیش روی
فرد در زندگی اجتماعی ،نشان دادن قطران سیگار
بهوسیله دستگاه قطران سنج و آسیبهایی که به ریه
انسان وارد میکند ،دالیل بروز سرطان ریه در افراد
سیگاری و غیره آموزش داده میشود.
مدیر فرآموز نفس پاک در رابطه با چگونگی نحوه
ارتباط با مدارس در خاتمه تصریح کرد :از طرف
ادارهکل سالمت شهرداری تهران ،لیست کاملی از
مدارس شهر تهران را دریافت کردیم و بهوسیله
آن با معلم پرورشی یا معاون مدرسه مورد نظر
تماس میگیریم و بعد از ارائه اطالعات جامع و
اولیه از نحوه برگزاری کالسهای این مرکز و
ارسال بروشور و کتابچههای مربوطه ،از مدرسه
دعوت میکنیم که در آموزش دانشآموزان با
این مرکز همکاری الزم را داشته باشد .عالوه بر
این در سطح شهر نیز غرفههایی را در رابطه با
آموزش مبارزه با استعمال دخانیات با همکاری
و هماهنگی ادارهکل سالمت شهرداری تهران
برپا میکنیم تا بدین وسیله عالوه بر آگاهی
شهروندان ،در صورت تمایل آنها را ثبتنام
کرده و بعد از بررسیهای الزم ،زمان برگزاری
کالسها را به والدین اطالع دهیم.

و متخصصان حوزه سالمت از جمله مشاوران ترک
سیگاربرسد».

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 ارزانتر از درمان است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نیز که در
این کنگره حضور داشت،گفت :در این کنگره حدود
 22هزار نفر از سراسر نقاط دنیا در  26سالن جمع شده
بودند که حدود  80نفر 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.

بیماریهایناشیازسیگارهزینههنگفت
به نظام سالمت وارد کرده است

سرطان ریه در کشور جدی گرفته شود

محمدرضا مسجدی ادامه داد :در این کنگره گفته شد،
که شایعترین سرطان در مردان سرطان ریه است و
در خانمها این سرطان رتبه سوم را نسبت به سایر
سرطانها دارد .سرطان ریه همچنین باالترین آمار مرگ
و میر را نسبت به سایر سرطانها دارد.
مسجدی در رابطه با انواع روشهای تشخیص این
سرطان یادآور شد :شناسایی زودرس سرطان ریه
میتواندازطریقسیتیاسکنبااشعهکمیاالدیسیتی
انجام شود که در حال حاضر این روشها در بسیاری از
کشورهای پیشرفته در حال انجام است .به این وسیله
میتوان افراد سیگاری باالی  40سال را قبل از ابتال به
سرطان یا حاد شدن این بیماری ،شناسایی و درمان کرد.
پروژه بیمارییابی از جمله پروژههایی است که برای
تشخیص برخی از سرطانها بهخصوص سرطان سینه
و ریه قابل انجام است ولی نباید از هزینههای گزاف
آن نیز غافل بود .لذا با توجه به هزینههای گزاف درمان
سرطان ریه در کنگره بینالمللی بیماریهای تنفسی

این در حالیست که سخنگوی کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس با بیان اینکه میزان اخذ مالیات از مواد
دخانی در کشورهای پیشرفته بین  40تا 50درصد
است ،گفت :میزان مالیات بر سیگار در ایران به هیچ
وجه بازدارنده نیست.
امینی فرد  ،با بیان اینکه مصرف باالی دخانیات
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:
ایران از نظر میزان اخذ مالیات از سیگار از نرم
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  96بندی را
ذکر و سازمان برنامه و بودجه را ملزم کردیم درآمد
کسب شده از مواد دخانی به میزان  50درصد در
سبد وزارت بهداشت 30 ،درصد وزارت ورزش و
جوانان و  20درصد 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.

شماره |22شهریور11|1396
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی،
فقط در قرن بیستم صد میلیون مرگ بر اثر
عوارض ناشی از مصرف توتون و تنباکو
ثبت شده است .همچنین آمارها نشان میدهد
هر سال  6میلیون نفر بر اثر استعمال سیگار
و دخانیات جان خود را از دست میدهند و
 600هزار نفر نیز در معرض استنشاق دود قرار
دارند .قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در
تمامی کشورها مدون و الزماالجرا است ،ولی
این اجرا شدن در بعضی کشورها بهصورت
جدی و در جاهای دیگر بهصورت معلق یا
خاکستری انجام میشود .در این میان ایران نیز
از جمله کشورهایی است که متأسفانه قانون
منع دخانیات در آن بهصورت جدی انجام
نمیشود .البته این مسئله تاکنون اعتراضهایی
را از سمت وزارت بهداشت و بسیاری مسئوالن
حوزه سالمت در بر داشته که با هدف اصلی که
همان جامعهای عاری از دخانیات است ،فاصله
بسیاری دارد.

قرنبیستم
گومیر صد میلیون نفری
پیشتاز مر 
براثـراستعـمال مـواد دخـانی

اسپانيا نیز براى كاهش استفاده از سيگار در اماكن
عمومى اليحهاى را به تصويب رساند كه براساس
آن مصرف سيگار در محل كار و اماكن عمومى
جريمه نقدی خواهد داشت ،جريمهاى كه براى
اولين بار  ۳۰يورو و تكرار آن تا  ۶۰۰يورو است.

ترکمنستان
استعمال سیگار را کامال ممنوع کرد
چندی پیش کشور ترکمنستان سیگار کشیدن و
استعمال دخانیات را بهطور کامل ممنوع کرد .این
ممنوعیت بنا به دستور قربان ُقلی بردی محمد اُف
رئیسجمهور ترکمنستان انجام شد .وی در اینباره
گفته بود« :هرگونه خرید و فروش سیگار ،توتون
و تنباکو در این کشور ممنوع است».
جریمه ضبط سیگار از شهروندان این کشور
ُ 6900منات (واحد پول ترکمنستان) است .با
وجود ممنوعیت فروش سیگار در این کشور،
عشقآباد پایتخت ترکمنستان شاهد بازار سیاه
پررونقی است که هر بسته سیگار در آن  11دالر
به فروش میرسد که رقم باالیی به نظر میرسد.
مسئوالن ترکمنستان قصد دارند تا آغاز سال
 2025ترکمنستان را به کشوری خالی از سیگار
و دخانیات تبدیل کنند .این در حالی است که
براساس آمارهای جهانی ،ترکمنستان کمترین
میزان مصرف توتون ،تنباکو و دخانیات را دارد.
پس از صدور این دستور از سوی محمد اف،
پلیس ترکمنستان موظف به اجرای این حکم
شد و با گشتزنی در خیابانهای ترکمنستان با
هرگونه تخلفی برخورد میکند .به نظر میرسد
اتخاذ چنین رویکردی از سوی محمد اُف،
انعکاسی از شخصیت او باشد .از او در بیشتر
اوقات تصاویری با لباس ورزشی و اسپُرت و در
حال ماهیگیری یا دوچرخهسواری منتشر میشود.

واردات و تجارت کلیه محصوالت
دخانی در انحصار دولت است

همچنین پیش از این نیز دولت ترکمنستان
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 میشود
تا محصوالت دخانی را به این کشور وارد و
از طریق نهادهای زیرمجموعه خود در اختیار
مردم قرار دهد .همچنین به وزارت تجارت و
روابط اقتصادی خارجی ترکمنستان اجازه داده
شد ه است که قیمت دخانیات را تعیین و تنها
از طریق نهادها و فروشگاههای مجاز ،این اقالم
پخش شود .انحصار دولتی تجارت دخانیات در
ترکمنستان در حالی است که دولت این کشور
به مبارزه همه جانبه با استعمال دخانیات شدت
بخشیده و اقدامات گستردهای را مطابق با توصیه
و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی به مورد
اجرا گذاشته است .در این زمینه دولت این کشور

شامل کافهها و رستورانهاي لبنان بر اساس
قانوني جديدي که جريمههاي سنگيني براي
متخلفان در نظر گرفته است ،به اجرا درميآيد .به
گزارش خبرگزاري فرانسه در لبنان ،در کشوري
که «بهشت سيگاريها» شمرده ميشد ،قانوني
از سال گذشته به اجرا در آمده است که سيگار
کشيدن در فرودگاهها ،بيمارستانها و مدارس
را ممنوع کرده بود؛ اما اکنون اين ممنوعيت
به ساير مکانهاي عمومي نيز گسترش پيدا
ميکند .بر اساس اين قانون ،تبليغات دخانيات
نيز که مسئول گرايش جوانان به سيگار کشيدن
دانسته ميشود ،ممنوع است .سيگاريهايي که
در فضاهاي عمومي دربسته سيگار روشن کنند،
با جريمه  ۹۰دالري مواجه ميشوند و صاحبان
رستورانها و کافهها که نسبت به تخلف از اين
قانون در محيط کارشان چشمپوشي کنند ،از ۹۰۰
تا  ۲۷۰۰دالر جريمه خواهند شد.

بخشنامههای جدیدی را صادر کرده است که
بهموجب آن از اول آوریل سال  ۲۰۱۶میالدی
( ۲۰اردیبهشت) هرگونه فروش و عرضه
محصوالت دخانیات بدون عالمت مالیات
غیرمستقیم ترکمنستان ،ممنوع است.
اقدامات مذکور و وضع محدودیتهای مالیاتی
بر واردات و تولیدات دخانی در ترکمنستان در
راستای اجرای قانون حفاظت از سالمت مردم
بهمورد اجرا گذاشته میشود.

تنها  8درصد مردم ترکمنستان
سیگاریاند
اقدامات دولت ترکمنستان در مبارزه با
محصوالت دخانی در حالی است که در همایش
جهانی بهداشت که تابستان سال گذشته ()۲۰۱۵
در عشقآباد برگزار شد ،اعالم شد که تنها
۸درصد مردم این کشور سیگاری هستند.
دولت ترکمنستان از چندین سال پیش مبارزه
قاطع با دخانیات در این کشور را آغاز کرده
است و تاکنون چند قانون منع استعمال دخانیات
و نیز افزایش مالیات بر واردات سیگار را نیز
وضع کرده و به همین دلیل نیز هماکنون در
ترکمنستان قیمت سیگار افزایش یافته است.
قیمت یک بسته سیگار معمولی در ترکمنستان
بیش از  ۶دالر است.
بر اساس قانون ترکمنستان تحت عنوان «حفاظت
سالمتی شهروندان از تأثیرات دود سیگار و عواقب
ناشی از مصرف دخانیات» ،سیگار کشیدن در
محلهای عمومی ،ادارات ،رستورانها و پارکها
و سایر اماکن عمومی ممنوع است و جریمههای
شده
سنگین نقدی برای متخلفان این قانون وضع 
است .همچنین تبلیغ سیگار و تنباکو در رسانهها،
مجامع عمومی و مغازههای سیگارفروشی در این
کشور ممنوعاست.

جریمه استعمال سیگار در شهر ماالکا
مالزی  300رینگت است
کشورهای دیگری نیز هستند که در آنها استعمال
یا خرید و فروش محصوالت دخانی غیرقانونی
است .قانونی که به خاطر جریمههای سختی
که برایش در نظر گرفته شده است ،بیش از
هر وقت دیگری شهروندان به آن پایبند بوده
و آن را رعایت میکنند .مالزی نیز از این امر
مستثنی نیست .چندی پیش وزير بهداشت مالزي
اعالم کرد شهر ماالکا که جزئي از ميراث جهاني
شمرده ميشود ،به اولين شهر عاري از دود
سيگار در اين کشور بدل خواهد شد و افرادي

که اين قانون را زير پا بگذارند ۳۰۰ ،رينگيت
جريمه خواهند شد .البته ممکن است جريمه تا
حداکثر  ۵۰۰۰رينگيت نیز افزايش يابد.
اروگوئه نیز بزرگترين تصاوير هشداردهنده
روي پاکتهاي سيگار را دارد که  ۸۰درصد
سطح پاکت را ميپوشاند و در ردههاي بعدي،
مکزيک ( ۶۵درصد) و موريتاني (نيز با ۶۵
درصد) قرار دارند.
همچنین در برزيل بر اساس قانون جديد،
استعمال سيگار در تمام اماكن سرپوشيده اين
كشور ممنوع ميشود و با متخلفان برخورد
قانوني خواهد شد .همچنين بهموجب اين
قانون ،هرنوع تبليغات دخانيات مثل پوستر و
بنر در مراكز فروش و تجاري ممنوع است .در
گذشته اين ممنوعيت فقط محدود به آگهيهاي
تلويزيون ،راديو و بيلبوردها بود .عالوه بر اين
اقدامات ،عالئم هشداردهنده بهداشتي در دو
طرف بستهبنديهاي سيگار نيز چاپ ميشوند تا
به مصرفكنندگان ،خطرات استعمال دخانيات و
پيامدهاي خطرناك آن را يادآوري كنند.

سیگاریهای نیویورکی با دردسر
قانونی مواجه هستند
ايالت کاليفرنياي امريکا يکي از سختترين و
سنگينترين قوانين را نسبت به مصرف سيگار
در اماکن عمومي در جهان دارد .از سال ۱۹۹۳
سيگار کشيدن در داخل و در فاصله  1.5متري
از اماکن عمومي این ایالت ممنوع شده است .در
حال حاضر اين فاصله به  ۶متر رسیده و تقريبا
تمام اماکن عمومي را در بر ميگيرد .سيگاريهاي
نيويورک در مواجهه با اقدامات جديد براي باال
بردن قيمت سيگار و محدود کردن محلهاي
سيگار کشيدن با دردسر بيشتري روبهرو شدهاند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،افزايش ماليات بر
سيگار در نيويورک قيمت سيگار در اين شهر را به
باالترين نرخ در آمريکا ،يعني به حدود  ۱۱تا ۱۵
دالر در هر پاکت سيگار ،يا  ۷۵سنت به ازاي هر نخ
سيگار رساند .شهردار نيويورک ،مايکل بلومبرگ،
يک سيگاري سابق که اکنون يه يک ضدسيگار
پرحرارت بدل شده است ،براي اولين بار از اين
ايده مقامات بهداشتي براي غيرقانوني کردن سيگار
کشيدن در پارکها و کنار ساحل حمايت کرد .از
سال  ۲۰۰۹در تمامي  ۵۰ايالت امريكا تلفنهاي
رايگان جهت مشاوره با افراد آموزش ديده در
زمينة ترك سيگار راهاندازي شده است.

بهشت سیگاریها جهنم میشود
ممنوعيت سيگار کشيدن در مکانهاي عمومي

 ۴۵درصد كل جمعيت يونان سيگار مىكشند .در
اين كشور  ۳۱مركز ترك سيگار وجود دارد كه
 ۱۲مركز آن در آتن فعال هستند .هرچند افزايش
استعمال دخانيات در ميان زنان يونان افزايش
قابل توجهى داشته ،اما هنوز مردان اين كشور
بيشترين بخش از جمعيت سيگارىها را تشكيل
مىدهند .ميانگين سن آغاز استعمال دخانيات در
يونان براى پسران  ۱۲سال و دختران  ۱۵سال
اعالم شده است.

خريد و فروش سيگار
به افراد زیر  ۱۸سال ممنوع است
در روسيه خريد و فروش سيگار به افراد زیر ۱۸
سال در برخى فروشگاهها و استعمال دخانيات در
مراكز عمومى از قبيل ايستگاههاى مترو ،سينماها
و مراكز دولتى ممنوع است .اما سيگار کشيدن
در کافهها و رستورانها يک امر معمول است.
روسيه از  ۲۶ژوئيه  ۲۰۱۰هشدارهاي بهداشتي
بارزي را براي اولين بار روي پاکتهاي سيگار
قرار داد تا سيگاريها را در اين کشور معتاد به
نيکوتين ،با پيامهایي در مورد چين و چروک
و ناتواني جنسي شوکه کند .اين قوانين جديد
شامل هشدارهايي معطوف به زنان جوان ،مانند
پيامهايي درباره پيري زودرس پوست و آسيب
ناشي از سيگارکشيدن در حين بارداري است.
در انگلستان نیز تقريبا در تمام اماکن عمومي
سيگار کشيدن ممنوع است .افرادي که در

از سال  2008سیگار کشیدن در
اماکن عمومی هند ممنوع شد
از اکتبر سال  ۲۰۰۸مصرف سيگار در اماکن
عمومي هندوستان ممنوع اعالم شد و هر
فردی که قانونشکني کند تا  ۴.۵دالر جريمه
خواهد شد .هرگونه تبليغ مستقيم و غيرمستقيم
محصوالت دخاني و فروش آنها به کودکان نيز
بر طبق قانون اين کشور ممنوع است.
در این میان ايرلند جنوبي نیز يکي از سنگينترين
قوانين را بر ضد سيگاريها از سال  ۲۰۰۴وضع
کرده است .استعمال سيگار در مكانهايي
همچون رستورانها ،ادارات و كلوپهاي اين
كشور ممنوع بوده و براي متخلفان جريمهاي تا
سه هزار يورو در نظر گرفته شده است .مقامات
عاليرتبه اين كشور مدعي هستند اين طرح
موجب شده حداقل هفت هزار ايرلندي كشيدن
سيگار را ترك كنند.
همچنین سيگار کشيدن در مدارس ،مهدکودکها،
سينماها ،ساختمانهاي دولتي و وسايل نقليه
عمومي ایرلند ممنوع است .اين کشور ماليات
دخانيات را باال خواهد برد تا تقاضا براي سيگار
را کاهش دهد.
مردان در نواحي روستايي ويتنام نيز با پيپهاي
سنتي بزرگ ساخته شده از بامبو که با تنباکوي
قوي پر شده است ،دخانيات را استعمال ميکنند.

چين ،بزرگترين توليدکننده و
مصرفکننده محصوالت دخاني
چين بزرگترين توليدکننده و مصرفکننده
محصوالت دخاني در جهان است .از ماه مه
سال  ۲۰۰۸و قبل از شروع بازيهاي المپيک،
مقامات اين کشور سيگار کشيدن را در
بسياري از اماکن عمومي پکن ،پايتخت اين
کشور ممنوع اعالم کردند .اين اقدام دولت
با هدف کاهش مصرف سيگار در ميان ۳۵۰
ميليون سيگاري در اين کشور صورت گرفت.
تقريبا يک سوم تمام سيگارهاي جهان در
چين دود ميشوند و يک چهارم مردم اين
کشور معتاد به مصرف سيگار هستند .سوئد
نیز در ماه اخير ممنوعيت استفاده از سيگار
در رستورانها و اماكن عمومي اين كشور
جهت جلوگيري از ايجاد مزاحمت براي
افراد غيرسيگاري اجرا ميكند .اجراي اين
قانون با حمايت اكثريت شهروندان سوئدي
روبهرو بود .هم اكنون  ۸۵درصد سوئديها از
ممنوع شدن استعمال دخانيات در رستورانها
و  ۷۷درصد از ممنوعيت سيگار در كلوپهاي
شبانه حمايت كرده و ۷۰درصد از سيگاريها
نيز موافق اجراي اين قانون در اماكن عمومي
هستند .

ساالنه بیش از  60میلیارد نخ سیگار
در کشور مصرف میشود

ادارات ،رستورانها ،وسايل نقليه عمومي و مانند
آن سيگار بکشند ،تا  ۸۰دالر جريمه خواهند
شد .اين در حالي است که اين جريمه شامل
افرادي که به سيگاريها اجازه سيگار کشيدن
در اين اماکن را بدهند نيز خواهد شد .در شهر
منچستر انگليس نيز افرادي كه تهسيگار خود
را در خيابانها بيندازند ،جريمه نقدی خواهند
شد و براي متخلفان برگههاي جريمه ثابت
صادر ميشود .دولت بريتانيا در حال بررسي
اين موضوع است که شرکتهاي دخانيات را
وادار کند براي کاهش جاذبه سيگار کشيدن
محصوالت خود را در بستهبنديهاي ساده عرضه
کنند .اندرو لنزلي از مقامات وزارت بهداشت
انگليس هشدار داده که برخي از کودکان به
علت رنگ و طراحيهاي جذاب پاکتهاي
سيگار به استعمال آن جذب ميشوند .الزم بهذکر
است ،سه تا از بزرگترين شرکتهاي سازنده
سيگار در بریتانيا ،امپريال توباکو ،جاپان توباکو
ايتنترنشنال و بريتيش امريکن توباکو به دنبال لغو
اين ممنوعيت از طريق دادگاهها بودند.

بر اساس آمارهاي گوناگون ،بالغ بر  ۱۲تا ۱۵
ميليون نفر در ايران سيگاري هستند که حدود
 ۳درصد را زنان و  ۲۸درصد را مردان شامل
ميشود .طبق آمارهاي گرفته شده ساالنه در ايران
 ۶۵ميليارد نخ سيگار مصرف ميشود .همچنین
آمارها از  ۱۸۷کشور جهان حاکي از آن است که
در سال  ۲۰۱۲ميالدي ۹۶۷ ،ميليون نفر روزانه
سيگار کشيدهاند در حالي که اين آمار در سال
 ۱۹۸۰ميالدي  ۷۲۱ميليون نفر بوده است .در
بررسيهاي آماري همچنين مشاهده ميشود
چندين کشور بزرگ جهان همچون بنگالدش،
چين و روسيه طي سالهاي اخير بيشتر با افزايش
تعداد مصرفکنندگان سيگار روبهرو بودهاند.
همچنين در سال  ،۲۰۱۰حدود  ۲۰۰ميليون زن
در سراسر جهان سيگار مصرف ميکردند.
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نوجوانان ایسلندی به خاطر داشتن زندگی پاک
در صدر کودکان کشورهای اروپایی قرار دارند.
تعداد نوجوانان  ۱۵و  ۱۶سال ه ایسلندی که در یک
ماه گذشته الکل نوشیدهاند ،از  ۴۲درصد در سال
 ۱۹۹۸به  ۵درصد در سال  ۲۰۱۶کاهش یافته و
کسانی که حداقل یکبار حشیش مصرف کردهاند
از  17درصد به  ۷درصد رسیده و تعداد افرادی
که هر روز سیگار میکشند نیز از  23درصد به
3درصد رسیده است.

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

صدور سالیانه «کارت تفریح»  ۲۵۰دالری
برای کودکان

ایسلند برای رسیدن به این موفقیت از دو راهکار
رادیکال و تجربه سود برده است .این کشور عمدت ًا
تکیه بر رویکردی داشته است که میتوان آن را عقل
سلیم تقویتشده نامید .میلکمن در اینباره میگوید:
«این جدیترین و عمیقترین مطالعه استرس در
زندگی نوجوانان است که تاکنون دیدهام .از اینکه
اینقدر خوب جواب داده واقع ًا شگفتزدهام».

خیلیها هم ماریجوانا میکشیدند و مسئله مورد
توجه این بود که چرا مردم مواد خاصی را مصرف
میکنند؟»

استعمال انواع مواد مخدر و دخانی
برای کاهش استرس و انزوا
میلکمن در رساله دکترای خود نتیجه گرفته بود که
افراد بسته به شیوهای که برای کنار آمدن با استرس
میپسندند ،هروئین یا آمفتامین را انتخاب میکنند.
مصرفکنندگان آمفتامین میخواهند فعاالنه با
استرس خود مقابله کنند .پس از انتشار این اثر،
او در زمره گروهی از پژوهشگران بود که «مؤسسه
ملی مصرف مواد مخدر آمریکا» استخدامشان کرد
تا به پرسشهایی از این دست پاسخ بدهند که
چرا افراد مصرف مواد را شروع میکنند؟ چرا ادامه
میدهند؟ چرا به آستانه سوءمصرف میرسند؟
چه وقت از مصرف دست میکشند؟ و چه وقت
دوباره به سراغ مصرف مواد میروند؟
او میگوید« :هر دانشجویی میتواند بگوید چرا
شروع میکند .خُ ب ،مواد در دسترس است،
دانشجوها ریسکپذیرند ،بیگانگی ،شاید هم قدری
افسردگی .ولی چرا ادامه میدهند؟ پس سراغ
سؤال آستانه سوءمصرف رفتم که ناگهان امر بر من
روشن شد؛ شاید آنها حتی پیش از مصرف مواد
هم از آستانه سوءمصرف گذشته باشند چون آنچه
عادت به سوءمصرفش دارند ،سبک مقابلهشان با
دشواریهاست».

چرا یک جنبش اجتماعی حول
نشئهکنندههایطبیعی راه نیندازیم
در کالج ایالتی شهر دنور ،میلکمن نقشی اساسی
در پرورش «چرا یک جنبش اجتماعی حول
نشئهکنندههای طبیعی راه نیندازیم» داشت .او
میگفت« :مردم بدون اثرات مخرب مواد ،بر
اساس شیمی مغزشان نشئه میشوند چون برایم
روشن است که مردم میخواهند آگاهیشان را
دستکاری کنند ».در سال  ۱۹۹۲تیم او در دنور
برنده یک کمکهزینه دولتی  ۱.۲میلیون دالری
شد تا «پروژه خودیابی» را تشکیل دهد .این
پروژه نشئهکنندههای طبیعی را به جای مواد
و جرم به نوجوانان پیشنهاد میداد .معلمان،
پرستاران و مشاوران مدارس ،کودکانی  ۱۴ساله

پس از آنکه دادههای شگفتانگیز ایسلند در جلسه
«شهرهای اروپا علیه مواد» ارائه شد ،برنامه «جوانان در
اروپا» در سال  ۲۰۰۶آغاز شد که هدایتش بر عهده یان
بود .او میگوید« :در آن جلسه همه پرسیدند که نتایج
در کل نشان میدهند در زمینه مصرف مواد نوجوانان،
همان عوامل حمایتی و خطرآفرین که در ایسلند
شناسایی شدهاند همهجا صادقاند .شما چه میکنید؟»

شهرداریها به جای دولتها

وی معتقد است که اگر الگوی ایسلندی در کشورهای
دیگر اقتباس شود ،میتواند از نظر روانشناختی و
جسمی مفید حا ِل میلیونها کودک باشد؛ سود آن
برای صندوق آژانسهای بهداشتی و کل جامعه که
به کنار ،ولی آن را نباید ساده گرفت.
میلکمن از اوج حضور انواع مواد مخدر در سال
 1970میالدی میگوید« :من در اوج طوفان انقالب
مواد مخدر بودم .در اوایل دهه  ۱۹۷۰که مشغول
کارآموزی در بیمارستان روانپزشکی بلویو در
نیویورکسیتی بودم ،الاسدی به بازار آمده بود و

عوامل خطرآفرین یافت شده در ایسلند
در همه جا صادق است

را به آنها ارجاع دادند که به نظر خودشان نیاز
به درمان نداشتند ،اما با مسئله مواد یا ُجرمهای
کوچک دستبهگریبان بودند.
میلکمن میگفت :ما به آنها نمیگفتیم برای
درمان آمدهاند .میگفتیم هرچه بخواهید یاد
بگیرید به شما یاد میدهیم .موسیقی ،رقص،
هیپهاپ ،هنر ،هنرهای رزمی .ایده این بود
که این کالسهای متفاوت ،طیفی از تغییرات
در شیمی مغز کودکان رقم میزند و آنچه برای
بهتر کنار آمدن با زندگی نیاز دارند را به آنها
میدهد .برخی شاید مشتاق تجربهای باشند که
اضطراب را کاهش دهد ،دیگران شاید دنبال
یک لحظه هیجان باشند .در همین حال ،تمرین
مهارتهای زندگی به این بچهها داده میشد که
بر ارتقای تفکراتشان درباره خود و زندگی و
شیوه تعاملشان با دیگران تمرکز داشت .میلکمن
میگوید« :اصل مهم این بود که آموزش در زمینه
مواد جواب نمیدهد چون کسی به آن توجه
نمیکند .بلکه نیاز به مهارتهای زندگی است تا
بر اساس آن اطالعات عمل کنند ».به بچهها گفته
شد این برنامه سهماهه است .برخی از آنها تا پنج
سال در پروژه ماندند.

ی مواد و الکل
برنامهای برای جایگزین 
باهدف جلوگیری بهجای درمان
گفتنی است در  ،۱۹۹۱میلکمن به ایسلند دعوت
شد تا درباره کارش ،یافتههایش و ایدههایش
حرف بزند .او مشاور اولین مرکز اقامتی درمان
مواد برای نوجوانان در ایسلند ،در شهری به
نام تیندر شد .او توضیح میدهد« :ایده محوری
آنجا این بود که کارهای بهتری در اختیار بچهها
بگذاریم که انجام دهند ».در آنجا با گودبرگ
آشنا شد که دانشجوی کارشناسی روانشناسی
و مددکار داوطلب بود .از آن زمان به بعد ،آنها
دوستان نزدیک همدیگر بودند .سفرهای مرتب
میلکمن به ایسلند و صحبتهایش در آنجا آغاز
شد .این صحبتها توجه پژوهشگری جوان در
دانشگاه ایسلند به نام دورا زیگفودوتی را جلب
و سؤاالتی را در ذهن او ایجاد کرد .سؤاالت
این بودند که« :شاید بتوانیم جایگزینهای مواد
و الکل را در برنامهای بگنجانیم که هدفش نه
درمان کودکان مسئلهدار ،بلکه جلوگیری از
مصرف الکل یا مواد توسط آنهاست .آیا تاکنون
الکل را امتحان کردهاید؟ اگر بله ،آخرین بار چه
زمانی نوشیدهاید؟ تاکنون مست کردهاید؟ سیگار
کشیدهاید؟ اگر بله ،چند وقت یکبار سیگار
میکشید؟ چقدر وقت با والدینتان میگذرانید؟
آیا رابطهای نزدیک با والدینتان دارید؟ در چه
نوع فعالیتهایی شرکت میکنید؟»
در سال  ،۱۹۹۲کودکان  ۱۴تا  ۱۶ساله در تمام
مدارس ایسلند پرسشنامهای با سؤاالتی از این دست
را پُر کردند و این فرایند در سالهای  ۱۹۹۵و ۱۹۹۷
هم تکرار شد.

در ایسلند حدود  ۲۵درصد بچهها
هرروزسیگارمیکشیدند
نتایج این پیمایشها نگرانکننده بود .در کل کشور،
حدود  25درصد بچهها هر روز سیگار میکشیدند،
بیش از  ۴۰درصد هم در طول یک ماه ِ منتهی به
پیمایش ،مست کرده بودند .ولی وقتی که تیم در دل
دادهها کاوش کرد ،توانست دقیق ًا تشخیص دهد که
کدام مدارس با وخیمترین مشکالت و کدامیک با
سهلترین مسائل دست به گریبان بودند .تحلیل آنها
نشان میداد زندگی کودکانی که سراغ نوشیدن و
سیگار و مواد میروند تفاوتهای مشهودی دارد با
آنهایی که سراغ این چیزها نمیروند .مشخص شد
که چند عامل در حفاظت از کودکان بسیار قوی
عمل میکنند :سه یا چهار بار شرکت در برنامههای
دستجمعی (بهویژه ورزش) در هفته ،کل مدتی که
در هفته با والدین میگذرانند ،احساس مراقبت و
توجه در مدرسه و بیرون نرفتن از خانه در اواخر
شب.
اینگا دورا که دستیار پژوهش این پیمایشها بود
میگوید« :در آن زمان ،انواع و اقسام برنامههای
جلوگیری اجرا میشد .کارت تفریح برای هر کودک
در سال به مبلغ  ۳۵هزار کرون ( ۲۵۰دالر) به خانواده
داده میشد تا هزینه فعالیتهای تفریحی کنند .عمده
کارها بر پایه آموزش بودند .درباره خطرات الکل و
مواد به کودکان هشدار میدادیم ،اما همانطور که
میلکمن در ایاالت متحده دیده بود ،این برنامهها
جواب نمیداد و ما میخواستیم رویکرد متفاوتی را
در پیش بگیریم».

اجرای طرح ملی «جوانان در ایسلند»
برای مبارزه با دخانیات
یان زیگفوزن ،همکار و برادرِ اینگا دورا میگوید:
«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 ۱۹۹۹
که مرکز تحقیق و تحلیل اجتماعی ایسلند تأسیس شد
به آن پیوست .او میگوید« :وضعیت به گونهای بود
که باید هرچه زودتر چارهای میاندیشیدیم .بنابراین با
استفاده از دادههای پیمایش و برداشتهای حاصل از
ِ
تحقیقات افرادِمختلفی ازجملهمیلکمن،بهتدریجیک
طرح ملی جدید به نام «جوانان در ایسلند» برنامهریزی
شد .بر اساس این طرح ،قوانین تغییر کردند .خرید
دخانیات برای زیر  ۱۸سال و خرید الکل برای زیر
 ۲۰سال غیرقانونی و تبلیغ دخانیات و الکل هم ممنوع
شد .از طریق انجمنهای والدین که بنا به قانون باید
در تمام مدارس تشکیل میشدند و شوراهای مدارس
که نمایندگان والدین در آنها حضور داشتند ،پیوند
میان والدین و مدارس تقویت شد .والدین تشویق
به حضور در جلساتی میشدند که یادآوری میکرد
بهجای دورهمی ،زمانی را که با کودکان میگذرانیم
نیز اهمیت دارد .همچنین قانونی تصویب شد که
بیرون ماندن کودکان  ۱۳تا  ۱۶ساله پس از ساعت

 ۱۰شب در زمستان و پس از نیمهشب در تابستان
را ممنوع میکرد .این قانون هنوز هم جاری است».

ممنوعیت حضور کودکان  13سال به باال
درمیهمانیهایکنترلنشده
نهاد ملی انجمنهای والدین با نام «خانه و مدرسه»
توافقنامههایی را برای امضا به والدین عرضه کرد.
محتوای این توافقنامهها بسته به گروه سنی فرق
داشت و هر سازمان میتوانست تصمیم بگیرد که چه
چیزهایی در آن بگنجاند .برای کودکان  ۱۳سال به باال،
والدین میتوانستند به رعایت همه توصیهها متعهد
شوند و همچنین مث ً
ال اجازه ندهند بچههایشان در
مهمانیهای نظارتنشده شرکت کنند ،برای کمساالن
الکل نخرند و به سالمت بقیه کودکان هم توجه کنند.
هرفنا سیگیارجنسدوتیا ،مدیر «خانه و مدرسه»
میگوید« :این توافقها عالوه بر آموزش والدین،
اقتدارشان در خانه را هم تقویت میکرد».
منابعدولتیبرایبرنامههایدستهجمعیوسازمانیافته
ورزش ،موسیقی ،هنر ،رقص و باشگاههای مشابه
افزایش یافت تا کودکان برای تعلق گروهی و
احساس خوب ،راهی جز استفاده از الکل و مواد
هم داشته باشند و بچههای خانوادههای کمدرآمد
نیز برای شرکت در این برنامهها اعانه میگرفتند .مث ً
ال
در ریکیاویک که محل سکونت بیش از یکسوم
جمعیت کشور است «کارت تفریح» برای هر کودک
در سال به مبلغ  ۳۵هزار کرون ( ۲۵۰دالر) به خانواده
میدهد تا هزینه فعالیتهای تفریحی کنند .مهمتر
از آن این بود که پیمایشها همچنان ادامه داشتند و
هرسال تقریب ًا همه بچههای ایسلند یک پرسشنامه
پُر میکنند .این یعنی دادههای بهروز و معتبر همواره
در دسترس هستند .در بازه زمانی سالهای  ۱۹۹۷تا
 ،۲۰۱۲درصد کودکان  ۱۵و  ۱۶سالهای که میگفتند
اغلب یا تقریب ًا همه آخر هفتهها را با والدینشان
میگذرانند دو برابر شد (از  ۲۳به  ۴۶درصد رسید)
و درصد کودکانی که حداقل چهار بار در هفته در
برنامههای ورزشی سازمانیافته شرکت میکردند ،از
 ۲۴به  ۴۲درصد رسید .در همین حال ،میزان مصرف
سیگار و الکل و حشیش در این رده سنی سقوط کرد.

افزایشعاملهایحفاظتی،کاهش
عاملهای خطر و کاهش مصرف مواد
ِ
الفجیر کریستیانسون که روی این دادهها کار میکرد
و اکنون در دانشکده سالمت عمومی در دانشگاه
ویرجینیای غربی ایاالت متحده است ،خاطرنشان
میکند« :هرچند نمیتوان مدعی رابطهای ع ّلی
شد ،اما همین نمونه بهخوبی نشان میدهد چرا
دانشمندان به سختی روشهای پیشگیری اولیه را
میپذیرند ،ولی روند بسیار روشن است .عاملهای
حفاظتی افزایش یافتهاند ،عاملهای خطر کاهش
یافتهاند و مصرف مواد کم شده است و این روند
در ایسلند یکنواختتر از هر کشور اروپایی دیگر
بوده است».

شهرداریهابهجایدولتهاعهدهدارمشارکتدربرنامه
«جوانان در اروپا» هستند .در سال اول ،هشت شهرداری
به این برنامه پیوستند .تا امروز ۳۵شهرداری در ۱۷کشور
به آن پیوستهاند .از مناطقی که فقط چند مدرسه در آن
شرکت دارند ،تا تاراگونا در اسپانیا که  ۴۲۰۰کودک
۱۵ساله را در این برنامه دارد .روش همهجا یکسان
است .یان و تیمش با مسئوالن محلی صحبت میکنند و
پرسشنامهایتدوینمیکنندکهپرسشهایکلیدیاش
ترکیبیازپرسشهایاستفادهشدهدرایسلندبهعالوهچند
موردیاستکهبراساساقتضائاتمحلیتهیهمیشوند.
بهعنوان مثال ،اخیرا ً مشخص شده است که قمار آنالین
در برخی نواحی یکی از مسائل بزرگ است و مسئوالن
محلیمایلندبدانندکهآیاایننیزبهسایررفتارهایپرخطر
مربوط است یا خیر؟ دو ماه پس از آنکه پرسشنامهها
به ایسلند میرسند ،تیم یک گزارش اولیه همراه با نتایج
بهعالوه اطالعات مقایسهای و تطبیقی با سایر مناطق

شرکتکننده را پس میفرستد .یان میگوید« :ما همیشه
میگوییمکهاطالعاتمثلسبزیجاتبایدتازهباشد.اگر
این یافتهها را یک سال بعد بفرستید ،افراد میگویند خُ ب
اینها مال مدتها پیش است و شاید اوضاع عوض شده
باشد»...عالوهبرتازگی،اطالعاتبایدمحلیهمباشندتا
مدارس ،والدین و مسئوالن دقیق ًا ببینند که چه مشکالت
و مسائلی در نواحیشان وجود دارد.
این تیم  ۹۹هزار پرسشنامه از نقاطی دور همچون
جزایر فارو ،مالت و رومانی و همچنین کره جنوبی
و اخیرا ً نایروبی و گینه بیسائو را تحلیل کرده است.
نتایج در کل نشان میدهند که در زمینه مصرف
مواد نوجوانان ،همان عوامل حمایتی و خطرآفرین
که در ایسلند شناسایی شدهاند همهجا صادقاند.
تفاوتهایی هم وجود دارد ،مثال در یک نقطه (در
کشوری اطراف دریای بالتیک) شرکت در برنامههای
ورزشی سازمانیافته ،عامل خطرآفرین بود .این
تحقیقات بیشتر علت را اینگونه تعریف میکردند
که سربازان سابق که به داروهای عضلهساز ،الکل و
دخانیات عالقه دارند ،مسئول اداره باشگاهها هستند.
پس اینجا یک مسئله محلی روشن و فوری وجود
داشت که میشد آن را برطرف کرد.
یان و تیمش توصیهها و اطالعاتی درباره اقدامات
اثربخش در ایسلند ارائه میدهند ،اما هر اجتماع
رأس ًا تصمیم میگیرد که بنا به نتایجش چه اقدامی
انجام دهد .گاهی اوقات آنها هیچ کاری نمیکنند.
یک کشور عمدت ًا مسلمان که او ترجیح داد اسمش
را نیاورد ،دادهها را رد کرد چون حاکی از میزان
ناخوشایندی از مصرف الکل بود .در سایر شهرها
(مث ً
ال همانجایی که تماس اضطراری با یان گرفته
بود) از دادهها استقبال میکنند و پول هم دارند ،اما او
مشاهده کرده است که تأمین و حفظ منابع مالی برای
استراتژیهای پیشگیری سختتر 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
۲۰سال گذشته عموم ًا بهبود یافته است ولی کاهش در
هیچجابهقدرایسلندچشمگیرنبودهوبهبودهانیزلزوم ًا
ناشی از استراتژیهایی نیستند که برای ارتقاء سالمت
نوجوانان پی گرفته شدهاند .مث ً
ال در انگلستان این
واقعیت که اکنون نوجوانان به جای ارتباطات رودررو
زمان بیشتری را در خانه برای تعامل آنالین میگذرانند،
میتواند یکی از دالیل کاهش مصرف الکل باشد.
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حمیدرضا جماعتی در ادامه افزود :در این کنگره
همچنین کارگاههای ارگواسپیرومتری ،ترموپالستی،

سرهنگ عباس بهادر در ادامه با اشاره به اینکه
آموزش و فرهنگسازی مهمترین راهکار مبارزه
با مصرف مواد دخانی است ،افزود :ارائه آموزش
در این زمینه باید بهصورت مداوم باشد تا
اثرگذاری خوبی به همراه داشته باشد .استفاده
از مواد دخانی مهمترین عامل مرگومیرهای قابل
پیشگیری محسوب میشود و از همین رو ،خطر
بروز سرطان در سیگاریها بیش از دیگران است.
وی متذکر شد :اطالعرساني و حساسسازي
شهروندان نسبت به موضوع دخانيات و سالمت
خانواده و جلب مشاركتهاي مردمي و همكاري
بين بخشي در راستاي پيشبرد برنامههاي اجرايي
مؤثر است.

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
محورهای اصلی و تخصصی این کنگره بحث و
گفتوگو خواهند کرد .همچنین اساتیدی از سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOحضور خواهند داشت که
آخرین گایدالینهای درمانی – تشخیصی بیماری سل
به خصوص سل نهفته را مورد بررسی قرار میدهند.
الزم بهذکر است این کنگره دارای  20امتیاز بازآموزی

گزارش تصویری از

در این همایش جانشین سپاه چابهار گفت:
استعمال دخانیات مقدمهای برای ایجاد بسیاری
از آسیبهای اجتماعی است و غفلت از این
موضوع ،مشکالت زیادی را برای جوانان و
خانوادهها در پی دارد و زندگی بدون دخانیات
حق همه افراد در جامعه است.

در این کنگره 30سخنران
خارجی حضور خواهند داشت

همچنین کنگره بين المللي بيماريهاي ريوي،
مراقبتهاي ويژه و سل هر دوسال يكبار توسط مركز
آموزشي ،پژوهشي ،درماني سل و بيماريهاي ريوي
(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) و با همكاري
مستقيم انجمن ريه اروپا ( )ERSو انجمن ريه آمريكا
( )ATSدر شهر تهران برگزار مي شود .در اين كنگره
متخصصين برجسته و صاحب نام داخل كشور در
زمينه بيماريهاي ريوي ،مراقبتهاي ويژه و بيماريهاي
عفوني مرتبط با ريه و همچنين مهمانان خارجي از
قاره هاي مختلف آسيا ،آمريكا ،اروپا و آفريقا حضور
مي يابند و ضمن ارائه و معرفي پيشرفتهاي نوين
در زمينه موضوعات كنگره ،مشكالت و معضالت
موجود در زمينه بيماريهاي ريوي را مطرح نموده و
پس از بحث و گفتگو در جلسات علمي راهكارهاي
مناسب جهت رفع مشكالت را ارائه مي نمايد و
همچنين براي اولين بار كالسهاي بازآموزي تحت
عناوين  WORK SHOP ، Symposiumبه
صورت تئوري و عملي توسط متخصصين و نيز
گروههاي آموزشي آمريكا و اروپا برگزار خواهد شد.

جشندنیایبدوندخانیات
در چابهار

همایش آموزشی و تفریحی «دنیای بدون
دخانیات ،دنیای زیبایی» به همت قرارگاه
جواداالئمه و با همکاری موسسه مردمنهاد راه
سالمت در پارک بهاران چابهار برگزار شد.

هشتمینکنگره بینالمللی
بیماریهای ریویومراقبتهایویژهسل

دبیر علمی این کنگره ضمن اشاره به این مطلب
که هشتمین کنگره بینالمللی بیماریهای ریوی
و مراقبتهای ویژه سل با  3محور اصلی برگزار
میشود ،گفت :محورها شامل ،بیماری ریوی
بهخصوص  ،COPDآسم ،بیماریهای بینابینی ریوی،
سارکوئیدوزیس ،سرطانهای ریوی و بیماریهای
عفونی -محور مراقبتهای ویژه به خصوص بیماران
ریوی که در  ICUو  PICUنیاز به مراقبتهای ریوی
دارند ،بیماری سل و عفونتها میشوند.

بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برگزار میکند

هشتمین کنگره بینالمللی «بیماریهای ریوی و
مراقبتهای ویژه سل» توسط بیمارستان دکتر مسیح
دانشوری و با همکاری انجمن ریه کشور و مرکز
بیماریهای واگیر (باالخص سل) وزارت بهداشت
به ریاست دکتر علیاکبر والیتی بهمنظور آشنایی با
بیماریهای ریوی ،مراقبتهای ویژه و بیماری سل
و عفونتهای حاصل از آن در تاریخ  20لغایت 23
مهرماه در سالن بینالمللی ابوریحان دانشگاه شهید
بهشتی تهران آغاز به کار میکند.

برونکوسکوپی ،تستهای تنفسی NIV ،و غیره
بهصورت عملی برگزار میشود که امیدواریم مورد
توجه همه فوق تخصصان ریه کشور قرار گیرد.

است که طبق آموزش مدون علوم پزشکی به
شرکتکنندگانتعلقخواهدگرفت.

یادآ
وری

بهادر با اشاره به اینکه کاهش مصرف دخانیات
یکی از اهداف مهم توسعه پایدار است گفت:
با توجه به اینکه صنعت دخانیات و محصوالت
تولیدی این صنعت با به مخاطره انداختن
سالمت جسمی ،اجتماعی و رفاه اقتصادی مردم
جهان ،یکی از اصلیترین عوامل تهدیدکننده
توسعه پایدار به شمار میرود .باید از سخنان و
رهنمودهای روحانیون و ائمهجمعه و جماعت
بهمنظور آگاه کردن اقشار مختلف جامعه از
مضرات مصرف دخانیات بهره ببریم.

موادی از قانون جامع کنرتل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده  - 7پروانه فروش فرآوردههای دخانی توسط وزارت بازرگانی (وزارت صنعت ،معدن و تجارت) و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود.
تبرصه  -توزیع فرآوردههای دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده  - 8هر ساله از طریق افزایش مالیات ،قیمت فرآوردههای دخانی به میزان ده درصد (10درصد) افزایش مییابد .تا دو درصد (2درصد) از رسجمع مالیات مأخوذه از فرآوردههای
دخانی واریزی به حساب خزانهداری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجههای سنواتی در اختیار نهادها و تشکلهای مردمی مرتبط به منظور تقویت و حامیت این نهادها جهت
توسعه برنامههای آموزشی ،تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعامل دخانیات قرار میگیرد.
ماده  - 9وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه ،درمان و توانبخشی افراد مبتال به مرصف فرآوردههای دخانی و خدمات مشاورهای ترک دخانیات
را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینههای گسرتش و حامیت از مراکز مشاورهای و درمانی غیردولتی ترک مرصف مواد دخانی را فراهم مناید.
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از سال  1385که قانون جامع کنترل و مبارزه با
استعمال دخانیات به تصویب رسید ،قرار شد
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 نهتنها الگو نیست،
بلکه از تمامی شهرهای دیگر جا مانده و اخبار
شهر بدون دخانیات را تنها از سایر نقاط کشور
دریافت میکند و خود همچنان نظارهگر است.

عرضه قلیان از قلیانسراها
به پشت وانتبارها رسید

نبود امکانات
در دسترس و ارزان بودن

تفریحی و مکانهایی که افراد برای گردش مراجعه
میکنند ،میبینیم که قلیان استفاده میشود.

کشانده است و ریشه این فرهنگهای اشتباه را
نتیجه عملکرد نادرست دستگاههای متولی از
جمله شهرداری و نیروی انتظامی ،معرفی کرده
و بر بیتوجهی به آموزش جوانان در مدارس و
دانشگاهها انتقاد کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در
خصوص وضعیت مصرف دخانیات در کشور
گفت :تا زمانی که سیاستهای مشترک بین
گروههای مختلف در رابطه با کنترل دخانیات
وجود نداشته باشد ،وضعیت همین طور باقی
خواهد ماند.

قلیان مشتری رانندگان
در هنگام رانندگی نیز هست

نبود سیاستهای مشترک
وضعیت را سامان نخواهد داد

دکتر حبیب امامی ادامه داد :آمار شیوع سیگار در
سال  ۷۶که من وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم،
با امروز یکسان است .این موضوع نشان میدهد
که هیچ تغییری در شیوع سیگار و دخانیات ایجاد
نشده ،بلکه قلیان نیز اضافه شده است.

اماناهلل قرائیمقدم ،درباره معضل استعمال مواد
دخانی در تهران میگوید :بدون تردید در دسترس
و ارزانبودن قلیان ،میزان استفاده و گرایش
نوجوانان و جوانان را نسبت به استعمال این ماده
دخانی در پایتخت بیشتر کرده است.
این جامعهشناس میافزاید :متأسفانه حضور
مستمر برخی از جوانان در قهوهخانهها ،بیشتر
به دلیل فراهم نشدن امکانات ورزشی و تفریحی
مناسب است .وقتی تعداد مراکز تفریحی محدود و
همراه با هزینههای باال باشد ،یعنی اکثر تفریحات
در کشور با دخل و خرج افراد همخوانی ندارد.
بنابراین استعمال قلیان کم هزینهترین تفریح برای
آنها است.

بیش از  20قهوهخانه
در یک خیابان فعال است

اوضاع نابسامان قلیانسراها تا حدی است که مصیب
حسنزاده ،عضو شورایاری محله زهتابی در منطقه
 17تهران میگوید :در یکی از خیابانهای محله
زهتابی که مسافتی کمتر از  2کیلومتر دارد ،حدود
 20قهوهخانه وجود دارد .متأسفانه فاصله این
قهوهخانهها با یکدیگر بسیار کم است و جوانان
و نوجوانان با صرف کمترین هزینه و زمان ،به این
مراکز مراجعه میکنند.
وی میافزاید :این محله با وجود حدود  20هزار
نفر جمعیت ،تنها یک ورزشگاه و زمین فوتبال
دارد و تفریح کمهزینه و در دسترس اغلب
جوانان این محله ،در قهوهخانهها خالصه میشود.
همچنین برخی از قهوهخانههای این منطقه با جواز
کسب فعالیت میکنند و تعدادی نیز بدون مجوز،
پاتوق نوجوانان و جوانان شدهاند.
حسنزاده با اشاره به خرید و فروش مواد مخدر
در برخی قهوهخانههای محله زهتابی میگوید :در
کنار استعمال قلیان در قهوهخانههای این محله،
عدهای نیز به خرید و فروش مواد مخدر اقدام
میکنند و این موضوع تهدیدی جدی برای
نوجوانان و جوانان منطقه محسوب میشود.

با عرضهکنندگان قلیانهای میوهای
برخورد میشود
به هر حال مسئله رشد قارچگونه قلیانسراها از
یک طرف و نبود تنباکوی سالم نیز از طرف دیگر،
این معضل را دو چندان کرده است .طوری که
بارها کارشناسان سالمت اعالم کردهاند که در
اکثر این تنباکوها ،مواد روانگردانی وجود دارد که
به مرور زمان ،اعتیاد به استعمال قلیان را موجب
میشود .رئیس اداره بهداشت و محیط وزارت
بهداشت نیز اعالم کرد :در پی اجرای طرح

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 میکشاند .بعضی مواقع به میدان تیراندازی بدل میشود و گاهی نیز در اوج
همهمه ،آرام فرود آمده و بیصدا میماند .تنها در این میان همچنان صدای غل غل شنیده
میشود و ریههایی که از دود مرگآفرین ،پر و خالی میشوند .گاهی در زمین وزارت
بهداشت ،نیروی انتظامی ،اماکن ،شهرداری ،صنف قهوهخانهدارها و غیره مینشیند و گاهی
نیز مستقیم به سمت خود افراد یا خانوادههایی که به راحتی قلیان میکشند ،نشانه میرود.
به هر حال مقصر هنوز در هالهای از ابهام است .از یک طرف قلیانسراها پلمپ میشوند
و از طرف دیگر شاهد حضور آنها در مکانهای دیگر هستیم .پشت وانتبارها ،بهصورت
سیار بر روی موتورها ،کنار جداول خیابانها و پارکها .خالصه هر جایی که بتوان برای
لحظهای آرام بود ،میتوان به راحتی صدای غل غل آن را شنید.
جمعآوری قلیان از قهوهخانهها و مراکز عمومی،
با عرضهکنندگان قلیانهای میوهای برخورد و از

فعالیت آنها جلوگیری میشود .بنابراین براساس
طرح جمعآوری قلیان از قهوهخانهها و مراکز
عمومی ،ارائه قلیان در قهوهخانهها و چایخانهها
ممنوع است و درصورت سرویسدهی ،با متخلفان
برخورد قانونی میشود.
خسرو صادقنیت در ادامه تأکید کرد :نظارت
بر روند اداره قهوهخانهها و چایخانههای سطح
کشور از یکسال گذشته با همکاری قوه قضائیه،
نیروی انتظامی و وزارت بهداشت آغاز شده
است و تاکنون در شهرهایی نظیر اصفهان ،اهواز
و مشهد ،چایخانههای و کافهها به طور کامل از
قلیان پاکسازی شدهاند .طی این نظارتهای انجام
شده تاکنون مواردی از استفاده مواد روانگردان در
تنباکوهای میوهای مشاهده شده است که پرونده
تخلفات تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع
قضایی ارجاع داده شده است.
وی عنوان کرد :اجرای طرح جمعآوری قلیان از
قهوهخانهها و مراکز عمومی در شهر تهران چندان
موفقیتآمیز نبوده و پیگیری و همکاری نیروی
انتظامی بر جرایم مربوط به آن نتیجه بخش نبوده
است .طرح جمعآوری قلیان از قهوهخانهها در
تهران در حال اجرا است و این موضوع بار دیگر
در تهران به صورت جدیتر پیگیری میشود.

برای معضل اجتماعی
نباید مجوز صادر شود
عضو هیأت علمي دانشگاه تهران نیز در رابطه با
وضعیت نابسامان قلیانسراها در سطح تهران گفت:
عرضه قليان در كشور ،آسيب اجتماعي است و
مسئوالن نبايد مجوز استفاده و توزيع قلیان را
بدهند .باید درجامعه به گونهای فرهنگسازی شود.
در ابتدا قلیانها باید جمعآوری شوند و کم کم

این فرهنگ غلط در جامعه از بین برود .اما تاکنون
جوابی حاصل نشده است.
حسین صارمی با اشاره به ضرورت توجه به
جلوگیری از آسیبهای اجتماعی تصریح کرد:
برخورد تند با هر رویکردی سبب میشود که
نهتنها به هدف خود که پاکسازی آسیب اجتماعی
است نرسیم ،بلکه جواب عکس بگیریم .مسئوالن
ما باید بدانند که اگر بسترسازی برای مشاغل
وجود نداشته باشند و اجازه دهند که قلیان عرضه
شود ،قطع ًا با آسیبهای بیشتری روبرو خواهیم
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

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در
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
آن نیز در کشور ما متأسفانه باب شده و شاهد
افزایش شیوع مصرف قلیان بین افراد جوان و
دخترها هستیم.
زهرا حسامی با ابراز تأسف از افزایش شیوع
مصرف دخانیات در کشور گفت :سن 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.
وی ادامه داد :در سالهای اخیر اتفاقات خوبی
در حوزه دخانیات افتاده است که از میان آنها
میتوان به ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن
عمومی اشاره کرد .البته این موضوع بیشتر شامل
سیگار میشود ،ولی در رابطه با قلیان ما همچنان با
معضل زیادی روبهرو هستیم .در بسیاری از اماکن

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید
براینکه در خصوص دخانیات از همگسیختگی
مدیریتی وجود دارد ،افزود :بیش از  ۹۰درصد
تحقیقاتی که در رابطه با دخانیات و سیگار انجام
میشود ،وضع موجود را به ما میگوید ولی زمانی
که وارد مداخله میشویم تا این وضع را تغییر
دهیم ،به مشکل بر میخوریم؛ چون سندی تهیه
نمیکنیم تا راهکارهای مخصوصی به ما بدهد .اگر
تهیه شود میتوانیم با همدیگر مشکل را حل کنیم.
وی وجود برنامه و استراتژی ،هماهنگی بین
بخشی ،استمرار و جدی گرفتن قانون توسط
ضابطان و زمان را در کاهش مصرف دخانیات در
کشور مؤثر دانست و ادامه داد :به دلیل موادی که
در قلیان استفاده میشود ،این محصول خطرات
زیادی برای سالمتی دارد ،مانند آسم و بیماریهای
بدخیم سرطانی از جمله سرطان ریه .از طرف
دیگر از نظر روانی نیز بر افراد تأثیر میگذارد و
سالمت روان را مختل خواهد کرد.

چندی پیش مدیرکل امور اجتماعی استانداری
همدان اعالم کرد :با جمعآوری مراکزی که قلیان
در آنها استفاده میشد ،عرضه قلیان به پشت
وانتبارها کشیده شده و در حال حاضر افراد در
داخل ماشینهای خود ،حتی هنگام رانندگی در
حال استعمال آن هستند.
نادریفر در ادامه افزود :ما در استان به دنبال
اجرای تفرجگاهها و پارکهای بدون دخانیات
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
سال گذشته اقدام به جمعآوری بیش از  3هزار
قلیان کردیم .مشکل قلیان در استان از یک مشکل
ساکن تبدیل به یک مشکل سیال شده و باید هنگام
گامبرداشتن در رفع مشکالت اجتماعی ،با دقت
بسیاری برنامهها را اجرا و تبعات آن را بهدرستی
بررسی کنیم .به هر حال سال گذشته در راستای
مقابله با استفاده قلیان در تفرجگاهها ۳ ،هزار قلیان
در همدان جمعآوری شد.

پیشگیری باید در اولویت برنامهها باشد

پیشگیری از اعتیاد و دخانیات
متولیهای زیادی دارد
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،افزایش گرایش جامعه
به دخانیات را اینگونه توصیف میکند :پیشگیری
از اعتیاد متولیهای زیادی دارد که ساختارهای
دولتی چون سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت،
ساختارهای دولتی و مردمی و ساختارهای مدیریتی
را شامل میشود .موازی کاریهای موجود در
سیستم دولتی مسبب افزایش آمار جذب مردم به
دخانیات شده است.
سعید صفتیان تأکید کرد :مقام معظم رهبری بارها
بر توجه به افزایش معتادان خیابانی در دو سال
اخیر تأکید کردهاند و در این زمینه در سیستمهای
دولتی برنامههای کالن طراحی شده و کارشناسان
حرفهای در سازمانها مستقر شدهاند ،قانونهای
مربوط به مصرف دخانیات نیز تصویب شده ولی
در جایگاه عمل ،کم کاری صورت گرفته است.
وی از طراحی دورههای آموزشی پیشگیری از
اعتیاد به شکل علمی خبر داد و علت عملکرد
نامناسب شهرداری و شوراهای شهر در حوزه
مدیریت شهری را ناآگاهی و عدم شناخت وظایف
آنها میداند که از نظارت بر مشکالت شهری
غافلند و در شرایطی که  25هزار معتاد خیابانی در
پیادهروها و زیر پلهای شهر آوارهاند ،هیچ اولویتی
را در برنامههای خود برای بهبود این معضل قائل
نیستند .این در حالی است که باید در مباحث
آموزشی ،مهارتهای زندگی و مسئولیتهای
اجتماعی حرفهایتر عمل کنند.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع
تشخیص مصلحت نظام متذکر شد :بند  6برنامه
توسعه کشور این چنین است که وظیفه ساماندهی
معتادان خیابانی بر عهده شهرداری است که
متأسفانه نهتنها این افراد ساماندهی نشده و جامعه
را به باتالقی برای دفن جوانان تبدیل کرده است،
بلکه هزینه  300میلیاردی را برای کشور به بار
آورده است.
صفتیان قهوهخانههای شهر را مکانی برای
کسب سودهای کالن حاصل از عرضه قلیان
میداند که افراد زیادی را به استعمال دخانیات

مهدی کاهه ،دادستان عمومی و انقالب قم نیز
در اینباره گفت :یکی از فاکتورهای اساسی
برای داشتن جامعه سالم ،وجود امنیت در تمام
حوزههاست و در صورت مشاهده هرگونه نقض
مقررات از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا
حقوقی ،در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری
از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی ضمن
برخورد قضایی ،دستورات الزم صادر میشود.
همچنین مسئوالنباید به پیشگیری بیشتر از درمان
توجه کنند.
مسئول شبکه بهداشت و درمان آبدانان نیز در
رابطه با وضعیت قلیان در این شهر گفت :استفاده
از قلیان در قالب قهوهخانههای سنتی ،قلیانسراها و
خانوادهها مدتی است توسعه یافته و به یک تفریح
و تفرج خطرناک تبدیل شده و سالمت جامعه را
به مخاطره انداخته است.
نصرتاهلل علیزاده تنباکوهایی را که با عنوان
میوهای عرضه میشود ،غیربهداشتی و مضر
دانست و گفت :این نوع فرآورده افیونی حاوی
مواد سمی و مسمومکننده خطرناکی است که
بهتدریج مصرفکنندگان تفننی را به سمت اعتیاد
کشانده ،مقاومتهای درونی آنان را نابود ،زیبایی
وی را ذایل و سرانجام فرد مصرفکننده را تسلیم
مرگ زودهنگام میکند.
وی توسعه مصرف مواد دخانی را یک نوع
تهاجم فرهنگی بهمنظور کاهش نشاط اجتماعی
و ناکارآمدکردن نیروهای کار و سازندگی عنوان
کرد و افزود :متخصصان و آسیبشناسان اجتماعی
معتقدند که یک پک دود قلیان برابر با مصرف
 ۴۰نخ سیگار است ،در حالیکه هماکنون خیلی
از خانوادهها در کمال غفلت و بدون اطالع از
ضررهای این رفتار نامناسب ،قلیانهای زیبا و
تزئین شده را بر سر سفرههای خود آوردهاند.
مسئول شبکه بهداشت و درمان آبدانان گفت :به
خاطر حفظ سالمت مردم و جلوگیری از کسالت و
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بیتحرکی اجتماعی با هماهنگی مدیران و نهادهای
ذیربط از دایر شدن هرنوع قلیانسرا و قهوهخانههای
سنتی که بساط قلیان در آن دایر باشد ،بهشدت
جلوگیری میشود.

به  20مرکز عرضه قلیان در اردستان
اخطار داده شده است
هزینههای طرح تحول سالمت
در حال افزایش است

غیور ،فرماندار اردستان نیز اعالم کرد :با فروشگاهها
و سفرهخانههایی که در این روستا قلیان عرضه
میکنند ،برخورد میشود .لذا در ادامه این برخورد
تاکنون به  ۲۱مرکز عرضه قلیان اخطار داده شده
است.
وی تأکید کرد :شبکه بهداشت و آموزش و
پرورش با توجه به بازگشایی مدارس ،موضوع
آموزش دانشآموزان را برای یکسال تحصیلی
برنامهریزی کنند .همچنین اداره تبلیغات اسالمی
با هماهنگی بهداشت و درمان برای هیأتهای
مذهبی برنامهریزی بهداشتی را در دستور کار
دارند.

قلیان و قلیانسراها این روزها به دو سوژه
جالب تبدیل شدهاند .شهرداریها ،قوه قضائیه،
وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بارها دست
به دست هم دادهاند تا گسترش قلیانسراها
را متوقف کنند ،اما نه تنها در بسیاری موارد
موفق نشدهاند و هنوز اندر خم یک کوچهاند،
بلکه انتشار اخباری مربوط به تنباکوهای آلوده
به مواد روانگردان ،آب سردی است بر پیکره
خسته مسئوالن .ظاهرا گروهی افراد سودجو
چوخمها و تاخیرهای اجرای قانون سوء
از پی 
استفاده میکنند و با آلودهکردن تنباکوی قلیان
به مواد مخدر و روانگردان ،برای قهوهخانه خود
توپا میکنند ،اینبار با عنوان
مشتری دائمی دس 
«معتاد»!

وی خاطرنشان کرد :هفت قلیانفروشی نیز تا نیمه
اول مهرماه جمعآوری میشود و با تفاهمنامهای که
بین آنها منعقد شده ،بهزودی رفسنجان از وجود
قلیانفروشی پاکسازی میشود .البته با وجود
جمعآوری قلیانها و متکدیان نباید خوشبین
بود که شهر سالمی داریم ،چون زیر پوست شهر
اتفاقاتی میافتد که جامعه را به خطر میاندازد.
بنابراین آگاهیبخشی به جامعه میتواند در کاهش
این خطرات مؤثر باشد.

پس از سه دهه از اجرای شبکه
سالمت ،چهره بیماریها تغییر کرده
است

فرماندار رفسنجان نیز اعالم کرد :در زمینه
جمعآوری قهوهخانهها و مراکز عرضه قلیان تالش
زیادی شد که در نتیجه آن ،شهر رفسنجان بهعنوان
شهر بدون قلیان توسط یونسکو معرفی شد .ما باید
بیش از هر وقت دیگری در زمینه سالمت گام
برداریم چراکه رفتارهای هنجارشکنانه جامعه بر
سالمت اثر میگذارد و هزینههای زیادی برای
طرح تحول سالمت ایجاد میکند.

رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان نیز در رابطه
با وضعیت سالمت در جامعه گفت :پس از سه دهه
از طراحی و اجرای شبکه سالمت ،چهره بیماریها
در کشور تغییر کرده و اکنون بیشترین عامل
گومیرها ،بیماریهای قلبی عروقی ،سرطانها،
مر 
بیماریهای مزمن تنفسی و حوادث ترافیکی است.

حمید مالنوری در ادامه با اشاره به نقش بهورزان
در نظام سالمت ،یادآور شد :رسالت و نقش
بهورزان بسیار سنگین است و آگاهیدادن به
جامعه نسبت به هنجارها و مشکالتی که روی
سالمت تأثیر منفی دارد ،یکی از وظایف بهورزان
است چراکه با مردم ارتباط مستقیم دارند.

علی اسماعیلیندیمی در ادامه افزود :متوسط طول
عمر جامعه ایرانی افزایش یافته و به  73.5سال
رسیده و در زنان این رقم  74.5سال است و برای
این موضوع زحمات زیادی در حوزه سالمت
کشیده شده که موجب افزایش شاخص سالمت
و طول عمر انسانها شده است.

صادقنیت عنوان کرد :اجرای طرح جمعآوری
قلیان از قهوهخانهها و مراکز عمومی در شهر
تهران چندان موفقیتآمیز نبوده و پیگیری و
همکاری نیروی انتظامی بر جرایم مربوط به آن
نتیجه بخش نبوده است .طرح جمعآوری قلیان
از قهوهخانهها در تهران در حال اجرا است و
این موضوع بار دیگر در تهران بهصورت جدیتر
پیگیری میشود.
صادقنیت چندی پیش نیز از ادامه افزودن مواد
روانگردان به تنباکوی قلیانها در برخی مراکز خبر
داد و گفت :با وجود برخوردهای وزارت بهداشت
با مراکز عرضه مواد روانگردان همراه با تنباکوی
قلیانها ،هنوز این پدیده خطرناک در برخی جاها
بهصورت غیرقانونی وجود دارد.
وی افزود :از سال گذشته در بازرسیهایی که

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی
انتظامی استان گیالن نیز در رابطه با وضعیت قلیان
در این شهرستان گفت :رستهای به نام قلیانسرا در
اصناف تعریف نشده است و پلیس در جمعآوری
قلیانسراها ،پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی و مرکز
بهداشت گیالن است.
سرهنگ رضا محمدزاده اظهار داشت :مجوزهای
دریافتی این صنف به اسم چایخانه صادر شده و
برخی افراد برای کسب سود بیشتر اقدام به ارائه
قلیان به مشتریان خود در چایخانهها میکنند.
محمدزاده با بیان اینکه استعمال دخانیات در اماکن
عمومی خالف مقررات است بیان داشت :امروزه
بسیاری از ناهنجاریها در سفرهخانههای سنتی
بهعلت استعمال دخانیات بهویژه قلیان رقم میخورد.

قلیان با طعم «بنزن» و «شیشه»
گفت :بررسیها نشان میدهد در بسیاری از
تنباکوهای مورد استفاده از مراکز عرضه قلیان،
میزان سرب که یک سم کشنده است در تنباکوها
تا  50برابر حد مجاز مشاهده شده است.

تأکید قائممقام وزیر
اوایل مردادماه نیز قائممقام وزیر و معاون کل
وزارت بهداشت نسبت به وجود مواد روانگردان
در برخی توتونها هشدار داد و گفت :زیان قلیان
بسیار بیشتر از سیگار است و باورهایی که آب
قلیان سم دود توتون را میگیرد ،غلط است.

چندی پیش رئیس اداره بهداشت محیط و کار
وزارت بهداشت از اجرای طرح جمعآوری قلیان
در تهران و کشف مواد روانگردان در تنباکوهای
میوهای خبر داد.

وی خاطر نشان کرد :در طی این نظارتهای انجام
شده ،تاکنون مواردی از استفاده مواد روانگردان در
تنباکوهای میوهای مشاهده شده است که پرونده
تخلفات تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی
ارجاع داده شده است.

رستهای به نام قلیانسرا
در اصناف تعریف نشده است

تأکید یا تکذیب یک خبر

تأیید وزارت بهداشت

خسرو صادقنیت گفت :نظارت بر روند اداره
قهوهخانهها و چایخانههای سطح کشور از
یکسال گذشته با همکاری قوه قضائیه ،نیروی
انتظامی و وزارت بهداشت آغاز شده است
و تاکنون در شهرهایی نظیر اصفهان ،اهواز و
مشهد ،چایخانهها و کافهها بهطور کامل از قلیان
پاکسازی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سالمت در
شهرستان ،خاطرنشان کرد :در سه سال گذشته
تحول خوبی در شبکه بهداشتی درمانی شهرستان
انجام شده و همه مراکز بهداشتی و درمانی
خانههای بهداشت روستاها تعمیر ،بازسازی
و احداث شدند ،همچنین در مراکز بهداشتی
دندانپزشک و روانپزشک مستقر است.

ایرج حریرچی در نشست خبری خود گفت :امروزه
افراد با خانواده قلیان میکشند درحالیکه زیان قلیان
بسیار بیشتر از سیگار است و باورهایی که آب قلیان
سم دود توتون را میگیرد ،نیز غلط است.

انتقاد مجلس

در مراکز عرضه قلیان داشتیم متوجه شدیم که
در برخی از این مراکز به تنباکوی معطر ،مواد
روانگردان هم اضافه میکنند و کسانی که برای
مصرف قلیان مراجعه کرده بودند ،بدون اینکه
بدانند و درخواستی داشته باشند ،دچار مسمومیت
با مواد روانگردان شدند.
وی گفت :بهدنبال مشخص شدن این موارد،
بالفاصله با همراهی و همکاری قاضی کشیک
و قوه قضاییه چندین مرکز عرضه قلیان پلمپ و
پرونده آنها به دادگاه ارجاع شد ،اما میدانیم که
این پدیده بسیار خطرناک هنوز وجود دارد و هنوز
در برخی جاها به صورت غیرقانونی این کار انجام
میشود.
صادقنیت افزود :مشتریان این مراکز بدون
اینکه بدانند دچار سوءمصرف با مواد روانگردان
میشوند که بسیار خطرناک است و عوارض
مغزی و جسمی آن بسیار خطرناک و گاه کشنده
است و میتواند فرد را دچار اعتیاد و بیماریهای
مغزی غیرقابل جبران کند.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت اضافه کرد :از مردم میخواهیم که
هرجا با چنین مواردی برخورد کردند بالفاصله
موضوع را از طریق تلفن  190در 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 قلیانها ،متأسفانه خود تنباکوها نیز حاوی
مواد شیمیایی بسیار خطرناکی مانند بنزن است که
شکی در سرطانزا بودن این ماده بهخصوص خطر
ابتال به سرطان خون از طریق استعمال این مواد
وجود ندارد.
وی افزود :ازهمه مردم به خصوص جوانان و
خانوادهها میخواهیم ،فریب تبلیغات سودجویانی
که به دروغ از بیخطر بودن قلیان سخن میگویند
را نخورند و سالمت خود و اطرافیانشان را به خطر
نیندازند.
وی ادامه داد :عرضهکنندگان تنباکوهای معطر با
نامهای اغفالکننده مانند تنباکوی میوهای به دنبال
سود خود هستند .سالمت مردم برای آنها هیچ
ارزشی ندارد ،متأسفانه آمارها نشان میدهد که
بیش از  80درصد تنباکوهای مورد استفاده از مراکز
عرضه قلیان ،تنباکوهای خراب ،فاسد و کپک زده
است.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت

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 قهوهخانهها ،دستگاههای متولی باید با
اعمال نظارت بیشتر چنین محصوالتی را شناسایی
و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند.
همایون هاشمی درباره اظهارات رئیس مرکز
سالمت محیط کار وزارت بهداشت مبنی بر
اینکه  80درصد تنباکوهای معطر حاوی اسانس
و حاللهای بسیار خطرناک از جمله بنزن است
به خانه ملت گفت :سازمان غذا و دارو و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط
باید نظارت بیشتری بر عرضه تنباکوهای معطر
و میوهای داشته باشند و با اعمال نظارت بیشتر
واردکنندگان چنین محصوالتی را شناسایی و با
قاطعیت با آنان برخورد کنند ،زیرا در بازرسیها
دیده شده که در قهوهخانهها تنباکوهای غیرمجاز
حاوی آمفیفتامین با عناصر دیگر شیمیایی استفاده
شده است.
وی با هشدار نسبت به اینکه بیشترین
مصرفکنندگان قلیان نوجوانان و جوانان هستند،
گسترش قلیانسراها را خطری جدی برای سالمت
این قشر دانست و افزود :متأسفانه سن مصرف
دخانیات در کشور کاهش یافته و استفاده از
دخانیات به ویژه قلیان برای نوجوانان و جوانان
به فرهنگ ،سرگرمی و تفریح تبدیل شده که این

وی با تأکید بر اینکه رؤسای اتحادیههای 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 میکند.
به هر حال با گزارشاتی که از وضعیت مبارزه با
استعمال قلیان در تهران و شهرستانها داده شده،
میتوان اینگونه دید که مبارزه با قلیان همچنان در
حال انجام است ولی اینکه این برخوردها چقدر
ادامهدار است یا مقطعی ،مسئلهای است که باید
بیش از هر وقت دیگری به آن توجه کرد .تجربه در
بخشهای مختلف همیشه به ما یادآور شده که با
زور و فشار نمیتوان برخی از مسائل و مشکالت
را برطرف کرد آن هم عادتی که سالهاست همانند
یک اپیدمی جدی در جامعه نمایان است .بارها
مسئوالن امر از نیاز به فرهنگسازی جدی در
حوزه کنترل و مبارزه با دخانیات در جامعه صحبت
کردهاند ولی متأسفانه تنها حرف زده میشود و در
نهایت کما فیسابق در همان وضعیت همیشگی به
سر میبریم .به هر حال نباید از حق هم گذشت
که وضعیت شهرستانها 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.

زنگ خطری جدی بوده و نیاز است با برنامهریزی
مناسب به سمت ممنوعیت عرضه قلیان در مراکز
عمومی و جایگزینی مراکز تفریحی و فرهنگی
با مراکز عرضه قلیان حرکت و همچنین با
فرهنگسازی مناسب نسبت به اصالح فرهنگ
خانوادهها اقدام کرد.

تکذیب صنف
این در حالیست که عالیی ،رئیس سابق اتحادیه
قهوهخانهداران چندی پیش در مورد نظارت بر
قهوهخانههایی که از مواد مخدر و روانگردان
در تنباکوهای خود استفاده میکنند ،به آنا گفت:
استفاده قهوهخانهداران از مواد روانگردان و مخدر
حرف درستی نیست و نوعی تهمت به قشر
زحمتکش قهوهخانهداران است .اگر یک نفر با
چاقو کسی را کشت آیا باید چاقوسازی را منحل
کنیم؟
وی با انتقاد از جمعآوری قهوهخانهها در سطح
شهر افزود :قهوهخانه جزو مشاغل قدیمی و
صنوف اول این کشور است که با جمعآوری
قهوهخانهها عدهای از افراد بیکار میشوند ،در
حالی که در دولت تدبیر و امید تأکید بر ایجاد
اشتغال است.
عالیی تأکید کرد :ما نباید برای جمعآوری
قهوهخانهها به صورت ضربتی عمل کنیم زیرا اگر
معضلی در اجتماع وجود دارد ،باید به صورت
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 میکند.

و باز هم انتظار
مسئله پاکسازی شهرها از قلیان آن هم از نوع
نشئهکننده (!) ،ظاهرا به یک مسئله بزرگ و غیرقابل
حل تبدیل شده و به رغم تالش نهادهای مسئول،
متأسفانه سرعت رشد و تاسیس قلیانسراهای
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
نیز شکسته شد ،بازهم در ظاهر اتفاقی نمیافتد
چون در همین زمان ،تعداد زیادتری قلیانسرا افتتاح
شده و تعداد بسیار زیادتری نیز قلیان خریداری
شدهاند .ظاهرا عرضه قلیان و وجود قلیانسراها،
تابع قانون انرژی است .همانطور که انرژی از
بین نمیرود ،فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل
میشود ،قلیانسراها هم همینطورند!
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Appreciation of the first tobacco-free village in Iran by the Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) in Eid al-Ghadir Day

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

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 BolbolAbad village, in Bashagard County. The main participants of the ceremony were as follows: Mr. Shahsavan,
the representative of the IATA; Ayatollah Sadrosadat,
the representative of the Supreme Leader in Hormozgan 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 village; 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, diligent, 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 facilities, 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 dangerous, its people are hardworking and hospitable. Of

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 decisively with tobacco and hookah after ten years.” He added,
“In the village, the love and dedication to the Ahl-alBayt are waving among the people, and such a ceremony 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.

course, the name “Bashagard” has been given to the region by non-native people. In fact, native speakers pronounce it as “Bashkard” and it seems that the latter word
is the correct pronunciation, because what the indigenous 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 hookah 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 smoking 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 BolbolAbad. Residents of the village - placed in Bashagard
District in Jask County of Hormozgan Province - decided 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 collective 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 measure. 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 ‘TobaccoFree Society’ in the upcoming years.”

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 delinquency 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 problems, then they would no longer be inclined to tobacco
and drugs.” According to him, “Home jobs and microeconomics 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 region 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 areas 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 imperative that the provincial authorities pay more attention to
the village and provide it with more cultural and sports
facilities.

