
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

اشتغالزایی توجیه خوبی برای فعالیت قهوه خانه ها نیست

فعالیت 6 هزار مرکز عرضه قلیان در تهران 
پادزهر این درد، همکاری  بین بخشی است
 صفحه 4

ممنوعیت اخذ پروانه کسب برای قلیانسراها 
لغو سمفونی ُغل ُغل در استان ها 
صفحه 6

مقابله گسترده با بیماری های غیرواگیر
شبکه ملی پیشگیری  بیماری های غیرواگیر 
صفحه 9

همایش زنان، دخانیات و سالمت برگزار شد
خطر استعمال دخانیات زنانه شده!
صفحه 10

مبارزه با دخانیات را  از مساجد آغاز کنیم
صفحه 13
 
قیمت یک بسته سیگاردر ایران  از میانگین اروپا 
  میانگین جهانی و میانگین آسیا کمتر است
صفحه 14

 سال سوم| شامره 24| آبان 1396| شانزده صفحه| 500تومان| تیراژ 15000 

باور کنیم مصرف سیگار عامل ایجاد انواع سرطان است !

اولین ماهنامه تخصصی سالمت و دخانیات در کشور

صفحه 5

صفحه 12

صفحه 2

صفحه 10

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه نباید با توجیه اشتغال تعداد 
محدودی در قهوه خانه ها، سالمت جامعه را به 
به جای  تا  از مسئوالن خواست  انداخت،  خطر 
سطح  در  فرهنگ سازی  به  قهری،  برخوردهای 

جامعه بپردازند.

در  ملت،  خانه  با  گفت وگو  در  خالقی  بشیر 
قهوه خانه داران  رئیس صنف  اظهارنظر  به  واکنش 
تعطیلی  اینکه  بر  مبنی  سنتی  سفره خانه های  و 
قهوه خانه ها راه را برای ایجاد قهوه خانه های زیرزمینی 
هموار می کند، گفت: به تازگی پای بسیاری از افراد 
به  باز شده است،  به قهوه خانه ها  بیکاری  از فرط 
همین دلیل هر فردی از زعم خود به توجیه فعالیت 
قهوه خانه ها می پردازد در حالی که این اماکن شرایط 
استعمال مواد دخانی برای جوانان در سطح گسترده 

را فراهم می کنند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای 

نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: 30 درصد عوارض سیگار 
عزیزی  محمد  شد.  خواهد  ورزش  حوزه  صرف 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال حدود 
1300 میلیارد تومان از بخش ارزش افزوده به وزارت 
ورزش داده می شود، گفت: این هزینه صرف اتمام 

پروژه های نیمه تمام ورزشی خواهد شد.

عزیزی با اشاره به پیگیری طرحی در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: یک کار دیگری که ما انجام دادیم 
این است که از عوارض سیگار که حدود 1400 میلیارد 
تومان است به دنبال تصویب این طرح در مجلس 
شورای اسالمی، 30 درصد جهت کارهای ورزشی 
تخصیص پیدا می کند و امید است این اعتبارات صرف 
هزینه جاری نشود و پروژه های ناتمام با این اعتبار 

تکمیل شود و برای استفاده مردم به کار رود.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه 

اسالمی، با بیان اینکه برخی افراد نباید ایجاد شرایط 
اشتغال تعداد محدودی از افراد در قهوه خانه ها را به 
رخ بکشند، افزود: بی تردید استعمال قلیان سالمت 
افراد را به خطر می اندازد و این امر مسلمی برای 
بی رویه  استعمال  دیگر  سوی  از  است؛  همگان 
قلیان هزینه هایی را به حوزه سالمت کشور تحمیل 
می کند. بنابراین ما نمی توانیم به دلیل ثبات شغلی 

تعدادی از افراد، سالمت جامعه را نادیده بگیریم.

بر  تأکید  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
به  قهوه خانه ها  زیرزمینی  فعالیت  احتمال  اینکه 
غیرقابل قبول  قلیان  ارائه  مجوز  دلیل عدم صدور 

است، چراکه مصرف آزادانه قلیان از اساس غلط 
است، یادآورشد: قانونگذار در این مورد به وظیفه 
خود به درستی عمل کرده، اما ایجاد قوانین نیازمند 
شورایعالی  که  می طلبد  و  است  اجرایی  ضمانت 
سالمت به عنوان باالترین شورا که رئیس جمهور 
در رأس آن قرار دارد و متشکل از وزیر بهداشت، 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  رؤسای  و  استاندار 
جامعه  آگاهی  سطح  ارتقای  جهت  در  است، 
وزارتخانه های  دیگر  از سوی  کند.  سیاستگذاری 
آموزش و پرورش، وزارت علوم و رسانه ملی نیز 

باید در این زمینه به رسالت خود عمل کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
که  قهوه خانه هایی  با  مقابله  کرد:  تصریح  اسالمی 
با برخورد سلبی و  قلیان می کنند  به عرضه  اقدام 
قهری امکانپذیر نیست، اما نباید اجازه دهیم فعالیت 
تا  آزادانه قهوه خانه هایی که قلیان عرضه می کنند، 
استعمال  شاهد  این  از  بعد  که  یابد،  تداوم  جایی 

آزادانه مواد مخدر در اماکن عمومی نیز باشیم.

۳۰ درصد عوارض سیگار
صرف حوزه ورزش خواهد شد

در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: الزم است 
تا تمام پروژه های نیمه تمام ورزشی را تمام کنیم و 
را  آن  بخواهیم  ورزش  وزارت  درآمدهای  با  اگر 
پرداخت کنیم، 30 سال طول می کشد و اگر اعتباراتی 
که از ارزش افزوده تأمین می شود را نیز به حساب 
بیاوریم، اتمام این پروژه ها در حدود 10 سال به طول 

می انجامد و این واقعیت کشور است.

 زهرا ساعی
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس
از آسیب های نوظهور زنان
 غافل نباشیم

دکتر ندا گلیجانی مقدم
 معاون فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه الزهرا )س(

تحقق توسعه پایدار 
در گرو سالمت جامعه

هیأت عمومی دیوان عدالت، ممنوعیت فروش، تولید و واردات تنباکوهای معسل را تأیید کرد

بازار پُرسود اجرا نشدن قانون

مافیای دخانیات دست قانون را بسته است
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غم و درس بزرگ کرمانشاه 

آبان ماه تلخی بود. فاجعه غم انگیز زلزله در نوار غربی 
کشور به خصوص در استان دلیرمردان کرمانشاه، غم 
سنگینی بر دل آبان گذاشت تا خاطره تلخ به خاک و خون 
افتادن پهلوانان دیار ُکرد را با آبان هر سال، به یاد آوریم. 
زلزله کرمانشاه اما درس های سخت تری نیز دربر داشت. 
تلخی حاشیه های این زمین لرزه اگر نه به اندازه درد از 
دست دادن جمعی از هم نوعان، که کمتر نبود. حکایت 
تکراری آماده نبودن ها و کمبودها، داستان کم اعتمادی ها و 
بی دقتی ها، حتی در کنار تالش و تکاپوی همیشگی مردم 
هم نوع دوست کشور که اینبار نیز در شتافتن برای کمک 
به هم سرزمینان آسیب دیده خود کم نگذاشتند، نتوانست 
خودی نشان ندهد. چرا؟ به دلیل تکراری کمبود اعتبار 
و چرا کمبود اعتبار؟ به هزار دلیل... کمبود اعتبار باعث 
کاهش آمادگی نیروهای امدادی و کمبود احتمالی وسایل 
و تجهیزات ضروری حادثه دیدگان می شود. کمبود اعتبار 
باعث صرفه جویی غلط در هزینه های ساخت و ساز منازل 
و مراکز درمانی می شود و کمبود اعتبار در نهایت فرآیند 
بازسازی مناطق آسیب دیده را ُکند خواهد کرد. به گفته 
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، برای بازسازی 
مدارس و 41۵ کالس درس در استان کرمانشاه به 1۲0 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و بازسازی مدارس و 
کالس های درس، گوشه کوچکی از بازسازی های مورد 
نیاز این استان و مناطق زلزله زده اطراف است و همه این 
موارد به اعتبار نیاز دارد و     »کمبود اعتبار«، کلمه ای است 
که دولتمردان همواره آن را تکرار می کنند. اما چرا کمبود 
اعتبار؟ شاید مهمترین دلیل این کمبود را بتوان وابستگی 
شدید درآمدهای دولتی به فروش نفت دانست زیرا 
نوسان در قیمت نفت همانطور که می تواند برخی مواقع 
ثروت هنگفتی نصیب کشور کند، در بسیاری موارد نیز 
می تواند کشور را به خاک سیاه بنشاند چراکه وابستگی 
شدید به فروش نفت و کاهش قیمت آن در بازار جهانی 
متعاقب با افزایش تولید و کاهش تقاضا، بالیی است که 
دیر یا زود گریبان کشور و مردم را خواهد گرفت و نوید 
تلخ آن را می توان در افزایش استفاده از انرژی الکتریکی 
و انرژی های پاک در کشورهای توسعه یافته دانست. 
پیشرفتی که شاید برای ما که فروشنده نفت خام هستیم 
و بسیاری از خریداران خود را در آینده نزدیک از دست 
خواهیم داد، دلپذیر نباشد. بنابراین ناگزیر به قدم گذاشتن 
و پیمودن هرچه سریع تر راهی هستیم که کارشناسان 
سالهاست آن را فریاد می زنند، کاهش وابستگی به نفت...
اما کاهش وابستگی به نفت برای کشوری که به درآمد 
سهل الوصول نفت عادت کرده کار راحتی نیست؛ آنهم 
مشخصی  و  دقیق  مالیات  دریافت  سیستم  که  زمانی 
وجود ندارد. به جرأت می توان کشور ما را بهشت گریز 
نهاد دولت  نظر می رسد  به  مالیات دانست چراکه  از 
هنوز نسبت به درآمدهای مالیاتی احساس نیاز شدیدی 
نکرده است. تقریباً تمام کاالها و خدمات آسیب رسان 
باالترین حاشیه سود  و  مالیات  کمترین  با  در کشور 
برای عرضه کنندگان عرضه می شوند، در صورتیکه طبق 
قانون و طبق سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری، دولت موظف به اخذ عوارض و 
مالیات از این کاالها و خدمات است. سیگار و تنباکوی 
قلیان در کشور ما با یکی از کمترین سطوح قیمت  در 
منطقه عرضه می شوند و در کنار آن، خدمات ورزشی 
و فرهنگی پرهزینه اند. برای مثال آیا عوارض و مالیات 
بر درآمدی که از یک باشگاه ورزشی اخذ می شود، از 
عوارض و مالیات یک مرکز عرضه کننده قلیان کمتر 
است؟ قائدتا باید کمتر باشد چراکه این مالیات و عوارض 
تأثیر مستقیمی بر نرخ خدمات عرضه شونده دارد. پایین 
بودن عوارض و مالیات کاالها و خدمات آسیب رسان 
سالمت مانند سیگار و قلیان، از یک طرف به از بین رفتن 
سالمت عمومی می انجامد و بودجه زیادی از وزارت 
بهداشت می بلعد و از طرف دیگر، دولت را از یک درآمد 
پایدار مالیاتی محروم می کند. اما امروز کجا ایستاده ایم؟ 
تومان  میلیارد  و ۵00  هزار  از 4  بیش  ماهیانه  دولت 
صرف پرداخت یارانه های نقدی می کند، طرح تحول 
سالمت و هزینه های آن گلوی دولت را گرفته است، 
صندوق های بازنشستگی بدون کمک دولت حتی یک 
ماه هم دوام نمی آوردند و بالهای طبیعی و غیرطبیعی، 
از چپ و راست به وقوع می پیوندند و هزینه های جدید 
ایجاد می کنند. در این اوضاع و احوال، آیا بهتر نیست که 
دولت از کاالها و خدمات آسیب رسان سالمت، مالیات 
کارشناسی شده ای دریافت کند تا شاهد سرخم کردن 
دولتمردان در مقابله با بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله و 

آلودگی هوا و خشکسالی نباشیم؟

سخن اول

دستگاه های عالی نظارتی
 اجازه تعرض به سالمت آحاد جامعه 

را به هیچکس نمی دهند

بهداشت،  وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
این خصوص  در  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اعالم کرد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 
نشست اخیر خود، شکایت مطرح شده در هیأت 
عمومی دیوان برای ابطال تصمیم ستاد کشوری 
کنترل دخانیات و همچنین مکاتبات انجام شده از 
سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و مرکز نظارت بر دخانیات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت 
تولید و عرضه مواد معطر و معسل دخانی را خالف 
اجرایی  اختیارات دستگاه های  از  قانون و خارج 

یادشده تشخیص نداد.
ابراهیم گلمکانی در ادامه تأکید کرد: در پی اقدام 
بر  مبنی  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  قانونی 
ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در مواد دخانی در 
تبلیغ، تشویق و تحریک به  جهت پیشگیری از 
بهداشت  وقت  معاونت  دخانی،  مواد  از  استفاده 
وزارت بهداشت طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اعمال سیاست های الزم به منظور 
جلوگیری از واردات، تولید و عرضه محصوالت 
داد.  قرار  تأکید  مورد  را  دخانی  معسل  و  معطر 
بنابراین متعاقب این امر، اشخاصی با طرح شکایت 
در دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال این 
تصمیمات، صدور دستور موقت برای جلوگیری از 
اجرای این مصوبه را درخواست کردند و با طرح 
پرونده در هیأت عمومی و تصمیم یکی از شعب 
دیوان، اجرای این تصمیمات تا صدور رأی نهایی 

از دیوان موقتاً متوقف شد.
بهداشت  وزارت  امور مجلس  و  معاون حقوقی 
یادآور شد: هیأت تخصصی دیوان در رسیدگی 
بدوی به موضوع، تصمیم قاطعی اتخاذ نکرد و 
به دلیل اینکه اکثریت اعضا با ابطال موافق بودند، 
رسیدگی نهایی پرونده به نشست هیأت عمومی 
موکول شد. همچنین با توجه به دفاعیات صورت 
گرفته و انعکاس آثار سوء استفاده از این تولیدات، 
این  قاطع صادره،  رأی  در  دیوان  عمومی  هیأت 
تصمیم  صحت  به  و  ندانست  وارد  را  شکایت 

وزارت بهداشت در این جهت رأی داد.
گلمکانی با اشاره به اینکه رأی قاطع هیأت عمومی 
دیوان ثابت کرد دستگاه های عالی نظارتی با حمایت 
از تصمیمات دستگاه های اجرایی در جهت اعمال 
وظایف قانونی خود اجازه هنجارشکنی و تعرض 
به سالمت آحاد جامعه را به هیچکس نمی دهند، 
تصریح کرد: با این رأی از دستور موقت صادره نیز 
رفع اثر شد. بنابراین ممنوعیت ورود، تولید و عرضه 
توتون و تنباکوی معطر و معسل همچنان به قوت 
خود باقی است و طبق تصمیم هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری، دستگاه های اجرایی مربوطه مکلف 
به اجرای تکالیف قانونی خود در این رابطه هستند.

پلمب در انتظار 
رستوران های که قلیان عرضه می کنند

دارندگان  اتحادیه  رئیس  ابراهیمی،  میر  علی اصغر 
رستوران و سلف سرویس نیز در پی صحبت های 
گلمکانی با تأکید بر اینکه ارائه قلیان در رستوران ها 
تخلف محسوب می شود، گفت: قطعاً اگر رستورانی 
نسبت به عرضه قلیان عمل کند، پلمب خواهد شد. طبق 
قوانین موجود رستوران ها اجازه ارائه قلیان ندارند و اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.

متولیان تفریح و نشاط
 از راه های معمول وارد شوند

سخنگوی وزارت بهداشت نیز در خصوص قلیان و 
جمع آوری آنها متذکر شد: وزارت بهداشت مضرات 
مصرف قلیان را اعالم کرده و تأکید دارد که مصرف 
و  تفریح  متولیان  است.  مضر  سالمتی  برای  قلیان 
نشاط در جامعه، باید از راه های معمول، شرایط نشاط 
اجتماعی و اوقات فراغت اجتماعی را تأمین کنند تا 

مردم به سراغ سیگار و قلیان نروند.
ایرج حریرچی با اشاره به اینکه قانون الزم االجراست 
و در هیچ قانونی گفته نشده که برای اجرای یک قانون 
پیش زمینه آماده کنید، گفت: تعجب می کنم که اصاًل 
می شود؟  گذاشته  قانون  اجرای  به  اصرار  اسم  چرا 
قانون الزم االجرا در این زمینه وجود دارد که در آن 
غیرمستقیم  و  مستقیم  تشویق  هرنوع  می شود  گفته 
افراد به استعمال دخانیات ممنوع است.  یا تحریک 
همین  که بگوییم جوانان چون بیکار هستند به سمت 

مصرف قلیان کشیده می شوند، خود تشویق مستقیم یا 
غیرمستقیم به مصرف مواد دخانی و غیرقانونی است.

اختصاصی  مصاحبه  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
با کارت قرمز در پاسخ به این پرسش که »با توجه به 
قانون و نیز گفت وگوی ویژه خبری اخیر که با دادستان 
و نمایندگی مجلس انجام شد، دلیل ناهماهنگی در اجرای 
قانون مبارزه با استعمال دخانیات چیست؟« گفت: از نظر 
قانون روشن است که در اماکن عمومی نباید قلیان عرضه 
شود. ما استدالل قانونی و علمی برای سالمتی مردم داریم. 
بعضی قرائت ها از قانون متفاوت است و بعضی از افراد نیز 
نظرات متفاوتی دارند. آنها معتقدند که قلیان به اندازه ای که 
ما می گوییم مضر نیست. به هر حال در ظاهر امر، مسئولیت 
جلوگیری از این امر در سطح جامعه با وزارت بهداشت 
است که هم از منظر علمی و هم از نظر قانونی اظهار نظر 
کند. مسئله دیگر این است که مالحظاتی برای اشتغال 
وجود دارد و عده ای به وسیله این محصوالت دخانی 
کسب در آمد می  کنند. به هر حال با تمامی مشکالتی که 
ما پیش روی داریم، روندی را می بینیم که به سمت جلو 
حرکت می کند که دادستان ها و شهرداری ها نیز در این 

مسئله بسیار خوب با ما همکاری کرده و می کنند.

اولویت، برخورد با 
قلیانسراهایی است که مجوز ندارند

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت نیز 
با بیان اینکه قوانین موجود برای مبارزه با عرضه قلیان 

کافی است، گفت: برخورد با عرضه کنندگان قلیان با 
اولویت آنهایی که مجوز ندارند، شروع خواهد شد. 
در  قلیان  عرضه  با  برخورد  قانون  که  است  10سال 
صنوف مختلف صادر و 9 سال هم هست که شیوه نامه 
قانونی آن به نگارش درآمده است، اما زمانی که فشار 

افراد و اصناف به وجود می آید، کار رها می شود.
صادق حضرتی متذکر شد: همگان می دانند که قلیان 

مشکل  بنابراین  است.  مضر  سالمت  برای  به شدت 
ما بحث علمی نیست، بلکه فرهنگ استفاده از قلیان 
است که به پدیده ای تفریحی در بین خانواده ها تبدیل 
است.  نشده  دیده  آن  برای  هم  جایگزینی  و  شده 
وزارت بهداشت باید طی 10 سال آینده ۲۵ درصد از 
مرگ و میرهای قابل کنترل را کاهش دهد که از جمله 
راه های آن، کاهش مصرف قلیان در بین جوانان است. 
همچنین در پنج سال گذشته مصرف سیگار کمتر شده، 
اما در مقابل مصرف قلیان بیشتر شده است. بنابراین 
انجام  شوم،  پدیده  این  با  برخورد  برای  ما  راهکار 

اقدامات پلکانی و با اولویت است.

ممنوعیت عرضه معسل های دخانی 
به نفع سوداگران نباشد!

ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
اداری  با اشاره به حکم هیأت عمومی دیوان عدالت 
مبنی بر اعمال سیاست های الزم به منظور جلوگیری 
از واردات، تولید و عرضه محصوالت معطر و معسل 
دخانی، گفت: صدور چنین احکامی بسیار عالیست 
ولی باید در کنار آن، مواظب ایجاد بازارهای کاذب و 

نیز قاچاق این قبیل محصوالت در کشور باشیم.
محمد رضا مسجدی در ادامه افزود: اطالعات رسیده نشان 
می دهد که عوامل و دست اندرکاران در حال جمع آوری 
این محصوالت از سطح کشور هستند تا با ایجاد بازار 
کاذب و تبلیغات فریبنده جهت اغفال جوانان و نوجوانان، 
توتون ممنوعه را با قیمت های چند برابر به فروش برسانند.

وی تأکید کرد: بعد از حکم صادره از دیوان عدالت 
اداری، خوب است ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
دادستانی محترم با اتخاذ اقدامات الزم جهت برخورد 
تعیین  نرخ  برای سالمت جامعه  که  با سودجویانی 

می کنند، اقدام کنند. 
تجربیات  اساس  بر  گفت:  خاتمه  در  مسجدی 
کشورهای مختلف، هرگونه مورد قاچاق در این زمینه 
مشمول اعمال جرایم صد برابری برای عرضه کنندگان، 

تولید کنندگان و وارد کنندگان محصوالت است.

با دزدیدن سالمت مردم مخالفیم
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در اینباره 
یادآور شد: دزدی خالفی روشن است و همگان می دانند 
که باید با آن مبارزه کرد. قلیان هم دزدی سالمت است و 
این موضوع را نیز همه می دانند. ما مخالف سود و زیان 

مردم نیستیم، اما با دزدیدن سالمتی مردم مخالفیم.
محمدرضا مسجدی افزود: طرح جمع آوری قلیان ها 
طرحی ادامه دار است، اما متأسفانه در وسط کار به دلیل 
فشار اصناف و افراد، بعضاً شاهد عقب نشینی مسئوالن 
در این زمینه هستیم. حداقل 6 آیین نامه صادر شده که 
نشان می دهد هیچ قهوه خانه ای در تهران مجوز عرضه 
قلیان ندارد، آنهایی هم که داشتند باید در مدت یکسال 

چندی پیش در یک مناظره تلویزیونی همایون هاشمی نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
با طرح ضربتی جمع آوری قلیان در قلیانسراها به شدت مخالفم یا اینکه چرا طرح ضربتی برای ایجاد 
اشتغال ایجاد نمی شود؟ اعالم کرد: در نظام های اجتماعی چیزی به نام طرح ضربتی نداریم. بنابراین 
برای مقابله با استعمال قلیان طرح ضربتی جواب نمی دهد و باید طرح های فرهنگی را جایگزین کرد، 
چراکه طرح ضربتی خیانت به مملکت است. همچنین ما آزموده ایم که طرح ضربتی هیچ توجیهی 

ندارد و تار و پود آن از ابتدا در رفته است.
در ادامه این برنامه تلویزیونی، نادری ابیانه مشاور اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی نیز 
مدعی شد: قلیان یک ابزار بوخور سنتی است و ارتباطی به دخانیات ندارد. تمامی اینها در حالی 
بود که محمد جواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قانون جامع کنترل 
و مبارزه با دخانیات الزم االجرا است و باید در کل کشور اجرا شود، تأکید کرد: توزیع قلیان از نظر 
بهداشتی اشتباه است و وزارت بهداشت به این موضوع انتقاد دارد. وزارت بهداشت و نیروی انتظامی 
جهت اجرای این قانون مدعی است. به هر حال بعد از آن برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری بحث 
برانگیز، این سؤال برای همگان پیش آمد که چگونه است که یک پزشک معالج و یک نماینده از 
کمیسیون بهداشت اینگونه به نفع قلیان صحبت می کنند، بدون آنکه سالمت جامعه و هزینه های گزاف 

آن را در نظر بگیرند.
همزمان با داغ شدن بحث برخورد با مراکز عرضه کننده قلیان و اعالم حکم هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری مبنی بر رد دادخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان تنباکوی طعم دار، فروشندگان این 
نوع تنباکو از فرصت میان صدور رأی تا ابالغ و اجرای حکم استفاده کرده و محصوالت تولیدشده 
خود را اینبار با قیمتی بسیار بیش از قبل، به بازار عرضه کرده اند. گزارش ها حاکی از آن است که 
قیمت هر بسته تنباکوی عکسدار در بازار برخی مناطق تهران از 3 تا 4 هزار تومان به 6 تا 8 هزار 
تومان رسیده است. به نظر می رسد تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تنباکوهای طعم دار و معسل قلیان 
که آلوده بودن آنها به اثبات رسیده، با آگاهی نسبت به اطاله دادرسی و برخی خالء های قانونی، بر 
سر راه اجرای قانون مبارزه با استعمال و عرضه قلیان سنگ اندازی می کنند و وقتی پای کسب درآمد 
و سود بیشتر باشد، برای سالمت عمومی ارزشی قائل نیستند و اتفاقاً از ممنوعیت آتی تنباکوهای 
معسل و طعم دار استفاده کرده و محصوالت خود را با قیمت بسیار زیادتر از حد معمول به فروش 
می رسانند. برخی فروشندگان این نوع محصوالت نیز البته از این فرصت استفاده کرده و با احتکار 

تنباکوهای موجود، قیمت این محصوالت را زیادتر از آنچه باید بفروشند، اعالم می کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت، ممنوعیت فروش، تولید و واردات تنباکوهای معسل را تأیید کرد

بازار پرسود اجرا نشدن قانون
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تهران در  اتحادیه  قهوه خانه داران و سفره خانه داران سنتی  رئیس 
رابطه با انجام طرح برخورد با قلیانسراها با بیان اینکه نمی توان این 
صنف تاریخی- فرهنگی را از اصناف کشور حذف کرد، گفت: 
با ممنوعیت عرضه قلیان، عرضه آن زیرزمینی خواهد شد و 3۵ 
بیکار می شوند. متأسفانه برخی قوانین  نفر فقط در تهران  هزار 
با دوراندیشی به مسائل نگاه نمی کند و گاهاً موجب مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی می شود. اکنون قلیان و قهوه خانه ها از جمله 
اصنافی هستند که قدمت آنها در کشور به چند صد سال می رسد و 

نمی توان به راحتی آنان را از جرگه اصناف حذف کرد.
محسن نظری با اشاره به اینکه در حال حاضر در تهران حدود 
6هزار واحد صنفی زیر نظر این اتحادیه فعالیت می کنند که مجموعًا 
3۵هزار نفر سرپرست خانوار در آنها مشغول به کار هستند، تصریح 
کرد: در صورتی که بدون در نظرگرفتن هیچ گونه جایگزینی اقدام 
به حذف قلیان و تعطیلی محل های عرضه صورت بگیرد، جدای از 
برخی مشکالت اجتماعی که می تواند در پی این تصمیم رخ دهد، 
در اولین قدم این تعداد فرد بیکار خواهند شد. پیش از این قانون 
ممنوعیت عرضه قلیان در کافه ها و رستوران ها و واحدهای بدون 
جواز مطرح شده بود که اتحادیه به این قوانین پایبند بوده و طبق آن 
عمل کرد؛ اما امروز صحبت از جمع آوری قلیان ها از قهوه خانه ها 

می شود که جایگزینی برای آن در نظر نگرفته اند.
رئیس اتحادیه  قهوه خانه داران و سفره خانه داران سنتی تهران با اشاره 
به اینکه با تدبیر مناسب می توان از مشکل بیکاری ناشی از این 
قانون جلوگیری کرد، افزود: با توجه به اینکه سرانه ایجاد شغل 
برای هرنفر نزدیک به 100 میلیون تومان است، اگر طرح هایی 
از این قبیل به درستی اجرا نشود، فقط در همین یک مورد دولت 
مجبور شود 3۵00 میلیارد تومان خرج ایجاد اشتغال برای افراد 
بیکار شده این صنف کند و همچنین سرمایه های به کار گرفته شده 

در قهوه خانه ها و سفره خانه ها نیز عماًل به باد می رود.

ظهور واحدهای زیرزمینی عرضه قلیان
نظری در ادامه با اشاره به اینکه  قلیان در فرهنگ بخشی از جامعه 
ما به طور پررنگ وجود دارد، اگر عرضه آن از جانب اتحادیه ای که 
به شکل مجوزدار می تواند واحدها را کنترل کند صورت نگیرد، 
قلیان  عرضه  زیرزمینی  واحدهای  بروز  و  ظهور  شاهد  به زودی 
خواهیم بود، تأکید کرد: بر این واحدها نه تنها نظارتی نیست، بلکه 
نمی توان مطمئن بود که به جز قلیان چه مواد یا نوشیدنی های 
دیگری در آنها عرضه می شود و حتی هیچ تضمینی بابت رعایت 

مسائل اخالقی در این فضاها وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به استان هایی که پیش از این اقدام به حذف قلیان 
به طور کامل کرده اند، گفت: گزارش هایی از استان های اصفهان و 
مشهد به عنوان استان هایی که پیش از این چنین قانونی را به اجرا 
درآورده اند داریم که برخی موارد آنها را خود از نزدیک دیده ام که 
به شدت واحدهای غیرقانونی و زیرزمینی عرضه قلیان رواج پیدا 
کرده است و اکنون به جای نظارت های سازمان یافته از واحدهای 
فضاهای  دنبال  به  قضایی  کمیسیون  شکل  به  باید  اتحادیه ای، 

غیرقانونی بگردند.

نظارت کامل بر روی توتون ها انجام می شود
تهران  سنتی  سفره خانه داران  و  قهوه خانه داران  اتحادیه   رئیس 
با اشاره به اینکه االن در خصوص مواد مصرفی قهوه خانه ها و 
نه تنها در حال  اظهار کرد:  انجام می شود،  قلیان ها نظارت کافی 
قلیان ها  مصرفی  مواد  و  قهوه خانه ها  روی  الزم  نظارت  حاضر 
صورت می گیرد، بلکه در پی تفاهم صورت گرفته در حال تولید 
توتون های بی ضرر و حتی خوراکی هستیم که می تواند مضرات 
فعلی قلیان را به شدت کاهش دهد. البته تولید محصول نهایی این 
توتون ها بستگی به مساعدت انجام شده از سوی مقامات دارد تا 
با سرمایه گذاری الزم، عماًل بخش مضر قلیان را از این محصول 
حذف کنیم که به نظر می رسد این از جمله راه حل های مفیدی 
باشد که به جای پاک کردن صورت مسئله، تبعات آن را خواهد 

کاست.

تخصیص یارانه جهت تغییر کاربری قلیانسراها
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز ضمن 
از سطح شهر  قلیان  اجرای طرح جمع آوری  از  ابراز خرسندی 
گفت: حرکت های اینچنینی ستودنی است ولی باید این مسئله را 
نیز در نظر داشت که با حذف یک چیز باید جایگزینی برای آن 
در نظر گرفت؛ چراکه حذف یکباره و بدون برنامه ریزی، تبعات 
اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت که باید بیش از هر وقت 

دیگری به آن توجه کرد. 
علی عطا طاهری در ادامه متذکر شد: گزارشی جدیداً به ما رسیده که 
نشان می دهد در شهرستان ورامین بسیاری از ورزشگاه ها تبدیل به 
قلیانسرا شده اند. در این گزارش آمده است که هزینه استفاده از یک 
ورزشگاه در یک ماه معادل کشیدن 1۵0 قلیان در ماه است. بنابراین 
هزینه باالی ورزشگاه ها موجب شده که قلیانسراها بیش از هر وقت 

دیگری مورد پسند جوانان جهت پر کردن اوقات فراغتشان باشد.

است  ممکن  قلیان  حذف  از  بعد  حال  هر  به  شد:  متذکر  وی 
بسیاری از کسانی که در این صنف مشغول به فعالیت هستند دچار 
مشکالت جدی معیشتی شوند که نباید آنها را فراموش کرد. بیکار 
ماندن عده زیادی می تواند تبعات جدی را برای جامعه به همراه 

داشته باشد.
نهاد و  یا هر  نهاد ریاست جمهوری  به نظر من  افزود:  طاهری 
سازمانی که باید به رفع معضالت اینچنینی بپردازند، یارانه و کمکی 
جهت تغییر کاربری این اماکن به صاحبانشان تخصیص دهد تا 
بدینوسیله مشکالت قلیانسراها نیز مرتفع شود. اگر همکاری بین 
بخشی برای رفع یک مشکل وجود نداشته باشد، متأسفانه یک 

طرح می تواند به شکست منجر شود.
وی در توضیح تخصیص یارانه کمکی متذکر شد: به عنوان مثال 
سازمان های بیمه گر ما، متأسفانه در رابطه با بیماری های ناشی از 
استعمال سیگار هزینه های زیادی را متقبل می شوند. آنان می توانند 
قبیل  این  درمان  برای  پرداختی  پول  از  بخشی  طرح،  ارائه  با 
بیماری ها را به عنوان حامیان طرح مبارزه با قلیان و دخانیات در 
جهت تأسیس اماکن تفریحی و آموزشی یا تغییر کاربری این صنف 

تخصیص دهند. 
فراغت  اوقات  گذران  برای  باید  اینکه  خصوص  در  طاهری 
جایگزینی برای جوانان داشت، متذکر شد: با حذف قلیانسراها به 
یکباره مراکز زیادی بسته خواهد شد. مراکزی که اکثر جوانان در 
آنجا به گذران اوقات فراغت مشغول بودند. البته نباید این مسئله را 
نیز فراموش کرد که این سبک گذران اوقات فراغت نیز خود جای 
ابهام دارد. ولی اگر مراکز تفریحی و آموزشی به گونه ای عمل کنند 
که تمامی جوانان بتوانند از امکانات برابر استفاده کنند، روی آوردن 

به این اماکن از اولویت انتخاب خارج می شود. 
وی متذکر شد: با تخصیص بودجه الزم به صنف قلیانسراها جهت 
تغییر کاربری یا ایجاد مکان های آموزشی، فرهنگی و تفریحی، هم 
مشکل بخش بهداشت و هم صنف قلیانسراها را تا حد زیادی حل 

خواهد کرد.
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در خاتمه 
اعالم کرد: به نظر من در ابتدا باید قلیانسراهایی که مجوز ندارند 
را پلمب کرد و پس از آن، اماکنی که پیش از این مجوز داشته اند 
مورد بررسی قرار گیرند که مشخص شود اجازه عرضه قلیان را 
دارند یا خیر. در نهایت نیز با تخصیص یارانه جهت تغییر کاربری 
مشکالت اقتصادی و معیشتی این صنف می توان مشکالت را تا 

حد زیادی حل کرد.
 

با رستوران های عرضه کننده قلیان 
برخورد می شود

در ادامه نیز رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس 
تخلف محسوب  در رستوران ها  قلیان  اینکه عرضه  بر  تأکید  با 
می شود، گفت: قطعاً اگر رستورانی نسبت به عرضه قلیان عمل 

کند، پلمب خواهد شد.
سید علی اصغر میرابراهیمی افزود: طبق قوانین موجود، رستوران ها 
اجازه عرضه قلیان ندارند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً با آنها 

برخورد خواهد شد.

از قانون برخورد با عرضه قلیان 1۰ سال می گذرد
رئیس سابق سالمت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در اینباره 
گفت: 10سال است که قانون برخورد با عرضه قلیان در صنوف 
به  آن  قانونی  شیوه نامه  که  و 9 سال هم هست  مختلف صادر 
نگارش درآمده، اما زمانی که فشار افراد و اصناف وارد می شود، 

کار رها می شود.
صادق نیت با انتقاد از عرضه قلیان در واحدهایی که مواد غذایی 
برای  به شدت  قلیان  که  می دانند  افزود: همگان  می کنند،  عرضه 
سالمت مضر است. بنابراین مشکل ما بحث علمی نیست، بلکه 
بین  در  تفریحی  پدیده ای  به  که  است  قلیان  از  استفاده  فرهنگ 
خانواده ها تبدیل شده و جایگزینی هم برای آن دیده نشده است. 
وزارت بهداشت باید طی 10سال آینده ۲۵ درصد از مرگ و میرهای 
قابل کنترل را کاهش دهد که از جمله راه های آن، کاهش مصرف 

قلیان در بین جوانان است.
وی افزود: در پنج سال گذشته مصرف سیگار کمتر شده، اما در 
برای  ما  راهکار  بنابراین  است.  بیشتر شده  قلیان  مقابل مصرف 
برخورد با این پدیده شوم، انجام اقدامات پلکانی و با اولویت است.

الزم به ذکر است که تاکنون حداقل 6 آیین نامه صادر شده که نشان 
می دهد هیچ قهوه خانه ای در تهران مجوز عرضه قلیان ندارد. آنهایی 
هم که داشتند باید در مدت یکسال جمع می شدند. این قانون 
برای سه سال پیش بوده که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. 
متأسفانه از این 1۵00 قلیانسرایی که مجوز دارند، هیچکدام مجوز 

خود را از وزارت بهداشت دریافت نکرده اند. 

به هر حال برای برطرف کردن یک مشکل باید تمامی جوانب آن 
در ابتدا سنجیده شود. اینکه یک مشکل را فقط یک جانبه نگاه 
کنیم، بقیه جوانب آن را در بن بست نگه خواهد داشت. بهتر است 
دولت نیز برنامه ای در جهت ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی برای 
جوانان اختصاص دهند، مکان هایی که با توجه به درآمد های تمامی 
اقشار جامعه، بتوانند مورد استفاده قرار گیرند تا به جای اینکه با 
از بی نیازی برسد که  معضلی مبارزه کنیم، جامعه به آن درصد 

خودجوش در مقابل معضالت بایستد.

فعالیت 6 هزار مرکز عرضه قلیان در تهران 

پادزهر
 این درد 
همکاری
 بین بخشی
 است

جمع آوری قلیانسراها از سطح شهر، این روزها به کالف درهم تنیده ای تبدیل شده که باید بیش از هروقت دیگری همه 
جوانب آن را مد نظر قرار داد. کالفی که یک سر آن سود و سر دیگرش ضرر است. به هر حال قلیانسراها اگر همانند سابق 
به فعالیت خود ادامه دهند، پیکان سود همچنان به سمت این صنف و ضرر آن همچنان گریبانگیر سالمت است و اگر نوک 
پیکان به سمت سالمت بچرخد، صنف قهوه خانه داران متضرر خواهند شد. البته اگر هنگام حذف یک چیز، بالفاصله برای 
آن جایگزینی پیدا کنیم که افراد در هر دو طرف پیکان کمترین ضرر را ببینند، شاید بتوان گفت در یک محیط بی دغدغه به 
مهار مشکل یا معضل پرداخته ایم. به هر حال معضلی که از دیرباز در فرهنگ ما ریشه کرده، باید با برنامه ریزی مستمر و 
یکپارچه به حذف آن اقدام شود در غیر اینصورت ممکن است این طرح نیز مانند سایر طرح هایی که در این حوزه انجام 

شده، در یک مقطع زمانی خاص محکم انجام شود و بعد از گذشت زمان دوباره به حالت سابق خود برگردد.

سید جواد حسینی کیا دبیر کمیسیون صنایع معادن مجلس گفت: 
کمیسیون، طرح تحقیق از عملکرد شرکت دخانیات را با حضور 
متقاضیان تحقیق و تفحص و وزیر تعاون مورد بحث و بررسی 
قرار داد که براساس رأی اکثریت اعضای کمیسیون، انجام 
تحقیق و تفحص مذکور به تصویب نرسید اما چون مخالفان 
به حد نصاب نرسیدند، پس از به رأی گذاشتن در صحن، مورد 

موافقت نمایندگان قرار گرفت.
وی درباره علل تحقیق و تفحص از این شرکت افزود: عدم 
برنامه ریزی در تولید با توجه به نیاز کشور و برخی شائبه ها در 
مورد سفرهای خارجی و نیز حقوق باالی مدیران این شرکت 

از علل تحقق و تفحص از شرکت دخانیات به شمار می آید.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه خوب شرکت دخانیات 
تصریح کرد: ساماندهی بحث دخانیات در کشور یک اراده 
همگانی را می طلبد و ظرفیت های خوبی در بدنه مدیریتی آن 
وجود دارد و می توان با رفع خالء قانونی، ارزان تر کردن و با 
کیفیت نمودن سیگار داخلی، هم تولیدکننده را بالنده کرد و هم 
جلوی قاچاق بی رویه را گرفت. ما با طرح تحقیق و تفحص به 
جایی نمی رسیم کما اینکه امروز ۸۰ درصد پرونده های تحقیق 
و تفحص بی سرانجام باقی مانده است. لیکن باید با پر کردن 
خالء قانونی عالوه بر جلوگیری از ورود مواد دخانی قاچاق، 
با فرهنگسازی و تبلیغ همگانی مضرات سیگار، کاری کنیم تا 

اساساً جامعه به سمت آن نرود.

امکان تولید سیگار با کیفیت در کشور
در همین حال اسداهلل عباسی عضو هیأت رییسه خانه ملت 
پیرامون بحث تفحص از شرکت دخانیات گفت: طی سالیان 
اخیر با مصوباتی که در مجلس داشتیم و نیز مساعدت خود 
مدیریت این شرکت، موفق شدیم از ورود بخشی از سیگار 
قاچاق به کشور جلوگیری کنیم. از طرفی کمک شد با تجهیزات 
جایگزین به جای ماشین آالت قدیمی امکان تولید بهتر سیگار در 

کشور فراهم شود.
عباسی با تأکید بر اینکه طرح تحقیق و تفحص موجود در 
مجلس ابتدا باید به طور مستند و دقیق بررسی شود گفت: باید 
دید آیا حقوقی که مدیران می گرفتند بر اساس قانون و مصوبات 
هیأت مدیره بوده یا اینکه پرداخت ها خودسرانه صورت گرفته 

است.
وی در خصوص بحث سفرهای خارجی برخی از مدیران 
شرکت که در طرح تحقیق و تفحص آمده، خاطر نشان کرد: 
معموالً شرکت هایی که تولیدات مشترک با سایر کشورها دارند، 
طبیعتاً سفرهای متقابلی بین اعضای هیأت مدیره آن انجام می شود 
و نمی توان قبل از بررسی های دقیق به اصل سفر ایراد وارد نمود. 
به نظر می رسد قضاوت های زودهنگام در مورد مجموعه ای که 
در حال حاضر خوب کار می کند، موجب تضعیف عملکرد آن 
می شود. ما از طرفی ادعا می کنیم این شرکت متعلق به بیت المال 
است و سهامداران آن از کارگران و بازنشستگان هستند اما همین 
بحث تحقیق و تفحص باعث اتالف وقت و انرژی مدیران 
دخانیات شده و امکان دارد با از دست رفتن زمان، شرکت از 

دور رقابت خارج شود.
وی افزود: مجلس با بررسی همه جوانب تصمیم به اجرای 
تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات را گرفت اما این بدان معنا 
نیست که حتما تخلفی در این مجموعه صورت گرفته است کما 
اینکه این امکان وجود دارد گزارشی مبنی بر اینکه که هیچ گونه 
حیف و میلی در آن رخ نداده و عملکرد مثبت بوده پس از پایان 
تحقیق به مجلس ارائه شود. کما اینکه در حال حاضر شرکت 

مذکور هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کند.
عباسی در رابطه با واردات سیگار در کشور خاطر نشان 
کرد: علی القاعده نباید چیزی به عنوان ورود سیگار قاچاق از 
مبادی رسمی وجود داشته باشد و خود شرکت با نظارت 
وزارت بهداشت عالوه بر تأمین نیاز داخل بر چسب تائیدیه 
جمهوری اسالمی ایران و مضر بودن روی پاکت سیگار را 

الصاق می کند.
وی گفت: آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست و 
هرچه کشف و ضبط می شود امحا می شود و آنچه در بازار 
موجود است، نظر به کنترل بازار و سخت گیری های گمرکات 
با روند کاهشی چشم گیری رو به رو شده است. نیاز بازار و 
برندهای موجود درحال حاضر توسط خود شرکت دخانیات 
با همکاری وزارت بهداشت و سازمان استاندارد تأمین می شود.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 
شرکت دخانیات تصویب نشد!
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مانده  اجرا  راهروی  از سطح شهر هنوز در  قلیان  جمع آوری 
است. ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن عمومی، سفره خانه ها 
و قلیانسراها آن دسته از قوانینی است که هنوز بر سر اجرای 
آن اختالف نظر وجود دارد. بحث و جدل درباره ممنوعیت 
عرضه قلیان در این اماکن دیگر به سوژه ای تکراری و نخ نما 
همچنان  قانون  این  اجرای  چراکه  شده  تبدیل  رسانه ها  برای 
بین دستگاه های اجرایی و ذیربط بر سر دوراهی است. از یک 
طرف پلیس جمع آوری قلیانسراها، کافه ها و مراکز غیرقانونی 
عرضه قلیان ها را در دستور کار قرار می دهد و تصمیم قاطع 
می گیرد که مبارزه جدی با عرضه کنندگان قلیان داشته باشد، 
کار  به  قلیانسراها  دوباره  اماکن،  قبیل  این  پلمب  از  بعد  ولی 
مجلس  نمایندگان  از  برخی  طرفی  از  می دهند.  ادامه  خود 
در  و  قلیانسراها  قارچگونه  رشد  مخالف  اسالمی  شورای 
مقابل بعضی نیز مدافع حقوق صنف قلیانسراها بوده بی آنکه 
دهند.  قرار  اولویت  در  را  جامعه  سالمت  تصمیم گیری،  در 
به هر حال قدرت مافیای دخانیات از جمله قلیان، آنقدر دستان 
قانون را بسته و نظر خود را تحمیل می کند که مشاهده می کنیم 
در معابر عمومی، قلیانسراهای سطح شهر همچنان مثل سابق 

به کار خود ادامه می دهند. 

انتقاد به طرح ضربتی جمع آوری قلیان

سالمت  کمیته  رئیس  و  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
و  صداوسیما  رسانه ها،  مجلس،  اینکه  به  اشاره  با  شورا  این 
شورای شهر باید روی فرهنگ سازی مردم کار کنند تا جوانان 
به درجه ای از مهارت زندگی و آگاهی برسند که خود به خود 
جمع آوری  برای  ضربتی  طرح های  از  نباشند،  قلیان  متقاضی 
قلیان انتقاد کرد و گفت: در هیچ جای دنیا، قانون منع مصرف 
قلیان و دخانیات در رستوران ها و سایر مکان ها روش مورد 
پسندی نیست و اجرای طرح ضربتی برای مبارزه با دخانیات 
در کشور ما هم ناشی از آن می شود که در وضع برخی قوانین، 

بعضی جوانب در نظر گرفته نشده است.
بچه ها  به  دادن  آگاهی  کرد:  تأکید  ادامه  در  خداکرمی  ناهید 
از  اثربخش تر  دخانیات  مضرات  مورد  در  کودکی،  دوره  از 
از  قلیان  آنجاکه  از  است.  قلیان  طرح های ضربتی جمع آوری 
چرخش  از  بخشی  در  و  داشته  جایگاه  ما  کشور  در  دیرباز 
اقتصادی، گردشگری و تاریخی کشور قرار داشته است، ایجاد 
درستی  روش  مکان ها،  بستن  و  قلیان  مصرف  برای  ممانعت 
نیست بلکه باید جوانان خود را به درجه ای از مهارت زندگی 
و آگاهی برسانیم که قلیان خود به خود متقاضی نداشته باشد.

تا  باشد  داشته  وجود  نظارت  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استفاده  قلیان ها  مواد مخدر است در  به  آلوده  تنباکوهایی که 
نشود، افزود: موافق قوانین کنترلی و جریمه ای برای جمع آوری 
قلیان ها نیستم، چراکه هزینه ایی که صرف کنترل مردم می شود 
را باید برای توانمندسازی، آگاه کردن و نهادینه کردن سبک 

زندگی سالم از دوره دبستان صرف کرد.

عملکرد مجلس، صداوسیما
و شورای شهر 

در فرهنگ سازی ضعیف است 
و  عمومی  سالمت  کمیسیون  رئیس  نایب 
گفت:  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط 
ورزشی  مراکز  ما،  جوانان  و  نوجوانان  اگر 
باشند،  داشته  مناسب  فرهنگی  پاتوق های  و 
به سمت مصرف قلیان یا نشستن در کافه ها 
فقط به منظور استفاده از قلیان نخواهند رفت. 
در واقع کمبود مراکز فرهنگی و فعالیت های 
و  به سمت  را  ما  جوانان  که  است  نشاط آور 

سوی قهوه خانه ها هدایت می کند.
و  سالمت  کمیسیون  در  شد:  یادآور  وی 
محیط زیست شورای شهر تصمیم داریم برنامه ها 

را بیشتر بر محور ترویج فرهنگ سالمتی، سبک 
زندگی سالم و نشاط آور متمرکز کنیم. برای مثال 

بسیاری از سانس های سینماها و صندلی سالن های 
تئاتر خالی است، درصورتی که می توان بلیت آن را 

با قیمتی ارزانتر در اختیار مدارس گذاشت.
و  صداوسیما  رسانه ها،  مجلس،  عملکرد  خداکرمی 

نامطلوب  و  ضعیف  فرهنگ سازی،  در  را  شهر  شورای 

مافیای دخانیات
 دست قانون را بسته است

مسئوالن  بین  در  عادت  این  متأسفانه  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
وجود دارد که همواره با نقد گذشتگان از حل مشکالت امروز 
شانه خالی می کنند. من امیدوارم در شورای پنجم، ضمن اینکه 
آینده مدنظر قرار دهیم،  امور در  برای اصالح  نقد گذشته را 
روی چالش های موجود نیز کار کنیم و در اینجا می طلبد همه 

مردم با مشارکت و طرح ایده های خود به ما کمک کنند.

آموزش و پرورش تمهیداتی بسنجد
در  کرد:  تصریح  سالمت  کمیته  رئیس  و  شهر  شورای  عضو 
جوانان  کردن  توانمند  اصلی  برنامه  زیست،  محیط  کمیسیون 
و نوجوانان است. به هرحال اگر زندگی محله محوری، منطقه 
نهادینه  کودکی  از  پیرامون  محیط  و  شهر  به  عالقه  محوری، 
دخانیات  با  مبارزه  در  مسئول  دستگاه های  برای  کار  شود، 
بسیار راحت تر خواهد شد. هم اکنون آموزش و پرورش مانند 
چند دهه پیش عمل می کند و متناسب با تحوالت اجتماعی، 
تمهیداتی در شیوه پرورش بچه ها ندیده است. البته نهادهای 

نظارتی و کنترلی نیز بی تقصیر نیستند.

جمع آوری قلیانسراها فقط مطرح می شود
 ولی در اجرا مانده است

در رابطه با جمع آوری قلیانسراها از سطح شهر نیز چندی پیش 
فرمانده سپاه ناحیه فومن اعتراضاتی کرد مبنی بر اینکه تاکنون 
این مسئله به صورت کامل در سطح این شهر اجرا نشده است. 
وی با اشاره به اینکه پدیده قلیان گریبان فومن را گرفته است 
گفت: بحث جمع کردن قلیانسراها در این شهرستان فقط مطرح 

می شود، اما به مرحله عمل نمی رسد.
در  قلیان  عرضه  درباره  میرزاپور  فردین  پاسدار  سرهنگ 
بسیاری  که  شرایطی  در  گفت:  شهرستان  این  سفره خانه های 
از کشورهای دنیا مصرف سیگار در اماکن عمومی را ممنوع 
را  قلیانسراها  اشتغال،  ایجاد  بهانه  به  ما  کشور  در  کرده اند، 

افزایش داده اند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قلیانسراها سالمت جامعه و جوانان 
را هدف قرار داده است گفت: ازدیاد قلیانسراها به بهانه ایجاد 
شغل، بی انگیزگی و بیکاری اجتماعی را گسترش داده و سبب 
بروز مشکالتی برای جامعه می شود. در بسیاری کشورها در 
عرضه سیگار نیز مردم با محدودیت های سختگیرانه مواجهند 
با اینکه عرضه قلیان چندین برابر  ولی متأسفانه در کشور ما 
سیگار سالمتی انسان را تهدید می کند، بسیار فراگیر شده است.

برخورداری از یک اجتماع سالم 
از حقوق شهروندی است

میرزاپور در ادامه با اشاره به اینکه نقش مسئوالن در برخورد 
با توجه  با اهمیت است گفت:  این آسیب اجتماعی بسیار  با 
و  بوده  اجتماعی  مسئولیت  دارای یک  مسئول  هر  قوانین،  به 
برخورداری از یک اجتماع سالم نیز خود از کمترین حقوق و 

مطالبات اجتماعی شهروندان است.
ناهنجاری های  از  قلیانسراها منشاء بسیاری  وی تصریح کرد: 
اجتماعی هستند و متأسفانه ازدیاد قلیانسراها زمینه آسیب های 
اجتماعی زیادی را فراهم می کند که وزارت کشور در حوزه 
سالمت  حوزه  در  بهداشت  وزارت  و  اجتماعی  آسیب های 

اجتماعی در این خصوص وظیفه بسیار مهمی دارند.
شهرستان های  از  یکی  فومن  اینکه  بیان  با  خاتمه  در  وی 
در  باید  گفت:  می رود،  به شمار  گیالن  گردشگری  و  مذهبی 
اما  شود  گرفته  نظر  در  جوانب  تمامی  قلیانسراها  با  برخورد 
مباحث فرهنگی نیز بهتر است در اولویت قرار گیرد. متأسفانه 
پدیده قلیان گریبان شهرستان فومن را گرفته و تصور می کنم 
می شود  مطرح  تنها  که  باشد  عنوانی  قلیانسراها  کردن  جمع 
باید  منظور  این  برای  مسئوالن  نمی رسد؛  عمل  مرحله  به  و 

چاره اندیشی کرده و راهکارهای مناسبی را ترتیب دهند.

خانواده ها منعی برای
قلیان کشیدن فرزندان ندارند

می گوید:  اینباره  در  نیز  تبریز  دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس 
و  قبح  است  شده  باعث  کشور  در  قلیانسراها  گسترش یافتن 
زشتی مصرف قلیان در بین نوجوانان و جوانان شکسته شود 
و خانواده ها به دلیل تصورات اشتباه خود که قلیان به اندازه 
سیگار و سایر مواد دخانی مضر نیست، منعی برای فرزندان 
عاید  قلیان  تجارت  از  که  سودی  البته  نمی کنند.  ایجاد  خود 
متصدیان آن می شود باعث می گردد هر روز بیشتر از دیروز 
بر تعداد مصرف کنندگان قلیان مخصوصًا نوجوانان در کشور 
افزوده شود و عرضه قلیان در مکان هایی که شاید ذهن کسی 
به آنجا خطور نکند، نشان می دهد اجرای قانون جامع مبارزه 

با دخانیات جدی گرفته نشده است.
علی رضایی ادامه داد: این روزها خبر خوشی در مورد میزان 
مصرف دخانیات از جمله قلیان به گوش نمی رسد و آمارها 
متأسفانه گرایش  و  برابری مصرف دخانیات  افزایش چند  از 
افیونی خبر می  دهد. آنچنان که ایرج  زنان و دختران به مواد 
آمار  جدیدترین  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی  حریرچی 
کشور  در  دخانی  مواد  مصرف  وضعیت  مورد  در  ارائه شده 
اعالم کرده است 13 تا 14 میلیون مصرف کننده سیگار و قلیان 
به  رو  زنان  در  دخانی  مواد  و مصرف  دارد  در کشور وجود 

افزایش است.
متأسفانه در جامعه ایران انجام برخی رفتارها در حوزه زنان 
از  و دختران، قبح و زشتی خاصی به همراه داشت که یکی 
آنها مصرف دخانیات در بین زنان بود ولی متأسفانه باید گفت 
قبح و زشتی مصرف سیگار و مخصوصًا قلیان شکسته شده 
و مصرف این محصوالت دخانی دیگر مثل گذشته کار زشتی 

به حساب نمی آید. 
زنان  و  دختران  گفت  باید  تأسف  نهایت  با  کرد:  تأکید  وی 
جوان این تابو را شکسته اند. متأسفانه باید گفت روی آوردن 
دختران و زنان به قلیان با مخالفتی از سوی خانواده ها مواجه 
نمی شود و حتی مشاهده می گردد که در جامعه دانشگاهی نیز 
مصرف سیگار و قلیان رو به تزاید است. نمی توان تصور کرد 
با افزایش تحصیالت، مصرف قلیان کمتر می شود در حالی که 
از یک محیط فرهنگی و دانشگاهی بروز چنین رفتارهایی دور 
از انتظار است. در حالی که سن مصرف دخانیات و از جمله 
قلیان به نوجوانان کم سن و سال کاهش یافته است و آنها با 
خیال راحت قلیان چاق می کنند، متأسفانه اقدامی جدی برای 

مقابله با این آسیب اجتماعی انجام نمی گیرد. 

گاهی اوقات تنش مبارزه با قلیان 
باال می گیرد

تنش  اوقات  گاهی  فقط  می شود:  متذکر  رضایی 
مبارزه با قلیان باال گرفته و چند روزی جو جامعه 
قلیانسراها  جمع آوری  وعده  با  را  رسانه ها  و 
قلیان  عرضه  و  ارائه  به  که  عمومی  اماکن  از 
چند  از  بعد  و  می کنند  دلخوش  می پردازند، 
می شود.  پا  به  قلیان ها  بساط  دوباره  روز 
نباید فراموش کرد اولین اقدام برای پیشبرد 
فرهنگی  بحث  جامعه،  یک  کالن  اهداف 
اثرات  و  قلیان  مصرف  کاهش  برای  است. 
مردم،  عمومی  بهداشت  و  سالمت  بر  وارد 
و  داد  خانواده ها هشدار  به  رسانه  ابزار  با  باید 
زمینه فرهنگسازی برای ترک این نوع عادت ناپسند را از 
بین برد و پا به پای نوجوانان و جوانان، مسیرهای روشن 
پرخطر  رفتارهای  از  را  آنها  و  داده  نشان  را  زندگی 

برحذر داشت.
همانند  شهر،  سطح  از  قلیانسراها  آوری  جمع 
به  به حریف و گاهی  بازی ای می ماند که گاهی 
خود گل می زنیم. متأسفانه هیچگاه این قانون جدی 
اینباره  در  که  هستند  جوانان  تنها  و  است  نشده  گرفته 
سالمت  متولیان  آن  پی  در  و  می بینند  را  آسیب  بیشترین 
صدای  هنوز  ولی  می کوبند،  هشدار  طبل  بر  همچنان  که 

بلندگوهای آنان قطع است.
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با توجه به اینکه جمع آوری قلیان از سطح شهرها به خصوص 
وزارت  اصلی  دغدغه های  از  همواره  سنتی  رستوران های  در 
بهداشت و بانیان سالمت است، در سال جدید ممنوعیت عرضه 
قلیان در چایخانه ها و رستوران های سنتی قرار است محکم تر 
از گذشته در سراسر کشور اجرایی شود. طرحی که استاندار 
تهران و سایر دستگاه های اجرایی محکم تر از گذشته پشت آن 
ایستاده و خواستار اجرایی شدن بی چون و چرای آن هستند. 
طرحی که البته مخالف هایی نیز دارد. صنف قهوه خانه داران که 
قابل  بیکاری  نیز  و  نگران کسب و کار خود  از گذشته  بیش 
شماری از افراد مشغول به کار در این مکان هستند و اجرای 
این طرح، پیامدهایی نیز به دنبال دارد. پیامدهای مثبت و منفی 
که یک طرف منفعت و طرف دیگر ضرر است. ولی در اینگونه 
موارد باید دید که کفه ترازوی کدام سمت سنگین تر است. آیا 
اگر سالمت جامعه را مقابل سود و زیان اقتصادی قرار دهیم، 
باز هم می توان تصمیماتی اخذ کرد که سالمت در اولویت آخر 

قرار گیرد؟
چندی پیش معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اعالم کرد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شکایت مطرح شده در هیأت عمومی دیوان برای ابطال تصمیم 
شده  انجام  مکاتبات  همچنین  و  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد 
بر  نظارت  مرکز  و  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  سوی  از 
دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت 
تولید و عرضه مواد معطر و معسل دخانی را خالف قانون و خارج 

از اختیارات دستگاه های اجرایی یاد شده تشخیص نداد.
ستاد  قانونی  اقدام  پی  در  کرد:  تأکید  ادامه  در  گلمکانی  ابراهیم 
کشوری کنترل دخانیات مبنی بر ممنوعیت کاربرد عطر و طعم 
در مواد دخانی در جهت پیشگیری از تبلیغ، تشویق و تحریک 
وزارت  بهداشت  وقت  معاونت  دخانی،  مواد  از  استفاده  به 
بهداشت طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال 
سیاست های الزم به منظور جلوگیری از واردات، تولید و عرضه 
محصوالت معطر و معسل دخانی را مورد تأکید قرار داد. بنابراین 
متعاقب این امر، اشخاصی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری 
ضمن درخواست ابطال این تصمیمات، صدور دستور موقت برای 
جلوگیری از اجرای این مصوبه را درخواست کردند و با طرح 
پرونده در هیأت عمومی و تصمیم یکی از شعب دیوان، اجرای این 

تصمیمات تا صدور رأی نهایی از دیوان موقتاً متوقف شد.

صدا و سیما و مدارس
 برنامه های کنترل دخانیات را جدی بگیرند

در بحث جمع آوری قلیانسراها و کنترل و مبارزه با مواد دخانی 
زمینه  این  در  دیگر  هروقت  از  بیش  کشور  نیز شهرستان های 
گذشته  سال  از  به خصوص  آنها  فعالیت های  می کنند.  فعالیت 
تاکنون حائز اهمیت است. شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، قم 
قلیان در سطح شهر  زمینه جمع آوری  استان ها که در  و سایر 
به خوبی در جامعه نقش ایفا کرده و اعالم کرده اند که سالمت 
جوانان جامعه در اولویت سودهای کالن اقتصادی قرار دارد. از 
این جمله باید به خلخال نیز اشاره کرد. رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان خلخال اعالم کرده است: اجرایی کردن قانون 
از هجده سال در  برای جوانان کمتر  قلیان  ممنوعیت مصرف 
جلوگیری از مصرف دخانیات و قلیان در جامعه بسیار اثرگذار 
خواهد بود و می توان این قانون را به عنوان یک راهکار مؤثر 

برای مقابله با دخانیات نام برد.
سیدناصر میرمرسلی در ادامه تأکید کرد: به دلیل مصرف زیاد قلیان، 
و  است  نگران کننده  قلیان  عرضه  مراکز  در  آن  بی رویه  افزایش 

ضرورت مقابله با این موضوع بسیار احساس می شود.
وی با اشاره به پیامدها و زیان های مصرف دخانیات و مواد مخدر در 
جامعه گفت: دخانیات به عنوان یکی از تهدید کننده های جدی سالمت 
مردم بوده و با اجرای برنامه های الزم در درون خانواده ها، مدارس، 
رسانه ها و محیط های ورزشی می توان در ریشه کن کردن مواد افیونی 
موفق تر عمل کرد. همچنین به دلیل افزایش تعداد مراکز عرضه قلیان و 
مبارزه با گسترش چنین مکان هایی، تالش خواهد شد تا از تمدید پروانه 

کسب برخی از قلیانسراهای شهرستان خلخال اجتناب شود.

استفاده از امکانات ورزشی رها شده
لرستان نیز از این امر مستثنی نبود. دادستان لرستان با اشاره به رواج 
استعمال قلیان در سفره خانه های سنتی گفت: آنچه ضرورت اجرای 
این طرح را بیشتر می کند حضور نوجوانان و استعمال قلیان توسط 
آنان در این سفره خانه ها است، این طرح به زودی اجرایی خواهد شد.

سعید رازانی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر کمپ های 
ترک اعتیاد استان توسط بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی، اعالم 

ممنوعیت اخذ پروانه کسب برای قلیانسراها 

لغو سمفونی ُغل ُغل در استان ها 

کرد: در این خصوص هرجاکه نیاز به دستور دادستان بود، بنده 
ورود می کنم. همچنین باید از امکانات ورزشی رهاشده برای پر 
کرد.  بهره برداری  گذشته  از  بیش  جوانان،  فراغت  اوقات  کردن 
بهتر است امکانات ورزشی رهاشده در اختیار سپاه قرار گیرد تا با 
احیای آنها در جهت رشد و تعالی جوانان اقدامات فرهنگی مؤثری 
صورت گیرد. به هرحال فعالیت های فرهنگی در پیشگیری بسیار 
اثرگذار هستند. عالوه بر فعالیت های فرهنگی، پیشگیری وضعی 
هم بسیار مهم بوده و در این راستا ساماندهی نقاط آلوده از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از تالش های شهرداری این استان، ادامه 
داد: در این بخش به اقدامات عملی نیاز است. متأسفانه همه ارگان ها 
مسئولیت را می پذیرند اما درصحنه عمل مشکالت اعتباری را مطرح 
مشکالت  از  دور  به   دستگاه ها  همه  است  لذا ضروری  می کنند؛ 
موجود، پای  کار باشند. همچنین باید این خبر را بدهم که اجرای 
اجرا  نزدیک،  آینده ای  در  سنتی  سفره خانه های  ساماندهی  طرح 
خواهد شد. در بازدیدی که از این سفره خانه ها داشتیم، مشاهده شد 
که استعمال قلیان در آنها بسیار رواج یافته و آنچه ضرورت اجرای 
این طرح را بیشتر می کند، حضور نوجوانان و استعمال قلیان توسط 
آنان در این سفره خانه ها است. این طرح به زودی اجرایی خواهد شد 

و الزم است که دستگاه های اجرایی مرتبط نیز پای کار باشند.

تغییر کاربری منازل مسکونی به قلیانسرا
بد  وضعیت  به  بارها  که  است  استان هایی  جمله  از  نیز  همدان 
سفره خانه های این استان هشدار داده و تاکنون نیز اقدامات قابل 
توجهی در جهت کنترل در این استان انجام شده  است. این در 
حالیست که مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت 
داد  خبر  شهر  سطح  منازل  در  قلیان  عمومی  عرضه  از  همدان 
از منازل مسکونی یک شبه به  برخی  و گفت: متأسفانه جدیداً 
قلیانسرا تبدیل می شوند. بنابراین سعی داریم با همکاری بازرسان 
قلیان  عرضه کننده  اماکن  از  مستمر  بازرسی  اماکن،  بر  نظارت 
انجام شود. البته با توجه به اینکه با آغاز فصل سرما، استعمال 
دخانیات به فضاهای عمومی مسقف، قلیانسراها و سفره خانه ها 
انتقال می یابد، لذا شهروندان تشدید نظارت بر اماکن مذکور را 

از طریق مراجع مربوطه شاهد خواهند بود.
حسین خالقی مجد در ادامه با بیان اینکه در مجموع ۲00 مرکز 
شناخته شده عرضه قلیان در شهرستان همدان وجود دارد، تأکید 
عرضه کننده  اماکن  از  بهداشت  مرکز  بازرسی های  اگرچه  کرد: 
پانزده  اما در مجموع، حداقل هر  ندارد  زمانبندی خاصی  برنامه 
روز یکبار بازرسی ها به انجام می رسد. همچنین بازرسی از اماکن 
از عرضه  اطالع  به محض  دارد و  ادامه  عمومی صنفی همچنان 
مواد دخانی همچون قلیان در اماکن عمومی در اولین فرصت به 
همراه بازرسان نظارت بر اماکن در محل حاضر می شویم و پس 
از پیگیری موضوع، فرد خاطی به منظور برخورد قانونی به مراجع 

قضایی ارجاع داده می شود.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه جدیداً برخی از منازل مسکونی نیز 

یک شبه به قلیانسرا تبدیل میشوند، گفت: این نوع قلیانسراها برای 
مصارف دوستانه یا عمومی دایر می شوند و بازرسی از این اماکن 
نیازمند هماهنگی با مقامات قضایی و صدور مجوز های الزم است. 
قلیانسرا  به  برخی منازل مسکونی در سطح شهر  متأسفانه اخیراً 
تبدیل شده اند. البته تنها برخورد قهری با این نوع آسیب نمی تواند 
راهگشا باشد چراکه فرهنگسازی و آگاه نمودن افکار عمومی از 

اثرگذاری بیشتری برخوردار است.

مشکل اصلی ما، باغ رستوران ها هستند
همدان  بهداشت  مرکز  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  مسئول 
درخصوص عرضه قلیان در باغ رستوران های مسیر جاده حیدره 
نیز گفت: مشکل ما در خصوص باغ رستوران های حیدره به این 
صورت است که برخی از متصدیان این مراکز هر ماه یکبار عوض 
می شوند و ثابت نبودن متصدی موجب شده تا متصدی جدید فارغ 
از اخطارهای داده شده به متصدی پیشین، عرضه قلیان را مجدداً 
آغاز کند. از آنجاکه فضاهای مذکور عموماً اجاره داده می شوند، 
لذا پس از برخورد با متصدی پیشین، متصدی جدید مجدداً اقدام 
به عرضه قلیان می نماید و این خود نیازمند برخورد مجدد است. 
گاهاً نیز برخوردهای الزم صورت گرفته و پس از ارجاع به مراجع 
پس  خاطی  فرد  اما  شده  گرفته  نظر  در  مربوطه  جرایم  قضایی 

پرداخت جرایم، مجدداً اقدام به توزیع می نماید.
خالقی مجد با این توضیح که ما به منظور برخورد هرچه جدی تر 
با این آسیب اجتماعی نیازمند گزارش های مردمی هستیم، تصریح 
تلفن  شماره  طریق  از  گزارش دهی  با  می توانند  شهروندان  کرد: 
از  را  ما  همکاران   ،1490 سامانه  با  ارتباط گیری  و   38۲۵74۵۵
اماکن عرضه کننده قلیان مطلع سازند. همچنین شهروندان می توانند 
بهترین بازرسان برای ما باشند و مرکز بهداشت نیازمند همکاری 

مستمر آنان است.

از سال 9۳ تاکنون مجوز عرضه قلیان صادر نشده است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز گفت: از 
اواخر سال 93 تاکنون برای هیچ واحد صنفی در این استان مجوز 
عرضه قلیان صادر نشده است. همچنین بر اساس ابالغیه  وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دی ماه 93، هیچ مجوزی برای مراکز 
عرضه قلیان در استان نداده ایم. در این مدت چنانچه مجوزی به 
چایخانه و قهوه خانه های سنتی اعطا شده، به صراحت در پروانه 

کسب آنها عبارت »عرضه قلیان ممنوع است« ذکر شده است.
تاریخ  تا  که  قهوه خانه هایی  و  چایخانه  کرد:  تأکید  موفق  ایرج 
و  داشته  اعتبار  پنج سال  تا  فعالیت گرفته اند،  دی ماه 93 مجوز 
تمدید  را  قلیانی  عرضه  مرکز  هیچ  مجوز  ما   93 سال  از  پس 
نکردیم. اگر چایخانه و قهوه خانه ای در حال عرضه قلیان باشد، 
طبق قانون باید از طریق گشت های مشترک متشکل از بازرسان 
مرکز  آن  با  انتظامی  نیروی  و  اصناف  اتاق  تعزیرات،  بهداشت، 

برخوردهای الزم صورت گیرد.

اعطای تسهیالت 
به چایخانه داران در صندوق کارآفرینی

اعطای  از  پیش  چندی  نیز  البرز  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
تسهیالت به چایخانه داران در صندوق کارآفرینی امید این استان 
خبر داد و گفت: به منظور حمایت و اعطای تسهیالت بانکی به 
متصدیان واحدهای صنفی چایخانه داران سنتی، تفاهم نامه ای با اتاق 
اصناف، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی 

امید استان البرز امضا شده است. 
پرویز ایلدرمی افزود: این تفاهم نامه برای حمایت از کارکنان شاغل در 
واحد های صنفی چایخانه داران سنتی کرج و متصدیان دارای پروانه 
کسب این صنف که از اجرای طرح جمع آوری قلیان دچار ضرر 
و زیان شده اند تنظیم و به امضای طرفین رسیده که در اجرای این 
تفاهم نامه، واجدان شرایط پس از اخذ معرفی نامه از سوی اتحادیه و 
ارائه مدارک الزم می توانند با مراجعه به صندوق کارآفرینی امید البرز 

نسبت به دریافت تسهیالت تا سقف ۲00 میلیون ریال اقدام کنند.
وی تصریح کرد: این طرح در پی دستور مقام قضایی استان البرز و 
اجرای قانون جمع آوری قلیان از کلیه اماکن عمومی و مبارزه با دخانیات، 
به منظور اشتغال مجدد فعاالن این صنف در شغل های دیگر اجرا می شود.

قلیان گریبان فومن را گرفته است

فومن نیز از جمله شهرستان هایی است که متأسفانه اپیدمی قلیان 
در آن این روزها به عنوان معضل جدی قلمداد می شود تا جایی که 
فرمانده سپاه ناحیه فومن در این خصوص گفت: بحث جمع کردن 
قلیانسراها در این شهرستان فقط مطرح می شود اما به مرحله عمل 
نمی رسد. در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا مصرف سیگار 
ایجاد  بهانه  به  ما  را ممنوع کرده اند، در کشور  اماکن عمومی  در 

اشتغال، قلیانسراها را افزایش داده اند.
سرهنگ پاسدار فردین میرزاپور با اشاره به اینکه افزایش قلیانسراها 
ازدیاد  سالمت جامعه و جوانان را هدف قرار داده است، گفت: 
قلیانسراها به بهانه ایجاد شغل، بی انگیزگی و بیکاری اجتماعی را 
گسترش داده و سبب بروز مشکالتی برای جامعه می شود. متأسفانه 
در کشور ما با اینکه عرضه قلیان چندین برابر سیگار سالمتی انسان 
را تهدید می کند، اما استعمال این محصول آسیب رسان بسیار فراگیر 

شده است.
این آسیب  با  به نقش اصلی مسئوالن در برخورد  با اشاره  وی 
اجتماعی، افزود: با توجه به قوانین، هر مسئول دارای یک مسئولیت 
از  نیز خود  سالم  اجتماع  یک  از  برخورداری  و  بوده  اجتماعی 
کمترین حقوق و مطالبات اجتماعی شهروندان است. به هرحال 
و  هستند  اجتماعی  ناهنجاری های  از  بسیاری  منشاء  قلیانسراها 
ازدیاد قلیانسراها، زمینه آسیب های اجتماعی زیادی را فراهم می کند 
که وزارت کشور در حوزه آسیب های اجتماعی و وزارت بهداشت 
در حوزه سالمت اجتماعی در این خصوص وظیفه بسیار مهمی 
دارند. باید در برخورد با قلیانسراها تمامی جوانب در نظر گرفته 

شود اما مباحث فرهنگی نیز بهتر است در اولویت قرار گیرد.

مسئوالن چاره اندیشی کنند
فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به اینکه پدیده قلیان گریبان 
شهرستان فومن را گرفته است، بیان کرد: تصور می کنم جمع کردن 
قلیانسراها عنوانی باشد که تنها مطرح می شود و به مرحله عمل 
و  کرده  باید چاره اندیشی  منظور  این  برای  مسئوالن  نمی رسد؛ 
راهکارهای مناسبی را ترتیب دهند. متأسفانه اسکله های تفریحی 
با  و  فرهنگی  رویکردی  با  بابلسر،  بابلرود  رودخانه  در  مستقر 
هدف عرضه قایق بنا شده اند اما برخی افراد پس از اجاره این 
اسکله ها از اداره آب منطقه ای، در سایه ناتوانی و عدم نظارت این 
نهاد، اقدام به تغییر کاربری و عرضه قلیان به جای قایق کرده اند. 
زمانی که نهادها در ایجاد تفریحات سالم و درخور برای اقشار 
گزینه  قلیانسراها  در  وقت گذرانی  قطعاً  باشند،  ناتوان  مختلف 

بسیاری از دختران و زنان جوان این شهر خواهد بود.
گفتنی است عملیات جمع آوری قلیان از پارک های سطح منطقه 
در حال اجراست. شهردار منطقه دو این استان در این خصوص 
ماده  یک  عنوان  به  کشور  در  قلیان  شیوع مصرف  است:  گفته 
دخانی و بیماری زا و دروازه استعمال مواد مخدر و محرک در 
کشور، شتاب زده و نگران کننده است و سودجویان هربار قلیان را 
با شیوه ای جدید به مردم عرضه می کنند و جوانان مشتریان هدف 
آنها هستند. بنابراین در راستای تأمین امنیت و سالمت جامعه، 
گروه اجراییات منطقه دو با نظارت معاون خدمات شهری اقدام 
به جمع آوری قلیان در پارک 4۲ هکتاری و ضبط تعداد زیادی 

قلیان نمودند.
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مسعود کرباسیان پس از دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک در 
مصاحبه با خبرنگاران گفت: در این مقوله حسابرسی پس از ترخیص 
را باید مدنظر قرار داد. مثالً کسی آمد و کاالیی را اشتباه اظهار کرد، ما 
سیستمی داریم که تا سه سال می توانیم بررسی کنیم و صحت آن را 
به دست بیاوریم؛ مثل کاالهایی که در زمینه خانگی حسابرسی پس از 

ترخیص انجام دادیم و سیستم ما آن را پیدا کرد.
وی متذکر شد: اگر کسی کاالیی را مثالً مخفی کرده و اظهار نکرده 
باشد یا کاالی دیگری را به جای کاالی دیگری اظهار کند که ممنوع 
باشد، آن قاچاق محسوب می شود که این امر به حداقل رسیده است 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز آن را اعالم کرده است. بنابراین 
یک مقداری باید این مقوله ها از هم تفکیک شود تا بتوانیم راجع به آن 

همفکری کنیم.
عبدالرحمن رستمیان از نمایندگان دوره قبل مجلس، پیش از این اعالم 
کرده بود که سیگار قاچاق با کوله پشتی وارد کشور نمی شود بلکه با 
هزاران کانتینر وارد کشور شده و ما در عجبیم که چگونه از مبادی رسمی 
این حجم باالی قاچاق می تواند وارد کشور شود. به قول وی اگر تمام 
حجم سیگارهای قاچاق را در نظر بگیریم به جرأت می توان گفت از 
کرج تا انتهای تهران اگر تمام کانتینرها پشت سر هم قرار بگیرند، به 
این اندازه سیگار قاچاق وارد کشور می شود. به غیر از سیگار قاچاق 
می توان به صدها کانتینر ظروف کریستال یا 1۵0 کانتینر کاغذ دیواری 
یا ۲00کانتینر اسباب بازی یا صدها کامیون لوازم یدکی گمرک بوشهر 
یا ده ها کانتینر الستیک اتومبیل و سنگ گرانبها و پارچه و هزاران تن 
پوشاک و سیگار و کامپیوتر که از گمرکات شهید رجائی و بازرگان به 
گمرکات مناطق آزاد از جمله ارس ترانزیت می شود و تنها یک دهم آن 
طبق قانون و پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می شود و بقیه به طور 
غیرقانونی خارج می شود و آمار کامل آن در سامانه گمرکی موجود است 

ولی از ارائه آن به مراجع قانونی خودداری می شود، اشاره کرد.

طرح رهگیری کاال از انواع ابزار قانونی است
از تمامی این موارد بگذریم، طرح شناسه کاال در کنار طرح رهگیری کاال 
از ابزارهای قانونی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه محسوب می شوند. 
طرح شناسه کاال تاکنون درخصوص ۵ گروه کاالیی اجرایی شده و قرار 
است به زودی برای دیگر گروه های کاالیی نیز عملیاتی شود. طرح های 
شناسه کاال و کد رهگیری در کنار یکدیگر از مهمترین طرح های مبارزه 
با قاچاق کاال در کشور محسوب می شوند. با اجرایی شدن این طرح ها 
از طریق رصد و شناسایی محصوالت تولیدی و وارداتی مجاز، از فروش 

محصوالت قاچاق در سطح خرده فروشی جلوگیری می شود.
در اینباره نیز عباس تابش مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفته است: کد شناسه کاال در ۵ گروه کاالیی »موبایل 
و تجهیزات سیمکارت  خور«، »سیگار و محصوالت دخانی«، »پوشاک«، 
»کاالهای سالمت محور دامی« و »کاالهای سالمت محور انسانی« عملیاتی 
شده است. این گروه های کاالیی جزو محصوالتی محسوب می شوند که 
ساالنه بخش زیادی از قاچاق کاال به کشور را به خود اختصاص داده اند و 
انتظار می رود با اجرایی شدن طرح شناسه کاال و بعد از آن طرح رهگیری 
کاال در خصوص این کاالها، قاچاق آنها به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
طبق گفته تابش قرار است تا آخر آبان ماه طرح شناسه کاال در خصوص 
دسته کاالیی لوازم خانگی نیز اجرایی شود و محصوالت وارداتی و 

تولیدی این دسته نیز مجبور به اخذ شناسه کاال شوند.

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 
اعالم کرد: در آینده نزدیک قرار است طبق برنامه ریزی انجام گرفته، کد 
شناسه کاال در مورد 10 گروه کاالیی عملیاتی شود. بعد از عملیاتی شدن 
کد شناسه کاال در لوازم خانگی، نوبت به سایر گروه های کاالیی یعنی طال، 
محصوالت کشاورزی و دیگر گروه های کاالیی خواهد رسید که به این 
زنجیره اضافه شوند. همچنین طرح کد رهگیری در عمل کامل کننده طرح 
شناسه کاال محسوب می شود و در نهایت شرایط را برای شناسایی کاالهای 
قاچاق در سطح عرضه فراهم می کند. برای هر گروه کاالیی یک سال بعد 

از اجرای کامل کد شناسه کاال باید طرح کد رهگیری نیز اجرایی شود.

شناسه کاال و رهگیری
 ابزار کنترل قاچاق در سطح عرضه

متأسفانه باید این نکته را یادآور شد که یکی از مشکالت اصلی مبارزه 
با قاچاق در سطح خرده فروشی، تعیین تکلیف کاالهای موجود در بازار 
است که حتی در زمان اجرایی شدن طرح شبنم در دولت نهم نیز یکی 
از مشکالت این طرح محسوب می شدند. تابش اعالم کرده که قرار 
است از طریق کارگروه های تخصصی، سازوکار الزم برای شناسه دار 
کردن تمامی کاالها تدارک دیده شود که انتظار می رود این مهم تا دو ماه 

آینده عملیاتی شود.
همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال، تمامی کاالها برای فروش در 
سطح عرضه الزم است دو شناسه با عنوان های »شناسه کاال« و »شناسه 
رهگیری« را داشته باشند و چنانچه کاالیی این دو شناسه را نداشته باشد، 
قاچاق محسوب می شود و فروشندگان طبق قانون وظیفه دارند از فروش 

آن به مردم خودداری کنند.
»شناسه کاال« که پیش از این با عنوان »ایران کد« شناخته می شد در واقع 

سیستم ملی طبقه بندی و کدگذاری کاال است که اطالعات پایه زنجیره 
تأمین در حوزه کاال را تحت کنترل درآورده و کلیه اطالعات اعتباری 
کاال از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی 
و بین المللی را در خود ثبت و ذخیره می نماید. »شناسه رهگیری« نیز 
حاوی اطالعاتی است که نشان دهنده مشخصات فرآیند تولید  یا واردات 
کاال است و به طور کلی نحوه رسیدن کاال به سطح عرضه را مشخص 
می کند. این دو شناسه شرایط را برای ایجاد تمایز بین محصوالت قاچاق 
و غیرقاچاق در سطح عرضه فراهم می کنند و ابزارهای قانونی مبارزه با 

قاچاق در سطح خرده فروشی محسوب می شوند.

رهگیری کاالهای وارداتی و تأثیر آن بر کاهش قاچاق
الزم به ذکر است که رهگیری کاالهای وارداتی در تمامی مراحل تا 
سطح خرده فروشی از طریق اجرای طرح های شناسه کاال و رهگیری 
کاال، اقدامی به شدت اثرگذار در مبارزه با قاچاق است. طبق برآوردهای 
صورت گرفته، اجرایی شدن این طرح ها می تواند تا ۵0 درصد از میزان 
قاچاق کاال بکاهد. کاهش ۵0 درصدی قاچاق کاال به کشور به معنی عدم 
ورود دست کم 10 میلیارد دالر از محصوالت قاچاق است که در حال 

حاضر به شدت به تولیدات داخلی صدمه وارد می کنند.

کشف دپوی سیگار قاچاق 
البته با تمام نظارت هایی که انجام می شود، همچنان شاهد فروش سیگار 
قاچاق در سطح کشور هستیم. سیگارهایی که بدون برچسب سالمت 
و با قیمتی گرانتر از سایر برندها به راحتی فروخته شده و البته مشتریان 
خاص خود را دارند. ولی در این میان نیز نیروی انتظامی در گوشه و 
کنار شهرهای مرزی که نسبت به سایر استان ها با پدیده قاچاق در تماس 
بیشتری هستند، برخوردهایی نیز دارد. به طور مثال چندی پیش فرمانده 
انتظامی شهرستان بندر لنگه از کشف یک میلیون و 631 هزار نخ سیگار 
خارجي قاچاق به ارزش یک میلیارد و 870 میلیون ریال خبر داد و گفت: 
در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز و در پي دریافت خبري مبني 
بر دپوي محموله سیگار قاچاق در اطراف شهر »لمزان«، پیگیري موضوع 

در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ محمود حافظی در ادامه متذکر شد: مأموران به محل اعزام و با 
انجام اقدامات فني و اطالعاتي، محل دپوی محموله قاچاق را شناسایي 
کردند و در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان و همچنین محل 

دپو، یک میلیون و 631 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی لنگه با اشاره به اینکه ارزش محموله سیگارهای قاچاق 
کشف شده بنا به نظر کارشناسان یک میلیارد و 870 میلیون ریال برآورد 
شده است، تصریح کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و برای سیر 
مراحل قانونی به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان انتقال داده شد.

برخورد پلیس کنگاور با سیگار قاچاق

قاچاق
 را از

 تخلف
 جدا کنیم

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:

 ما از مبادی رسمی قاچاق نداریم. 

ممکن است داشته باشیم

 اما نام آن قاچاق نیست

 و باید تخلف را از قاچاق 

جدا کرد.

سرهنگ عزیز الهیاری فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور نیز اعالم کرد: 
مأموران انتظامی با اقدامات اطالعاتی در راستای مبارزه با کاالی قاچاق 
از ورود یک محموله سیگار قاچاق به شهرستان با خبر شدند. مأموران 
شهرستان با کنترل و تحت پوشش در آوردن محور تردد محموله مورد 
نظر، خودور حامل سیگار قاچاق را متوقف و در بازرسی از آن مقدار 
۲00 هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کردند. متهم دستگیر شده به منظور 
سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت. همچنین 
کارشناسان ارزش سیگارهای کشف شده را ۵00 میلیون ریال برآورد 

کردند.

ارتقای امنیت اجتماعی در »رزن«
فرمانده انتظامی شهرستان رزن نیز از توقیف یک خودرو و کشف 40 
هزار نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای 
ارتقای امنیت اجتماعی و جلوگیری از ورود کاالی قاچاق و عرضه و 
توزیع آن، مأموران کالنتری 11 شهرستان رزن حین اجرای طرح ایست 
و بازرسی مقطعی به یک دستگاه خودرو پژو 40۵ مشکوک و برای 

بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ محمدباقر سلگی افزود: در بازدید اولیه از این خودرو تعداد 
40 هزار نخ انواع سیگار قاچاق به ارزش ۲۵ میلیون ریال کشف و متهم 
برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. متأسفانه پدیده 
شوم قاچاق به فلج کردن اقتصاد و از بین رفتن تولیدات داخل کشور 
می انجامد. بنابراین نیروی انتظامی همواره با عزمی راسخ و تعهد خدمتی 

در مبارزه بی امان با این پدیده شوم تالش می کند.

بیشترین میزان قاچاق در اردبیل، سیگار است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بیشترین 
میزان قاچاق کاال در این استان طی هفت ماهه نخست امسال مربوط به 
قاچاق سیگار و دخانیات است. در هفت ماهه نخست سال جاری 119 
هزار و 6۲۲ مورد بازرسی صورت گرفته که تعداد بازرسی حوزه قاچاق 
کاال به تعداد چهار هزار و ۲87 مورد است. از این تعداد بازرسی 766 
مورد مربوط به کاالی دخانی، 4۵۵ مورد مربوط به انواع لوازم  آرایشی، 
۲41 مورد مربوط به انواع مواد غذایی، 310 مورد مربوط به لوازم برقی 
و خانگی، 14۵ مورد مربوط به پارچه و پوشاک و 111 مورد مربوط به 

کاالهای صوتی و تصویری و گوشی همراه است.
حامد عاملی با اشاره به تشکیل 93 پرونده قاچاق کاال، تأکید کرد: 
بیشترین پرونده تشکیل شده در قاچاق کاال با ۵6 مورد مربوط به قاچاق 
سیگار و دخانیات است. عالوه بر این 10 پرونده در ارتباط با لوازم 
 آرایشی و بهداشتی، 6 مورد مواد غذایی، پنج مورد دارو و مکمل ها و 16 
مورد سایر موارد تشکیل شده است. همچنین ارزش ریالی پرونده های 
تشکیل شده حوزه قاچاق کاال 38 میلیون و 644 هزار و 640 تومان 
است. بنابراین نظارت بر بازار و مقابله با کاالی قاچاق با هدف حمایت 

از تولیدات بومی به جد مورد تأکید است.

»ملکان« در مقابله جدی با قاچاق

فرمانده انتظامي ملکان نیز از کشف بیش از 139 هزار نخ سیگار قاچاق به 
ارزش دو میلیارد و 10 میلیون ریال توسط مأموران یگان امداد شهرستان 
خبر داد و گفت: مأموران یگان امداد حین کنترل خودروهای عبوری در 
یکی از محورهای مواصالتی، به یک دستگاه کامیونت جک مشکوک 
شدند و آن را متوقف کردند. در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد 139 
هزار و760 نخ سیگار قاچاق مارلبرو کشف شد. همچنین برابر اعالم 
کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه ۲ میلیارد و 10 میلیون ریال 

برآورد شده است.
سهراب شفقی در ادامه افزود: تشدید مبارزه با قاچاق کاال محوری ترین 
برنامه نیروی انتظامی به شمار می آید و این مهم در تحقق مسیر اقتصاد 

مقاومتی، تولید و اشتغال بسیار کارگشا است.
بنابراین با آمارهای متفاوتی که از وضعیت قاچاق در شهرها و استان های 
مختلف کشور در خصوص انواع محصوالت دخانی و کاالهای دیگر 
داده شد، به نظر می رسد که همچنان پدیده قاچاق در کشور وجود دارد 
و تا زمانیکه دولت برای برطرف کردن آن راه حل درستی اتخاذ نکند، 

همچنان یک پای رونق اقتصاد داخلی کشور لنگ خواهد ماند.
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         گزارش تصویری
           از دومین حضور

          ماهنامه کارت قرمز 
      در بیست و سومین

        نمایشگاه بین المللی
        مطبوعات 

        و خبرگزاری ها
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پیشنهاد ایجاد این شبکه 
بعد از کنفرانس 2۰15

پیشنهاد تشکیل شبکه ملی بیماری های غیرواگیر 
توسط دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت 
سازمان  مشاور  و  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
کنفرانس  از  بعد   )WHO( جهانی  بهداشت 
به  توجه  با  آن،  در  و  شد  ارائه  ژنو   ۲01۵ سال 
 ،)NCDA( ائتالف بیماری های غیرواگیر جهانی
مردم نهاد  انجمن های  تمام  مشارکت  زمینه های 
خصوصًا  غیرواگیر  بیماری های  حوزه  در  فعال 
مزمن  بیماری های  یعنی  اصلی  بیماری  چهار 
و  سرطان  عروقی،  و  قلبی  بیماری های  تنفسی، 
دیابت فراهم می شود. اولین قدم ها برای تشکیل 
شبکه در آبان ماه سال 94 برداشته و مقدمات آن 
فراهم  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  در 
شد. بعد از فراهم نمودن مقدمات از انجمن های 
فعال در حوزه چهار بیماری اصلی مانند جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات، مؤسسه خیریه محک، 
انجمن دیابت ایران و انجمن قلب ایران دعوت 
اولیه  هسته  با شکل گیری  بنابراین  آمد.  عمل  به 
وزارت  کارشناسان  با  مشورت  از  بعد  و  شبکه 
کشور، شرایط عضویت اعضا در شبکه و دریافت 

مجوز رسمی مشخص شد.

شرایط عضویت رسمی )پیوسته(
فعالیت  مجوز  و  حقوقی  شخصیت  دارای   -1
صادره از یکی از مراجع ذیصالح )وزارت کشور، 

استانداری، فرمانداری( باشند.
۲- فعالیت آنها غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرتجاری 

و غیرسیاسی باشد.
3- خدماتی داوطلبانه، خیرخواهانه و بشردوستانه 

به جامعه ارائه دهند.
از  آنها  مجوز  اخذ  زمان  از  سال  دو  4- حداقل 

مراجع ذیصالح گذشته باشد.
۵- اساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع شبکه را 

بپذیرند.
6- مرتبط بودن اهداف انجمن ها با اهداف شبکه.

فعالیت های شبکه 
این شبکه به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری 
فرهنگ  توسعه  راستای  در  و  اعضا  بین  ارتباط 
ارتقاء  پیشگیری،  و  همگانی  آموزش  اجتماعی، 
و  تعامل  افزایش  فعالیت ها،  کیفی  و  سطح کمی 
همکاری انجمن های مردمی مرتبط با بیماری های 
رفع  برای  راهکار  ارائه  و  شناسایی  غیرواگیر، 
مسائل و مشکالت،  تعامل با دستگاه های دولتی 
توسعه  برای  کشور  و خارج  داخل  غیردولتی  و 
کمی و کیفی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
تشکیل شد. الزم به ذکر است که کلیه فعالیت های 
و  غیرانتفاعی  غیرسیاسی،  داوطلبانه،  شبکه،  این 

عام المنفعه است.

آگاهی بخشی عمومی
و جلب مشارکت های همگانی

هدف اصلی این شبکه، ایجاد یک صدای واحد 
جلب  مردم،  عموم  به  آگاهی بخشی  برای  ملی 
وزارت  و  دولت  به  کمک  و  همگانی  مشارکت 
بهداشت به عنوان متولی بهداشت و سالمت برای 
پیشگیری از این قبیل بیماری ها، ترسیم نظام مند 
بیماری ها  این  با  درگیر  افراد  زندگی  شرایط 
این  ریسک فاکتورهای  به  ویژه  توجه  ایجاد  و 
استعمال  نامناسب،  تغذیه  شامل  بیماری ها 

دخانیات، چاقی و عدم فعالیت فیزیکی است. 
غیرواگیر  بیماری های  پیشگیری  ملی  شبکه 
بیماری های  ائتالف  به  پیوستن  به منظور  ایران 
منطقه  و   )NCD Alliance( جهانی  غیرواگیر 
بهداشت  سازمان   )EMRO( شرقی  مدیترانه 
جهانی، از نهادها و سازمان های مردمی فعال در 
زمینه بیماری های قلبی وعروق، سرطان، دیابت، 
بیماری های  دیگر  و  تنفسی  مزمن  بیماری های 

غیرواگیر تشکیل می یابد.

چشم انداز
 NCD چشم انداز این شبکه بر اساس چشم انداز

جهانی شامل موارد زیر خواهد بود:
 NCD با  مبارزه  ملی  برنامه های  آماده سازی   )1

برای همه مردم

مقابله گسترده با بیماری های غیرواگیر

شبکه ملی پیشگیری بیماری های غیرواگیر 

بیامری های غیرواگیر، بزرگرتین عامل مرگ و میر در سطح جهان شامل کشور های با درآمد کم و متوسط است. در رسارس جهان 60 درصد موارد مرگ و میر مربوط به 

بیامری های غیرواگیر است که در حال حارض رقمی معادل 35 میلیون نفر در سال را پوشش می دهد. پیش بینی می شود این رقم در 10 سال آینده 17 درصد رشد 

یابد و در کشور های آفریقایی این افزایش به 27 درصد برسد.

بنابراین شبکه ملی پیشگیری از بیامری های غیرواگیر ایران با ترکیبی از مجموعه سازمان های مدنی فعال، کارآزموده، با تجربه و متخصص در زمینه های مرتبط در 

رسارس کشور در نظر دارد با هامهنگی، همکاری و هم افزایی، فعالیت های اجتامعی و فرهنگی را در مورد بیامری های غیرواگیر ارائه دهد و ضمن آگاهی بخشی 

به عموم مردم، مستندات الزم را در اختیار ارکان حکومتی و دیگر سازمان های ملی و بین املللی برای کمک به مقابله با بیامری های غیرواگیر قرار دهد. همچنین 

تعریف و تبلیغ الگوی رفتاری مناسب )Behavior Change Communication( یک بخش اساسی از برنامه های شبکه است که اکرث فعالیت های آن بر پایه تهیه و 

ترویج الگوهای رفتاری در افراد بوده و به طور کلی به نفع همه جامعه است. همچنین BCC به عنوان یک مأموریت برای اطمینان از عدالت سالمت خواهد بود 

و بیشرتین منفعت را برای همه کسانی که زیر چرت شبکه ملی بیامری های غیرواگیر ایران کار می کنند، خواهد داشت.

۲( تحقق ایران بدون دخانیات        
3( بهبود سبک زندگی مردم

4( تقویت سیستم های بهداشتی
باکیفیت  دارو های  به  مردم  عموم  دسترسی   )۵

مقرون به صرفه و تکنولوژی مناسب
به  مبتال  افراد  برای  سالمت  عدالت  رعایت   )6

بیماری های غیرواگیر

مأموریت
پیشگیری  برای  ملی  اجرایی  برنامه ریزی   )1
ترویج  با  همراه  غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و 
سالمت در کشور بر اساس برنامه عملیاتی ملی 

.)NAP-NCD( مبارزه با بیماری های غیرواگیر
۲( جلب حمایت ها و کمک های مادی و معنوی 
داخلی و خارجی برای اجرای پروژه های مربوط 

به این بیماری ها در ایران.
غیرواگیر  بیماری های  ائتالف  به  پیوستن   )3
کشورهای  تشکل  و   )NCD Alliance( جهانی 

.)EMRO( منطقه مدیترانه شرقی

اهداف
1( ارتقاء و افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه 
در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
ارتباط جمعی  وسایل  امکانات  از  استفاده  با 
)صدا و سیما، مطبوعات و سایر فناوری های نوین 

به  فرهنگی مختلف  برنامه های  ارائه  و  ارتباطی( 
همین منظور.

ترویجی،  فرهنگی،  فعالیت های  اجرای   )۲
و  ارتقاء  به منظور  بهداشتی  و  تربیتی  آموزشی، 
افزایش آگاهی در مورد پیشگیری از بیماری های 

غیرواگیر در جامعه.
انواع  اجرای  از  حمایت  و  مشارکت   )3
و  پایه  مداخله ای،  اپیدمیولوژیک،  پژوهش های 
بالینی مؤثر در شیوع و بروز بیماری ها و تعمیم 
به منظور  در سطح جامعه  پژوهش ها  این  کاربرد 

کاهش عوامل فوق الذکر.
4( همکاری با سایر نهادها، مؤسسات و محققان 
داخلی و خارجی در خصوص انجام پژوهش ها 

در زمینه پیگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
سوم  )سطح  بازتوانی  فرهنگ  گسترش   )۵
سطح  در  بازتوانی  خدمات  ارائه  و  پیشگیری( 

جامعه
جلسات  کنفرانس ها،  همایش ها،  برگزاری   )6
و  معرفی  در جهت  آموزشی  برنامه های  سایر  و 

پیشبرد برنامه های شبکه 
7( ارائه یک نقش فعال اجتماعی در زمینه جلب 
همکاری های بین بخشی میان نهادها، مؤسسات و 
سازمان های مختلف در راستای اجرای برنامه های 
کنترل  و  پیشگیری  با هدف  مداخله ای  و  علمی 

بیماری های غیرواگیر.
مورد  در  زنان  نگرش  و  آگاهی  ارتقاء سطح   )8
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر با توجه 

به نقش مهم زنان در کانون خانواده و جامعه 
سنی  گروه  در  آموزشی  برنامه های  اجرای   )9
توجه  )با  آموزش و پرورش  همکاری  با  کودکان 

به نقش بسیار مهم پیشگیری در دوران کودکی(

روش های اجرای اهداف 
جلسات  و  کنفرانس ها  همایش ها،  برگزاری   )1
و  معرفی  در جهت  آموزشی  برنامه های  سایر  و 

پیشبرد برنامه های شبکه 
گروه های  برای  آموزشی  برنامه های  اجرای   )۲
مختلف جامعه به ویژه زنان و کودکان با همکاری 
سازمان های ذیربط )با تأکید بر نقش بسیار مهم 

پیشگیری در دوران کودکی(
3( تشکیل کارگاه های آموزشی به صورت محلی، 
استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی برای آموزش 

و اطالع رسانی سازمان های غیردولتی 
4( مشارکت در ایجاد بانک اطالعاتی منسجم در 
سازمان های  فعالیت  کیفیت  و  کمیت  خصوص 
غیردولتی در زمینه بیماری های غیرواگیر سراسر 

کشور 
دستاوردهای  آخرین  مورد  در  اطالع رسانی   )4

با  غیرواگیر  بیماری های  غیردولتی  سازمان های 
چاپ  جمعی،  ارتباط  وسایل  از  گرفتن  کمک 
فناوری های  دیگر  از  استفاده  و  نشریه  بروشور، 

نوین
زمینه  در  غیردولتی  تشکل های  آشناسازی   )۵
بیماری های غیرواگیر با حقوق و تکالیف خود و 
فعالیت بر اساس قانون و همچنین انتقال مسائل 
و  فرهنگی  حقوقی،  آموزشی،  علمی،  مرتبط 

اجتماعی به آنان.
به منظور  قرارداد  انعقاد  خصوص  در  اقدام   )6
زمینه  در  مشترک  پروژه های  و  طرح ها  اجرای 
اشخاص  با  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری 
حقیقی و حقوقی به منظور تقویت بنیه مالی شبکه.
دولتی،  سازمان های  تشویق  به منظور  تالش   )7
در  شبکه  به  کمک  برای  بین المللی  و  غیردولتی 

جهت تحقق اهداف.
و  نشست ها  برگزاری  مقدمات  کردن  فراهم   )8
با  عمومی  افکار  تنویر  راستای  در  اجتماعات 

توجه به مناسبت های مرتبط.

اولویت های شبکه
آگاهی  جهت  ترویجی  فرهنگی  برنامه های   *
زمینه  در  همگانی(  )آموزش  مردم  عموم 

بیماری های غیرواگیر و چگونگی مقابله با آنها
تهیه  پژوهشی جهت  برنامه های  در  * مشارکت 

مستندات ضروری در زمینه های مرتبط

ذینفعان
بهره گیران این شبکه، کلیه ملت ایران چه آنهاکه 
مبتال به این بیماری ها هستند و چه آنهاکه نیستند، 

خواهند بود.

این شبکه چگونه باعث
پیشبرد اهداف اعضا می شود؟

از  انعطاف هریک  این شبکه،  در  با عضویت   *
از  چه  بیشتری  مانور  قدرت  و  بیشتر  انجمن ها 

لحاظ اطالعاتی و چه مادی خواهند داشت.
شبکه  این  طریق  از  به راحتی  می توانند  اعضا   *
جهانی  انجمن های  گوش  به  را  خود  صدای 
برقرار  آنان  با  گسترده تری  همکاری  و  برسانند 

کنند.
* با ارتباط مشترک و همکاری شبکه ای هدفمند 
که  شد  همگانی  آموزش  افزایش  باعث  می توان 

پایه هر انجمنی است.
 * با همکاری این نهادها بحث پیشگیری، درمان 

و کنترل راحت تر انجام خواهد گرفت.
شبکه،  اعضای  جلسات  تشکیل  با  همزمان 
آغاز  نیز  مجوز  دریافت  برای  اداری  مقدمات 
استعالم  مجوز،  گرفتن  برای  گام  اولین  و  شد 
این زمینه جلسه  بود که در  بهداشت  از وزارت 
اجتماعی  معاون  ایازی  دکتر  با  شبکه  اعضای 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
تشکیل و موافقت وزارت بهداشت طی نامه ای از 
دکتر ایازی اخذ شد. همچنین این شبکه جلسه ای 
بیماری های  واحد  مسئول  کوشا،  دکتر  با  نیز  را 
زمینه های  و  برگزار  بهداشت  وزارت  غیرواگیر 
استقبال  مورد  که  شد  بررسی  متقابل  همکاری 

ایشان قرار گرفت.
همچنین با توجه به مرجع بودن وزارت کشور، 
مراحل اداری گرفتن مجوز و ثبت رسمی شبکه 
پیگیری شد که در تاریخ 96/06/۲6 طی مصوبه 
شماره 3۲۲ هیأت نظارت وزارت کشور با ثبت 
ملی  فراخوان  آن،  از  بعد  و  شد  موافقت  شبکه 
جهت   96/07/04 مورخ  اطالعات  روزنامه  در 

پیوستن دیگر اعضا داده شد.
نظارت  هیأت  موافقت  با  که  است  به ذکر  الزم 
پیشگیری  ملی  شبکه  تشکیل  با  کشور  وزارت 
بیماری های غیرواگیر و آمادگی این شبکه جهت 
هیأت مدیره،  انتخاب  و  عمومی  مجمع  برگزاری 
جلسه ای در آذرماه سال جاری در سالن کنفرانس 
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  ساختمان 

ایران برگزار خواهد شد.
فعالیت های  از  بیشتر  آگاهی  جهت  عالقمندان 
خیابان  تهران،  آدرس  به  می توانند  شبکه  این 
یوسف آباد )سید جمال الدین اسد آبادی(، خیابان 
یازدهم، خیابان فراهانی پور، نبش هفتم، پالک 4، 
طبقه اول مراجعه نموده یا از طریق آدرس ایمیل

info@incda.com 
 نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
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جلسه شبکه در دفرت دکرت ایازی، معاون اجتامعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  جلسه شبکه در دفرت دکرت کوشا، مدیرکل سابق دفرت بیامری های غیرواگیر وزارت بهداشت

جلسه شبکه در دفرت بنیاد نیکوکاری رسطان با حضور دکرت رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتجلسه شبکه در دفرت مرحوم حاج سیدرضا نیری، بنیانگذار مجمع خیرین سالمت

 

 

 مقابله گسترده با بیماری های غیرواگیر

 (INCDA) شبکه ملی پیشگیری بیماری های غیر واگیر
Iran Non-Communicable Disease Alliance 

های غیر واگیر بزرگترین عامل مرگ و میر در سطح جهانی شامل کشور های با درامد بیماری  الزم بذکر است؛
درصد موارد مرگ و میر مربوط به بیماریهای غیر واگیر است که در  06کم و متوسط می باشد در سراسر جهان 

درصد رشد یابد  71پیش بینی می شود این رقم در ده سال اینده .میلیون نفر  در سال می باشد 53حال حاضر 
 .درصد برسد 71کشور های افریقایی این افزایش به  و در

ر ایران با ترکیبی از مجموعه ساز مان های مدنی فعال،کار شبکه ملی  پیشگیری بیماری های غیر واگیبنابراین 
آزموده، با تجربه و متخصص در زمینه های مرتبط در سراسر کشور در نظردارد با هماهنگی، همکاری و هم 
افزایی فعالیت های ،اجتماعی و فرهنگی را در مورد بیماری های غیر واگیر ارائه دهد و ضمن آگاهی بخشی 

المللی برای کمک به بین  ندات الزم را در اختیار ارکان حکومتی و دیگر سازمان های ملی و عموم مردم، مست
 Behavior)تعریف و تبلیغ الگوی رفتاری مناسب همچنین  .مقابله با بیماری های غیر واگیر قرار دهد

Change Communication)  آن بر یک بخش اساسی از برنامه های شبکه می باشد که اکثر فعالیت های
به   BCCهمچنین  .پایه تهیه و ترویج الگوهای رفتاری در افراد بوده که به طور کلی به نفع همه جامعه می باشد

عنوان یک ماموریت برای اطمینان از عدالت سالمت خواهد بود و بیشترین منفعت را برای همه کسانی که زیر 
 .خواهد داشتچتر شبکه ملی بیماری های غیرواگیر ایران کار می کنند، 

 5102پیشنهاد ایجاد این شبکه بعد از کنفرانس 

دبیر کل  دکتر محمد رضا مسجدیبیماری های غیر واگیر توسط تشکیل شبکه ملی پیشنهاد الزم بذکر است، 

 7673سال بعد از کنفرانس  (WHO)جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و مشاور سازمان بهداشت جهانی

زمینه های مشارکت ( NCDA)ن با توجه به ائتالف بیماری های غیر واگیر جهانی آژنو ارائه گردید که در 

تمام انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه بیماری های غیر واگیر خصوصا چهار بیماری اصلی یعنی بیماری های 

اولین قدم ها برای تشکیل شبکه . م می گرددسرطان و دیابت فراه، بیماری های قلبی و عروقی، مزمن تنفسی
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همایش زنان، دخانیات و سالمت در دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد

 استعمال دخانیات، زنانه شده!

همایش »زنان، دخانیات، سالمت« با همکاری واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
الزهرا )س( با محورهای روانشناسی، جامعه شناسی، علوم ورزشی و پزشکی در ساختمان خوارزمی، تاالر اجتماعات دکتر تورانی واقع در 

این دانشگاه برگزار شد.
دکتر ندا گلیجانی مقدم معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا )س(، دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران، دکتر افسانه توسلی معاون پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا )س( با موضوع »بررسی جامعه 
شناختی استعمال دخانیات در ایران با تأکید بر زنان«، دکتر محمد علی محقق معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات 
سرطان، دکتر معصومه گیتی متخصص رادیولوژی بیمارستان امام خمینی)ره( با موضوع »ارتباط دخانیات با سالمتی زنان«، سرهنگ سرپناه 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی غرب تهران، دکتر محمود گلزاری دکترای روانشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی با موضوع »رویکردهای 
جدید روانشناسی در پیشگیری و مقابله با گرایش و مصرف دختران به مواد دخانی )سیگار و قلیان(«، دکتر زهرا ساعی نماینده مجلس شورای 
اسالمی، دکتر مسعود حاجی رسولی دانشیار فیزیولوژی ورزش و مسئول ورزش معتادان سازمان ملل با موضوع »عوارض روانی، اجتماعی 
و جسمانی مصرف دخانیات در زنان«، دکتر  روشنک خدابخش عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه الزهرا )س( با موضوع »مروری بر پدیده وابستگی به دخانیات با تأکید بر بررسی دیدگاه های دختران جوان به استعمال دخانیات در 
گروه های سنی و جنسینی متفاوت« و دکتر مجید یعقوبی مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سخنرانی در 

این همایش پرداختند. همچنین در این همایش از ورزشکاران به عنوان سفیران سالمت در جامعه تقدیر و تشکر شد. 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا )س(

تحقق توسعه پایدار 
در گرو سالمت جامعه

در ابتدای این همایش دکتر ندا گلیجانی مقدم 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا )س( 
عذرخواهی  نیز  و  حاضران  از  تشکر  ضمن 
مالنظری  مهناز  دکتر  نیافتن  حضور  به خاطر 
ریاست دانشگاه الزهرا )س(، متنی را از طرف 
دکتر مالنظری برای حاضران قرائت کرد. این 

متن به طور خالصه در ادامه آمده است.
فرهیختگان ارجمند، اساتید بزرگوار و استادان 
قافله  محترم در واپسین روزهای ماه صفر که 
عاشقان ابا عبداله  الحسین )ع( ره توشه های خود 
را از آیین بزرگداشت آن امام بزرگوار دریافت 
کرده اند، از داغدار شدن جمع کثیری از هموطنان 
در استان های غربی کشور، موجی از اندوه بر دل 
و جانمان داریم که در نهایت، سالمتی و طول 
چنانچه  آرزومندیم.  را  بازماندگان  برای  عمر 
مستحضرید، الزمه داشتن جامعه سالم و آگاه، میل 
به مبانی معرفتی و دقت در رفتارها و کنش فردی 
و اجتماعی است که این امر جز با ورود به عرصه 
پژوهش و تحقیق میسر نمی شود. آنچه امروز این 
جمع حاضر را گرد هم آورده، دغدغه مشترک 
دستیابی به جامعه پاک و عاری از آسیب های 
اجتماعی است که بخشی از آن و شاید دروازه 
ورود به آسیب های دیگر را باید در امری دانست 
که در ظاهر چندان قبیح نیست. لیکن عمق فاجعه 
قابل تأمل است. جامعه بشری که در عصر حاضر 
درگیر هجمه ها است، نیازمند عزمی قوی برای 
گذار از تندبادی است که بیشترین آسیب را به 
نسل جوان می زند که آینده سازان جامعه اند و در 
این میان، استعمال دخانیات یکی از بزرگترین 
می رود  شمار  به  عمومی  بهداشت  تهدید های 
که تاکنون دنیا با آن مواجه بوده و از عوامل مهم 
مرگ و میر به شمار می رود. نقش بانوان در این 
عرصه، هم به عنوان نیمی از جامعه و هم به  عنوان 
تاثیرگذارترین افراد بر نیم دیگری از این جامعه 
در قالب مادران، همسران و دختران، بی تردید 
از مهمترین نمایش های هستی به شمار می رود. 
الزهرا )س( در  برای جامعه دانشگاه  آنچه  لذا 
اولویت پژوهش قرار گرفت، برسی نقش زنان 
در سالمت جامعه و در این حوزه بررسی آثار 
در  است.  بوده  اثرگذار  گروه  این  در  مصرف 
همگامی با سیاست های سازمان بهداشت جهانی 
در مهار اپیدمی دخانیات که شامل پایش مصرف 
دخانیات و سیاست پیشگیرانه، محافظت از مردم 
در برابر دود دخانیات، کمک در ترک مصرف، 
بر  مالیات  افزایش  تبلیغات،  ممنوعیت  هشدار 
دخانیات و موارد دیگر است، همایش حاضر 
همت خود را بر آگاهی بخشی در پیشگیری از 
ورود به وادی ناایمن دخانیات قرار داده است. 
همکاری دانشگاه الزهرا )س( و جمعیت مبارزه 
فرخنده ای  اتفاق  ایران،  دخانیات  استعمال  با 
است که می تواند دریچه های آگاهی بخشی به 
را  بانوان  دانشگاهی کشور و خصوصاً  جامعه 
فراهم آورد. امید است همایش حاضر طلیعه ای 
از همکاری های آتی باشد. در انتها ضمن تشکر 
از دست اندرکاران در امر برگزاری این همایش، 
بخش های  مثبت  و  مؤثر  گام های  با  امیدوارم 
افق  غیردانشگاهی،  و  دانشگاهی  مختلف 
گسترده تری در برنامه های پیشگیری از دخانیات 
و در جهت حفظ و صیانت سالمت زنان جامعه 
برداشته شود. همچنین بر خود الزم می دانم از 
محمدرضا  دکتر  معنوی  و  مادی  حمایت های 
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی 
دخانیات ایران و همکاران محترم ایشان در این 
سازمان مردم نهاد و همچنین از کلیه صاحبنظران 
و همکاران و دانشجویان کمال تشکر را داشته 

باشم.

دبیرکل جمعیت مبارزه با
 استعمال دخانیات ایران

حضور زنان الزم است
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
ایران نیز در این همایش گفت: زمانی در یک 
جامعه توسعه پایدار تمام و کمال محقق می شود 
که سالمت جامعه تأمین باشد. حال که اهمیت 
که  کرد  توجه  باید  است،  بدینگونه  سالمت 
دخانیات بزرگترین تهدید توسعه پایدار است. 
به هرحال باید این نکته را هم یادآور شوم که در 
یکی از کنفرانس های بین المللی که چندی پیش 
در اتیوپی برگزار شد، از سالمت به عنوان شاخص 
اصلی توسعه پایدار یاد و اعالم کردند باید سالمت 
به عنوان محور اصلی توسعه در تمامی کشورها 

مورد توجه قرار گیرد. 
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
ایران متذکر شد: بیش از 3 دهه است که در این 
سازمان مردم نهاد در بخش مبارزه با دخانیات و 
به خصوص قلیان در جامعه فعالیت می کنیم و من 
فکر می کنم زمانی اهداف ما محقق خواهد شد 
که تعامل بیشتری با زنان در جامعه برقرار کنیم. 
زنان باید بیش از هروقت دیگری برای کاهش 
انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی مشارکت 
کرده و راه حل ارائه دهند. باید به این نکته بیش 
از هروقت دیگری توجه داشت که اگر سالمت 
از پایه های توسعه پایدار است، خانواده نیز یکی از 
ارکان آن است. در خانواده زن نقش اصلی را بازی 
می کند. او در یک بخش در نقش های اجتماعی که 
بر دوشش است ظهور می کند و در بخش دیگر 
به عنوان مادر و همسر، اساس زندگی را مدیریت 
می کند. زنانی که پرورش دهنده نسل بعد هستند و 
با چنین مسئولیت خطیری که بر دوش دارند، باید 
نقش پررنگتری در کنار مسئوالن و بانیان سالمت 
جهت کاهش معضالت اجتماعی، فرهنگی و 

سالمت جامعه ایفا کنند. 

دانشجویان با مسئولیت
 وارد جامعه شوند 

با اشاره به مسئولیت خطیر نظام  وی در ادامه 

آموزش و پرورش تأکید کرد: دانشجویان با زحمت بسیار 
وارد دانشگاه شده و با گذراندن دوره هایی جهت پذیرش 
نقش اجتماعی وارد جامعه می شوند؛ حال اگر آنها بدون 
نقش های  در  دارند  بر دوش  که  مسئولیتی  به  توجه 
مختلف اجتماعی ظهور کنند، نمی توان تنها از مسئوالن 
انتظار  برای چاره اندیشی و حل مسائل و مشکالت 
داشت چراکه مسئولیت پذیری در مقابل خود، خانواده 
و اجتماع از جمله مؤلفه هایی است که دانشجویان در 
دوران تحصیل باید آن را آموخته و برای خود درونی 
کنند تا بدینوسیله در آینده، باری را از دوش مسئوالن در 

حوزه های مختلف بردارند. 
مسجدی با اشاره به اینکه برای رفع معضل دخانیات 
باید جامعه زنان را بیش از هر وقت دیگری درگیر کنیم، 
تأکید کرد: با درگیر کردن زنان در گروه های سنی مختلف 
می توان بسیاری از مسائل و مشکالت را مرتفع کرد. به نظر 
من یکی از بهترین مراکزی که می توان این طرح را در آن 
انجام داد، دانشگاه الزهرا )س( است. این دانشگاه با انجام 
تحقیقات و بررسی های مختلف در زمینه آثار اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و حتی سالمت استعمال سیگار و قلیان 
در جامعه در قالب مقاله و پایان نامه های دانشجویی می تواند 
به عنوان نماینده جامعه نخبه و دانشگاهی زنان، راه حل های 
مناسبی را در عرصه های مختلف آسیب های به جا مانده از 

محصوالت دخانی در کشور ارائه کند. 
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در 
ادامه با اشاره به اینکه مبارزه با دخانیات در آمریکا از 
سال 1968 آغاز شد، گفت: حدود ۵0 سال قبل آمریکا 
با برنامه ریزی مدون در بخش های مختلف توانست 
استعمال دخانیات را در زنان و مردان این کشور کاهش 
دهد در حالی که بخش قابل توجهی از صنعت دخانیات 
دنیا در کشور آمریکا است. باید این نکته را بگویم که 
بیش از 6 تریلیون نخ سیگار در دنیا تولید می شود که 
99 درصد توتون آنها در کشورهای فقیر آفریقایی کشت 
می شود. آمریکا با برنامه ریزی هایی که دارد بدینوسیله 
اعالم می کند که کارگر، زمین زیر کشت، تولید و تمامی 
زحمات برای شما، ولی سود حاصله از این تجارت 

پرسود فقط برای ما است. 
مسجدی با اشاره به شرکت آمریکایی - انگلیسی 
بی ای تی )BAT( گفت: زمانی ما از سیاست های 
آمریکایی هم صحبت می کنیم که این شرکت در 
اشتهارد مشغول به فعالیت است و از تمام امکانات 
اینجا استفاده کرده و سیگار در حجم زیادی تولید 
می کند که در نهایت منجر به مصرف باال در کشور 
می شود. باید این نکته را یادآور شد که با کمترین 
مالیاتی که برای سیگار در کشور در نظر گرفته شده 
است، تنها آنها هستند که بیشترین منفعت را می برند 
و همچنان بخش سالمت جامعه باید هزینه های 
هنگفتی را برای درمان بیماری های ناشی از استعمال 

مواد دخانی صرف کند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برخی از شرکت های 
آمریکایی مجبور شدند تا اسنادی را در اختیار دانشگاه 
استنفورد مبنی بر قاچاق سیگار و سود کالن حاصله 
از این تجارت قرار دهند که در بخشی از آن اسناد 
در رابطه با قاچاق سیگار به ایران نیز مدارکی وجود 
داشت، تصریح کرد: ما تمامی آن مدارک و اسناد را در 
قالب کتاب »طمع به ایران« ترجمه و در اختیار جامعه 
قرار می دهیم تا آنها با مافیای شرکت های دخانی و 
بی توجهی به جان و سالمت افراد، بیشتر آشنا شوند. 

دانشجویان الزهرا 
سفیران سالمت باشند

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
ادامه داد: افزایش ابتال به انواع سکته های قلبی و 
مغزی و ابتال به انواع سرطان ریه، رحم، کولون، 
پستان و غیره از جمله بیماری هایی است که یکی 
از فاکتورهای آن، استعمال محصوالت دخانی توسط 
از  تشکر  در خاتمه ضمن  است. مسجدی  زنان 
برگزاری این همایش توسط واحد زنان جمعیت و 
دانشگاه الزهرا )س( گفت: دانشجویان این دانشگاه 
بیش از هروقت دیگری وضعیت استعمال سیگار و 
قلیان را در کشور جدی بگیرند و بعد از این همایش 
به عنوان سفیران سالمت و پیام رسان ما در جامعه 
زنان نقش ایفا کنند. در کنار این مسئله نیز مسئوالن 
مربوطه بیش از هروقت دیگری برای احداث مرکز 
تفریحی و آموزشی کشور برنامه ریزی کنند تا با 
حذف کامل قلیانسراها، جوانان بی هیچ کمبودی در 

این مراکز سالم اوقات فراغت خود را بگذرانند.

مسئول واحد زنان جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات ایران

بیانیه مشترکجمعیت 
مبارزه با استعمال 

دخانیات ایران 
و دانشگاه الزهرا)س(

مسئول  صدر  زهرا  همایش  این  در 
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  زنان  واحد 
دانشگاه  مشترک  بیانیه ای  ایران  دخانیات 
الزهرا )س( و جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران را به شرح زیر قرائت کرد:
بر اساس پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت 
کنترل  جهانی  کنوانسیون  در   )WHO(
به   1384 سال  از  نیز  ایران  که  دخانیات 
آن پیوسته است، نقش زنان باید پررنگ تر 
و  کنترل  راهبردی  برنامه های  در  پیش  از 
پیشگیری از استعمال دخانیات مورد توجه 
قرار گیرد. طبق شواهد تحقیقاتی، زنان و 
کودکان بیش از مردان از مصرف دخانیات 
آسیب می بینند و همچنین بیش تر از مردان 
قربانی دود تحمیلی سیگار و قلیان هستند.
بدون  زندگی  حامی  دختران  و  زنان 
موارد  شدن  اجرایی   خواستار  دخانیات، 
زیر از جانب تمام مسئوالن ذیربط کشور 

هستند:

حوزه  در  تحقیقات  گسترش   -1
استعمال دخانیات توسط زنان با رویکرد 

جامعه شناختی 

۲- تأکید بر مسائل و آسیب های ناشی از 
آگاهی  ارتقاء  به منظور  دخانیات  استعمال 

زنان جامعه

مانند  نهادها  سایر  همکاری  دریافت   -3
علوم  وزارت  و  آموزش و پروش  وزارت 
شناسایی  به منظور  فناوری  و  تحقیقات 

آسیب پذیران دخانیات 

کنترل  جامع  قانون  دقیق  اجرای   -4
)مصوب  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و 
افراد  از  حفاظت  جهت   )138۵ سال 
غیرسیگاری در مقابل دود تحمیلی سیگار 
و  زنان  آن  قربانیان  بیشترین  که  قلیان  و 

کودکان هستند.

از  گفت:  وی  بیانیه،  قرائت  خاتمه  در 
شما عزیزان، خصوصًا دانشجویان گرامی 
درخواست می نماییم نظرات و پیشنهادات 
از  پیشگیری  و  کنترل  زمینه  در  را  خود 
ارائه  ما  به  و  یادداشت  دخانیات  مصرف 

کنند.
گسترده  استقبال  با  همایش  انتهای  در 
علمی  دیگر شخصیت های  و  دانشجویان 
جهت همکاری با این سازمان مردم نهاد 

مواجه شدیم.
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معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه الزهرا)س(

دخانیات در حال 
تبدیل شدن به یک 

امر زنانه است
علوم  دانشکده  بین الملل  و  پژوهشی  معاون 
نیز  الزهرا)س(  دانشگاه  اقتصادی  و  اجتماعی 
که  بحثی  اینکه  به  اشاره  با  همایش  این  در 
شناختی  جامعه  بحث  کنم  مطرح  می خواهم 
است،  ایرانی  زنان  بر  تأکید  با  دخانیات 
آن  در  که  دادیم  انجام  را  تحقیقی  ما  گفت: 
تهران  دانشگاه های  در  را  دختر  دانشجویان 
بررسی کردیم تا میزان گرایش آنها را نسبت 
همه  کنیم.  ارزیابی  دخانی  مواد  مصرف  به 
از  ناشی  مرگ ومیر  بر  عالوه  که  می دانیم  ما 
دخانیات، بیماری هایی ریویی، قلبی و عروقی 
دخانیات  هستند.  دخانیات  مسئله  درگیر 
هزینه های فراوانی را به جامعه تحمیل می کند 

و سرمایه های انسانی را رو به زوال می برد.
سؤال  این  حال  افزود:  ادامه  در  توسلی  دکتر 
پیش می آید که آیا وضعیت استعمال دخانیات 
رو به افزایش است یا رو به کاهش؟ ما تقریبًا 
در وسط هستیم و در میان 140 کشور، رتبه 
۲1 را داریم. زمانی که وضعیت ایران را نسبت 

به جهان می سنجیم، متوجه می شویم که ایران در 
حال کاهش استعمال دخانیات است. سوال دوم 
این است که با وجود کاهش استعمال دخانیات، 
بر  شده ایم؟  جمع  هم  گرد  اینجا  ما  امروز  چرا 
رقم  که  اتفاقی  بهداشت،  وزارت  آمار  اساس 
میزان  کاهش  به رغم  که  است  این  می خورد 
نوجوان و جوانان  مصرف دخانیات، گروه سنی 
به خصوص دختران بیش از سایر گروه های سنی 
محصوالت دخانی را مصرف می کنند. به هر حال 
حال  در  دخانیات  که  می دهد  نشان  بررسی  این 
تبدیل شدن به یک امر زنانه است و این موضوع 

برای جامعه زنانه تأسف بار است. 

چه زمانی دخانیات
 به مشکل اجتماعی تبدیل می شود

تأکید  علوم اجتماعی  دانشکده  پژوهشی  معاون 
کرد: تحقیق ما در دو بخش فراتحقیقی و میدانی 
است. در بخش فراتحقیقی تمام تحقیقاتی که در 
زمینه دخانیات انجام شده بود را توسط نرم افزار 
به  دیگر  تحقیقات  که  کردیم  پیگیری  و  ارزیابی 

چه نتایجی رسیده اند. 
استعمال  زمانی  چه  اینکه  به  اشاره  با  توسلی 
می شود،  تبدیل  اجتماعی  مشکل  به  دخانیات 
و  یابد  افزایش  مصرف  آمار  که  زمانی  گفت: 
هیچ  دخانیات  مصرف  مشکالت  به  نسبت 
طبقه  حتی  باشد،  نداشته  وجود  حساسیتی  نوع 
سیگار  به راحتی  نیز  جامعه  نخبه  و  روشنفکر 

کشیده و با آن مشکلی ندارند. متأسفانه باید این 
نکته را هم تأکید کنم که تعداد پژوهش هایی که 
در حوزه زنان و دخانیات انجام شده، بسیار پایین 
بین  در  دخانیات  که  حالیست  در  این  و  است 

دختران در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای پژوهش متوجه 
یک  عنوان  به  فقط  جنسیت  متغیر  که  شدیم 
متأسفانه  کرد:  تأکید  بود،  شده  لحاظ  سؤال 
وضعیت  با  رابطه  در  جدی  حرکت  یا  پژوهش 
نشده  انجام  زنان  بین  در  دخانی  محصوالت 
دخانیات  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  است. 
اجتماعی است.  امر  بلکه  نیست،  امر فردی  یک 
نتیجه و پیشنهادی که از این مقاالت گرفته شده 
رابطه  در  را  درسی  واحدی  باید  که  است  این 
باشیم  داشته  دخانیات  مشکالت  و  معضالت  با 
پزشکی  رشته  دانشجویان  پیشنهاد  این  البته  که 
تغییر  ایجاد  مناسب  نیز  پیشنهاد  این  ولی  بود 
در  که  می داد  نشان  تحقیق  این  نبود.  اجتماعی 
بین دانشجویان هرچه تحصیالت بیشتر می شود، 
گرایش به استعمال دخانیات نیز افزایش می یابد. 
تمایل  بود،  سیگاری  پدر  که  خانواده ای  در 
فرزندان  میان  در  دخانیات  مصرف  به  بیشتری 
از  که  باشد  قوانینی  کاش  داشت.  ای  وجود 
فرزندانی که پدر سیگاری دار  ند نیز حمایت کند.
گفت:  اجتماعی  علوم  دانشکده  پژوهشی  معاون 
باشند،  سیگاری  که  خانواده  اعضای  از  هرکدام 
افزایش می دهند.  را  به سیگار  فرد  میزان گرایش 

می رود،  باال  تحصیالت  میزان  هرچه  آن  کنار  در 
گرایش به مصرف سیگار نیز باال می رود. همچنین 
محصوالت  مصرف  میزان  تحقیق،  این  اساس  بر 
حال  در  نیز  کشورمان  روستاهای  در  دخانی 
افزایش است. همچنین توجه به اعتقادات مذهبی 
دخانیات  مصرف  به  نسبت  را  کمتری  گرایش 
را  معکوس  نتیجه  آنچه  بنابراین  می دهد.  نشان 
نشان می داد، همان نگرش نسبت به دانش است.

استحکام روابط اجتماعی
کاهش مصرف را به دنبال دارد

روی  بر  که  تحقیقی  نتایج  به  اشاره  با  توسلی 
جامعه شناختی  بررسی  لحاظ  به  دانشجویان 
زنان  بر  تأکید  با  کشور  در  دخانیات  استعمال 
نفر   140 تحقیق  این  در  گفت:  بود،  شده  انجام 
را  مفهمومی  مدل  یک  و  کردند  پر  پرسشنامه 
تا  اجتماعی  پیوندهای  که  کردیم  ارائه  ادامه  در 
وضعیت  تولد،  محل  همچنین  مؤثرند.  حد  چه 
شغلی پدر و مادر، میزان درآمد، میزان اعتقادات، 

 ... و  بودن  بودن، خوابگاهی  متأهل  یا  مجرد 
بر  کردیم.  بررسی  پرسشنامه  این  به وسیله  را 
اساس این تحقیق متوجه شدیم میزان مصرف 
خوابگاه ها  در  که  دانشجویانی  در  سیگار 
بود.  دانشجویان  سایر  از  بیشتر  هستند، 
همچنین هرچه پیوند اجتماعی دانشجویان با 
استعمال  باشد،  بیشتر  دوستانشان  و  خانواده 

دخانیات در آنها کمتر بود.
رابطه  شخصی  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اینکه  یا  باشد  داشته  مستحکم  اجتماعی 
از  یکی  عضو  و  باشد  متعهدتر  دانشگاه  به 
آن  میزان گرایش  باشد،  دانشگاه  انجمن های 
تأکید  است،  کمتر  دخانی  مواد  مصرف  به 
خوبی  عاطفی  رابطه  خانواده  هرچه  کرد: 
دخانیات  به  فرد  گرایش  میزان  باشد،  داشته 
و  فراتحلیلی  بررسی  از  هم  ما  است.  کمتر 
این  به  دادیم،  انجام  که  میدانی  کار  از  هم 
در  که  17متغیری  این  که  رسیدیم  نتیجه 
به  گرایش  به  راجع  تاکنون  علمی  کارهای 
اشباع  به  شده  آنها صحبت  درباره  دخانیات 
که  است  این  اشباع  از  منظور  است.  رسیده 
همان  به  باز  می دادیم،  انجام  مطالعه  هرچه 
نتیجه قبلی رسیدیم. من خواهش می کنم که 
و  کنند  نگاه  رشته ای  بین  ما  عزیز  پزشکان 
اگر اطالع رسانی از زیان های سیگار ضروری 
است، بحث های روانی و اجتماعی را هم در 

برنامه های خود بگنجانند.

معاون علمي فرهنگستان علوم پزشکي و 
رئیس مرکز تحقیقات سرطان

فقدان آمار قابل 
اعتماد در زمینه

سالمت زنان
معاون علمي فرهنگستان علوم پزشکي و رئیس 
در  گفت:  ادامه  در  نیز  سرطان  تحقیقات  مرکز 
مطالعات اخیر سازمان جهانی بهداشت به نقص 
جدی که در کشورهای جهان سوم است، اشاره 
حضوری  آمار  اطالعات،  فقدان  همان  که  شده 
و قابل اعتماد در زمینه سالمت زنان در رابطه با 
استعمال دخانیات است که البته این نقص در کشور 
ما نیز وجود دارد. بنابراین راهکار بسیار مؤثر برای 
اطالعات  داشتن  حل معضل مصرف دخانیات، 

صحیح است. 

دخانیات  اینکه  به  اشاره  با  محقق  محمدعلي  دکتر 
یک موضوع یک بعدی نیست و بسیار پیچیده است، 
افزود: مطالعات بین بخشی با همکاری همه از جمله 
سایر  و  پزشکی  علوم  روانشناسان،  جامعه شناسان، 
گروه های مرتبط باید انجام شود. نباید نگاه تک بعدی 
داشت، به طور مثال با نصیحت کردن یا اختصاص 
یک برنامه در صدا و سیما، نباید انتظار داشته باشیم که 

دخانیات مهار شود.
محقق اعالم کرد: اطالعات جامعه در مورد دخانیات 
کافی نیست، حتی در سطح افراد تحصیل کرده نیز 
اطالعات ناچیزی وجود دارد که الزم است به و سیله 
آموزش به خصوص آموزش عمومی که مهمترین رکن 
آموزش است، به آن پرداخته شود. در مورد زنان نیز 
متأسفانه عمده ترین زیان مربوط به بارداری و پرورش 
جهانی  سازمان  مطالعات  براساس  است.  فرزندان 
بهداشت در حداقل 47 کشور دنیا هیچ گونه تفاوت 
جنسیتی بین گرایش جوانان و نوجوان به استعمال 
دخانیات وجود ندارد و مسئله ای که بسیار مورد غفلت 

این است که مسئوالن فرهنگی گمان  قرار می گیرد 
می کنند که باید به پسران جامعه توجه بیشتری نسبت به 
دختران داشته باشند. مطالعات نشان داده که در مواجه 
با خطر، هیچ گونه تبعیض جنسیتی وجود ندارد. عوامل 
فرهنگی، اجتماعی، اثر پذیری از دوستان و والدین از 
عمده ترین مسائلی است که باید به صورت ریشه ای در 

جامعه به آن پرداخت.

اکثر زنان ستمدیده سیگار می کشند
به  اشاره  با  پزشکي  علوم  فرهنگستان  معاون علمي 
مطالعاتی که در سازمان جهانی بهداشت انجام شده، 
گفت: یکی از مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی 
که زنان در آنها مورد ستم قرار می گیرند یا تحت تأثیر 
نظام های استعماری و وابسته هستند، سیگار کشیدن 
سمبلی از آزادی در بین آنهاست. کمپانی های دخانی 
سعی دارند تا به وسیله این سمبل سازی ها در بین زنان 

به منافع مادی خود برسند.             
به دختران، عاملی  تأکید کرد: آموزش ندادن  محقق 

برای گرایش آنها به دخانیات است. باور غلط دیگر 
این است که سیگار کشیدن باعث کاهش وزن می شود 
که این باور با دالیل دیگر نتیجه معکوس داده و یک 
باور کاذب است. در جامعه ما مصرف سیگار توسط 
والدین، دوستان، تبلیغات شرکت ها و فیلم هایی که از 
صدا و سیما پخش می شود، به عنوان ترویج ناخودگاه 

مصرف دخانیات به ویژه در بین زنان است. 
وی با اشاره به اینکه در رسانه ها فقط به رابطه سرطان 
با سیگار اشاره می شود در حالی که اثرات مضر آن 

روی سایر اعضای بدن نیز بسیار خطرناک است، 
بارداری  دوران  در  سیگار  مصرف  کرد:  تأکید 
موجب سقط جنین، زایمان پیش از موعد و غیره 
می شود که کمتر از سایر موارد در جامعه نسبت 
به آن اطالع رسانی وجود دارد. به هر حال همه ما 
می دانیم که ترک دخانیات موضوعی است که با 
تهدید، نصیحت و توصیه امکان پذیر نیست. ترک 
دخانیات یک موضوع چند بعدی است که باید 
بنابراین  پرداخته شود.  آن  به  تمامی جوانب  از 
بخش های  به  باید  سیگار  ترک  کلینیک های 
باید  یعنی  شوند.  تقسیم  درمان  مختلف جهت 
اجتماعی،  لحاظ  به  روانشناسی  مشاوره های 

اقتصادی و فرهنگی نیز به آن پرداخته شود.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان در خاتمه گفت: 
فعالیت های پژوهشی مثل ارائه پایان نامه ها در این 
زمینه، برگزاری سمینارها، انتشار کتاب و غیره از 
دیگر فعالیت هایی است که به معضل سیگار و قلیان 

می تواند در همه ابعاد توجه کند.

متخصص رادیولوژی بیمارستان امام خمینی)ره(

خطر استعمال قلیان 
کمتر از سیگار نیست

متخصص  گیتی  معصومه  دکتر  نیز  ادامه  در 
درباره  تفاوتی  که  می دانید  گفت:  رادیولوژی 
می زند،  بدن  به  دخانیات  انواع  که  مضراتی 
در  جامعه  در  غلط  باور  این  و  ندارد  وجود 
حال اصالح شدن است. مثال بسیاری می گویند 
که خطر استعمال قلیان کمتر از سیگار است. 
و  سیگار  انواع  و  نیست  طور  این  درحالیکه 
محصوالت دخانی خطرهای به میزان یکسانی 
صدر  در  که  سرطانی  اولین  دارند.  هم  با 

دارد  قرار  سیگار  مصرف  از  ناشی  سرطان های 
و  کلیه  دهان،  حنجره،  مری،  است.  ریه  سرطان 
مثانه به ترتیب سرطان های بعدی ناشی از استعمال 

محصوالت دخانی هستند. 
وی در ادامه توضیحاتی در رابطه با تأثیر دخانیات 
بر روی سلول های سرطانی و سیستم ایمنی بدن 
با  سرطانی  سلول های  شد:  یادآور  و  کرد  ارائه 
تحریک مواد سمی داخل سیگار ایجاد می شوند و 
با ضعف سیستم ایمنی به رشد خود ادامه می دهند. 
بیماری شایعی که از طریق استعمال مواد دخانی 
مزمن  تنفسی  انسدادی  بیماری  می شود  حاصل 

است. 
تنفسی  بیماری  یک  آسم  افزود:  ادامه  در  گیتی 
است و فردی که به آسم مبتال است با حضور در 
بیماری  می شود  دخانیات مصرف  که  محیط هایی 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
 غرب استان تهران

پدیده های اجتماعی 
بسیار پیچیده اند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران 
نیز در این همایش گفت: معموالً پدیده های اجتماعی 
پیچیده هستند و اگر بگوییم که با یک ویزیت مراحل 

او شدت می  گیرد. در این بیماری دود دست دوم 
بسیار تأثیر دارد. دود دست دوم همه مواد زیان آور 
را داراست. همچنین ثابت شده که عوارض ناشی 
از استعمال سیگار همچنین بر روی بیماری دیابت، 
اثرگذار  بیماری ها  سایر  و  مخاط  و  لثه  بیماری 
است. بنابراین هرچه دفعات استعمال سیگار بیشتر 
باشد، فرد بیشتر در معرض این قبیل بیماری ها قرار 

می گیرد.
اثر  بر  که  مرگی  یک سوم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مصرف  از  ناشی  می افتد  اتفاق  قلبی  بیمارهای 
با  دوم  دست  دود  ارتباط  گفت:  است،  سیگار 
و  است  شده  ثابت  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
سیگار  دوم  دست  دود  معرض  در  که  کسانی 
هستند، بیشتر در معرض سکته های قلبی و مغزی 

قرار دارند. 

استرس در افراد سیگاری باالتر است
با  دخانیات  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  گیتی 
ناباروری در مردان و زنان ارتباط مستقیم دارد، 
گفت: مواد دخانی در حاملگی باعث کندی در 
رشد جنین و زایمان زودرس و در مادر باعث 
و  بارداری  زمان  در  غیرطبیعی  خونریزهای 
پس از آن می شود. همچنین مصرف دخانیات 

سبب ضعف بینایی نوزاد می شود. 
در  استرس  افزود:  رادیولوژی  متخصص  این 
افراد سیگاری بسیار بیشتر است. همچنین مواد 
دخانی روی سرطان پستان که شایع ترین سرطان 
در بین زنان است، مؤثر است و امیدوارم که با 
کاهش مصرف دخانیات در جامعه زنان برای 

جلوگیری از این بیماری تالش کنیم. 

درمان انجام می شود، شاید کمی خوش باورانه باشد. لذا در 
برخورد با آن راهکارهای متعددی وجود دارد.

از  قلیان  و  سیگار  افزود:  سرپناه  مهدی  سرهنگ 
نه تنها  به امروز  تا  که  هستند  اجتماعی  پدیده های 
در ایران بلکه در کل جهان هنوز نتوانسته اند برای 
بسیاری از آنها راهکاری مناسب یا بلند مدت ارائه 
کنند. اما وظایف  نیروی انتظامی که امروز به عنوان 
پدیده های  با  برخورد  در  پیشرو  سازمان  یک 
اجتماعی مشغول به انجام وظایف و ارائه خدمات 

است، همچنان تأکید بر روی آموزش دارد. 
وی با اشاره به اینکه سن مصرف سیگار امروز به 
یازده سال رسیده است، تأکید کرد: امروز برخورد 
قهری جوابگوی بسیاری از معضالت نیست و یکی 
از سازمان هایی که باید به طور جدی کار کند، نیروی 
انتظامی است. در کنار آن همه ارگان ها از جمله مراکز 
درمانی و آموزشی نیز باید کمک و یاری کنند. تاکنون 
راهکارهای زیادی مطرح شده از جمله اینکه هزینه 
خرید سیگار را افزایش دهیم و غیره، اما تجربه عکس 

این راهکارها را نشان می دهد. 
سرهنگ مهدی سرپناه در ادامه با اشاره به افزایش 
مالیات بر سیگار تأکید کرد: با افزایش مالیات، وضع 
تولید کنندگان داخلی چگونه خواهد شد؟ به نظر من 
اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی تا حد زیادی 
می تواند بر روی کاهش مصرف اثرگذار باشد. من 
از همه کسانی که در تصمیم گیری های اصلی جامعه 
نقش دارند می خواهم که با تأکید بر راهکارهای 
پیشگیرانه، جامعه را به سمت سالمت حرکت دهند. 



سخنگوی کمیسیون اجتماعی
 مجلس شورای اسالمی

از آسیب های نوظهور 
زنان غافل نباشیم

شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی نیز در ادامه این همایش با اشاره به اینکه 
متأسفانه در دهه اخیر آمارها در حوزه اعتیاد افزایش 
پیدا کرده، گفت: آسیب های نوظهوری در حوزه 
زنان وجود دارد که نباید از آنها غافل ماند. قبل از 
اینکه وارد مجلس شوم، عمده فعالیت من در امور 

خانواده بود.
زهرا ساعی افزود: در آن زمان مرتب به کمپ های 
زنان در تهران سر می زدم و عملکردشان را نظارت 
می کردم. بعد از آنکه در کمیسیون اجتماعی مجلس 
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مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم

طرح دانشگاه عاری از 
دخانیات را جدی بگیریم
علوم  وزارت  و سالمت  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
طرح  گفت:  خاتمه  در  فنآوری  و  تحقیقات   ،
که  است  طرحی  دخانیات  از  عاری  دانشگاه 
باید استاد، دانشجو و تمامی کسانی که در کادر 
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند اجرای آن 
طرح را قلبًا پذیرفته و دانشگاه را یاری کنند. در 
خوابگاه ها و مراکز علمی و دانشگاهی باید این 

متوقف شود و  استعمال سیگار  به رشد  روند رو 
برای توقف آن همگی ما مسئول هستیم. 

تاکنون  افزود:  ادامه  در  یعقوبی  مجید  دکتر 
تحقیقات بسیار خوبی در زمینه مضرات دخانیات 
انجام  پژوهشی  مراکز علمی و  دانشگاه های و  در 
شده و باید از درون آنها طرحی در جهت کاهش 
آن در جامعه ارائه شود. به هرحال اپیدمی استعمال 
قلیان مسئله جدی است که  سیگار و به خصوص 
باید هرچه سریع تر برای برون رفت از این معضل 

چاره ای اندیشید. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید تفکر انتقادی را 
کنار گذاشت و جایگزین آن طرح و راهکاری ارائه 

که  بسیاری می گویند  به هر حال  متذکر شد:  کرد، 
از  دیگر  بسیاری  و  دخانی  محصوالت  استعمال  با 
مواد مخدر به آرامش و هیجان هایی آنی دست پیدا 
می کنند. ما مرتب هم اگر تکرار کنیم که بد است، 
به تنهایی جوابگو نیست مگر اینکه برنامه ای مدون 
برای آن در نظر بگیریم که در جهت کاهش و حتی 
منع آن در جامعه قدم بردارد. برنامه ها به گونه ای باشد 
که به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره نیز 
توجه کرده و موجب شود تا افراد خود نیز به صورت 
خودجوش برای کاهش و ترک آن نیز همکاری کنند.
یعقوبی در خاتمه با اشاره به دعوت برنامه »ماه 
را ترک  اعتیاد خود  معتادان که  از برخی  عسل« 

کرده بودند، گفت: بعد از دعوت از این افراد، 
تعدادی معتاد دیگر نیز به ترک روی آوردند 
با  بنابراین  است.  بسیارخوب  خود  این  که 
از طریق رسانه های  آگاهی رسانی و آموزش 
فرهنگسازی  نیز  و  آموزشی  مراکز  جمعی و 
این معضل  برای رفع  تا حد زیادی  می توان 
گام برداشت. در کنار ایجاد برنامه های مدون 
که  بازدارنده خوبی  قوانین  باید  نیز  و جامع 
آنها  و  کرد  توجه  نیز  دارد  وجود  کشور  در 
را به صورت جدی در جامعه اعمال کنیم تا 
این معضل  از  بتوانیم  برنامه ها  در کنار سایر 

بیرون برویم.

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا )س( 

فرهنگ تفریح در کشور 
وجود ندارد

دانشکده  روانشناسی  گروه  علمی  هیئت  عضو 
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا )س(
در  متأسفانه  گفت:  همایش  این  ادامه  در  نیز 
کشور فرهنگ تفریح وجود ندارد، در حالی که با 
تفریح سالمی  برنامه ریزی می توان  ابتدایی ترین 
داشت. زمانی که در زندگی معنایی وجود ندارد 
و هدفمند حرکت نمی کنیم، هر مسئله می تواند 

بر روی ما اثر بگذارد.

باید  اینکه  به  اشاره  با  خدابخش  روشنک  دکتر 
روانشناسی در کشور  فرهنگ گرفتن مشاوره های 
درونی شود، ادامه داد: زمانی که استرس های فرد 
افزایش یافته یا اینکه فرد بی هدف است، می تواند 
مشکالت  زیادی  حد  تا  مشاوره  انواع  گرفتن  با 
استعمال  با  افراد  بعضی  اما  کند.  مرتفع  را  خود 
به صورت  می خواهند  قلیان  حتی  و  دخانی  مواد 
گذرا مشکل خود را برطرف کنند که متأسفانه در 
درازمدت می تواند نتیجه ای عکس داشته باشد. ما 
و  کنیم  برقرار  نزدیکتر  ارتباط  روانشناسی  با  باید 
بدانیم که برای حل بسیاری از مشکالت می توان از 

یک فرد متخصص مشاوره گرفت.

در  خوشیفتگی  مانند  مواردی  به  اشاره  با  وی 
نوجوان و تغییراتی که در زمان رشد و رسیدن به 
سن بلوغ در آنها به وجود می آید که در شکل گیری 
این  تمامی  افزود:  است،  مؤثر  بسیار  آنها  هویت 
موارد از مسائل بسیار مهمی است که خانواده ها با 
آنها مواجه اند و باید به صورت ریشه ای و درست 
به  جوانان  که  زمانی  حتی  شود.  برخورد  آنها  با 
فکر ازدواج می افتند نیز باید این مسئله را جدی 
بدانند. ولی با آمارهای موجود متوجه می شویم که 
در اکثر مواقع بدون درنظر گرفتن تمامی جوانب، 
به  آینده  در  که  می  شود  انجام  تصمیم گیری هایی 

نفع ما نیست.

کار  به  مشغول  من  که  سال ها  این  تمامی  در 
شدم  مهم  بسیار  موضوع  یک  متوجه  بودم، 
که  زمانی  است.  خود  از  شناخت  همان  که 
از  و  بشناسیم  به خوبی  را  واقعی مان  خود  ما 
باشیم،  آگاه  انتظاراتمان  و  تمایالت  تمامی 
می توانیم در جهت بهتر زندگی کردن بهترین 
با  رابطه  در  که  زمانی  کنیم.  اتخاذ  را  تصمیم 
تصمیمان مصمم هستیم، متوجه می شویم که 
اول  درجه  در  آنها  تمامی  به  دستیابی  برای 
باید سالمتی ما تأمین باشد. اگر ما بدن سالم 
در  اهدافمان  به  رسیدن  برای  باشیم،  نداشته 

آینده دچار مشکل خواهیم شد.

دانشیار فیزیولوژی ورزش و مسئول ورزش 
معتادان سازمان ملل

اعتیاد یعنی انجام 
کاری به طور مکرر 

ورزش  مسئول  و  ورزش  فیزیولوژی  دانشیار 
همایش  این  ادامه  در  نیز  ملل  سازمان  معتادان 
از  را  خود  اعتیاد  معتادان  بیشترین  گفت: 
استعمال سیگار شروع کرده و در نهایت درگیر 
کاری  انجام  یعنی  اعتیاد  شده اند.  مخدر  مواد 
به صورت مکرر که در صورت انجام ندان آن، 

خلق و خوی فرد تغییر می کند.
اینکه  بر  تأکید  با  حاجي رسولي  مسعود  دکتر 
مرگ و میر  بیشترین  رانندگی،  تصادفات  از  بعد 

در  افزود:  است،  دخانی  مواد  استعمال  از  ناشی 
دسترس بودن، ارزان بودن، تبلیغات، نبود آموزش 
مناسب و فرهنگ سازی از عوامل گرایش جوانان 
و نوجوانان به سیگار است. بنابراین ما باید به دنبال 
دیگر  چون  باشیم  به روز  و  نوین  آموزش های 
آموزش ها و خط مشی های قدیمی جوابگو نیستند. 
وی نسبت به خطرات دود دست دوم و دست سوم 
باردار،  زنان  گفت:  و  داد  هشدارهایی  نیز  سیگار 
در  متأسفانه  غیرسیگاری  افراد  همه  و  کودکان 
معرض این دودها هستند که خطرات آن به مراتب 

بیشتر از استعمال سیگار است. 
مصرف  سن  کاهش  به  اشاره  با  حاجی رسولی 
در  دخانی  مواد  استعمال  تابوی  شدن  شکسته  و 
زمانی  کرد:  تصریح  خانواده ها  حتی  و  جامعه 
استعمال سیگار توسط زنان در جامعه یک تابو بود. 

ولی امروزه زنان به راحتی در همه مکان ها سیگار 
استعمال  متأسفانه  استعمال می کنند.  قلیان  و حتی 
تهدید  را  ما  جوانان  سیگار  از  بیش  امروزه  قلیان 
غیراستاندارد  توتون های  با  که  قلیان هایی  می کند. 
همراه با اسانس های شیمیایی در قلیانسراها عرضه 
موجب  را  بیماری هایی  زمان  مرور  به  می شود، 

خواهد شد که می تواند مهلک و جدی باشد.

به تفریحات سالم در جامعه فکر کنیم 
بازدارنده  قوانین  ما  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
بسیاری در کشور داریم که اگر به خوبی اجرا شوند، 
جلوی بسیاری از معضالت در جامعه گرفته می شود، 
تأکید کرد: در کنار این قوانین باید به حال تفریحات 
اینکه  کنیم.  فکری  جامعه  در  جوانان  برای  سالم 
جوانان برای گذراندن اوقات فراغتشان انتخاب های 

که  می دانیم  ما  همه  باشند.  داشته  نیز  دیگری 
هزینه استعمال دخانیات و قلیان کمتر از هزینه 
است.  ورزشی  مکان  یک  یا  استخر  به  رفتن 
را  مکان هایی  درست  برنامه ریزی  با  بنابراین 
برای گذراندن اوقات فراغت فراهم کنیم تا همه 
به طور مساوی بتوانند از امکانات برابر برخوردار 
شده و دیگر تفریحات را به رفتن به قلیانسراها 

و مکان های اینجنینی ترجیح دهند.
انواع  گفت:  خاتمه  در  حاجی رسولی 
اثرات  افسردگی،  مانند  زنان  بیماری های 
روحی و روانی و غیره از جمله مواردی است 
که  زنانی  می کند.  تهدید  را  سیگاری  زنان  که 
متأسفانه مادران این جامعه نیز هستند و تمامی 
حین  در  آنها  جنین  به  می تواند  خطرات  این 

بارداری و حتی بعد از آن نیز منتقل شود.

دکتراي روانشناسي از دانشگاه عالمه طباطبایي

هدف اصلی بازار 
دخانیات، زنان هستند

دکتراي  گلزاري  محمود  دکتر  همچنین  ادامه  در 
روانشناسي از دانشگاه عالمه طباطبایي با اشاره به 
اینکه هدف اصلی بازار دخانیات زنان هستند، افزود: 
در دسترس و ارزان بودن سیگار از دیگر دالیل گرایش 
به دخانیات است. متأسفانه در زمینه بررسی علل 
گرایش به دخانیات در زمینه روانشناسی تحقیقات 
کمی تاکنون انجام شده است که در این همایش از 
دانشگاه الزهرا و دکتر مسجدی تقاضا دارم تا زمینه 

را برای انجام پژوهش های حوزه روانشناسی در بحث 
استعمال دخانیات و قلیان فراهم کنند.

وی ادامه داد: یکی از علل روانشناسی گرایش به 
استعمال سیگار، نگرش مثبت داشتن به این مسئله 
است. در بحث روانشناسی دالیل مختلفی را برای 
استعمال دخانیات نام برده اند ولی اینکه ساده ترین 
آن این باشد که فرد نسبت به سیگار نگرش مثبت 
تأمل  آن  روی  بر  باید  که  است  ای  مسئله  دارد، 

بیشتری داشت.
گلزاری با اشاره به اینکه بسیاری از زنان معتقدند 
که زیان سیگار کمتر از سایر مواد مصرفی است یا 
اینکه سیگار باعث کاهش وزن و الغری می شود، 
گفت: تمامی اینها باورهای غلطی است که به صورت 
مثبت و پذیرفته شده در بین جوانان و افراد سیگاری 

جاافتاده است. در این بین نباید از نفوذ اجتماعی نیز 
غافل ماند. فرد برای پذیرش در گروه های اجتماعی 
و همساالن در اکثر مواقع گرایش به استعمال مواد 
دخانی دارد. فرزندان ما باید »نه« گفتن را در شرایط  

خاص و پرخطر  بیاموزند.
وی با اشاره به اینکه در بخش مبارزه با مواد مخدر سه 
رویکرد مبارزه با تولید، عرضه و نیز تالش برای کاهش 
تقاضا وجود دارد، تأکید کرد: تمامی این موارد نیز باید 
در بحث دخانیات مورد توجه قرار گیرد. اگر مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر و محصوالت دخانی را به صورت 
جدی در دستور کار قرار داده و در کنار آن نیز، عرضه 
را در بازار کنترل کنیم، در اینصورت می توانیم در بحث 

کاهش تقاضا گام  برداریم.
این روانشناس در ادامه با اشاره به اینکه ما باید در مقابل 

درست را انتخاب کند. در علم روانشناسی روش 
اجتناب، انکار و توجیه را توصیه می کنند.

سمت  به  اخیراً  روانشناسی  گفت:  گلزای 
روانشناسی مثبت روی آورده است. در این مبحث 
روانشناسی، بحث مهم امید است. ناامیدی در کنار 
احساس بی معنی ترکیب می شود. آنهایی می توانند 
با دوستان خود در شرایط نامناسب مقابله کنند که 
بدانند همرنگ جماعت شدن بی معناست. بنابراین 
جوانان ما باید با روانشناسی مثبت و امید واقعی 
آشنا شوند و در مقابل رفتارهای مثبتی که انجام 
می دهند، پاداش دریافت کنند. باید از دادن وعده 
امید دروغین بپرهیزیم و همیشه با دادن بهترین راه 
حل و پاداش مناسب، افراد را به سمت محیط ها و 

جمع های مثبت هدایت کنیم.

حضور پیدا کردم نیز بیش از گذشته ملزم به نظارت 
و بررسی کمپ های زنان و مردان در تهران و سایر 

استان های کشور شدم.
وی ادامه داد: درباره بازدید از کمپ ها باید بگویم که 
متأسفانه وضعیت دلخراش بود و من به عنوان نسل 
سوم کشور، همچنان با این آسیب ها که رو به افزایش 
است، در حال دست و پنچه نرم کردن هستم. ما در 
کشور قوانین بازدارنده بسیاری داریم که تا حدودی در 
کاهش آسیب ها مثمر ثمر بوده اند و باید این موضوع را 
مد نظر داشته باشیم که برای از بین بردن آسیب های 
اجتماعی باید آن ها را شناسایی کرده و برای رفع آنها 

برنامه های بلند مدت مثل فرهنگ سازی تدوین کنیم.

همت جمعی را طلب می کنیم
نماینده تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسالمی 

با اشاره به اینکه قوانین و نظارت ها تا حدودی اثربخش 
است ولی ما همت دسته جمعی را طلب می کنیم، تأکید 
کرد: در حال حاضر تهران به عنوان پایتخت، وضعیت 
نابسامانی دارد. البته پژوهشگران ما با بررسی های بسیار 

تاحد زیادی مسائل را آسیب شناسی کرده اند.
ساعی گفت: اگر می خواهیم در بحث فرهنگ سازی 
موفق عمل کنیم، باید آموزش را در جامعه پررنگ کنیم. 
در بحث آموزش متأسفانه ما بسیار ضربه خورده ایم. 
چقدر از آموزش هایی که در حال حاضر ارائه می شود  
بهره می گیریم؟ با بررسی غلبه بر معضالت اجتماعی 
در سایر کشورها متوجه می شویم که آنها توانسته اند 
تا حد زیادی با آسیب هایی مانند فقر، فحشا و غیره 
غلبه کنند. پس الگوهای موفقی در دنیا وجود دارد که 
می توانیم از آنها بهره مند شویم. به نظر من زمان تجربه 
و آزمایش سپری شده است. بحث آموزش در بسیاری 

از کشورهای موفق بسیار پررنگ است. مانند بسیاری از 
کشورهای شرق آسیا که توانسته اند در بحث اقتصادی 
و مسائل اجتماعی پیشرفت کنند. دلیل پیشرفت آنها 
این بوده که در بحث آموزش جدی بودند و از مراحل 
ابتدایی، آموزش را به صورت جدی و هدفمند شروع 
کرده اند. این درحالیست که اگر مهدکودک های کشور 
خود را بررسی کنیم، متوجه می شویم که بسیار ضعیف 
عمل کرده و اکثر آموزش هایی که ارائه می کنند، تناسبی 

با نیاز کنونی کشور ندارد. 
ساعی با اشاره به وضع یکسری قوانین در برنامه ششم 
توسعه و گنجاندن مباحث حمایت های اجتماعی در 
آن افزود: در بحث قوانین، چند قانون وجود دارد. 
یکی قانون جامع کنترل و مباره ملی با دخانیات 
مصوب 138۵ است که اولین قانون وضع شده در 
خصوص مبارزه با دخانیات است که در آن درباره 
تولید، واردات، مصرف، مالیات، کنترل قاچاق و غیره 
نیز به صراحت صحبت شده است. بعد از گذشت 
یک دهه از تصویب این قانون، زمانی که آن را بررسی 
می کنیم متوجه می شویم که این قانون به طور کامل در 
کشور اجرا نمی شود. مثالً ماده هشت این قانون که به 
افزایش ساالنه 10 درصدی مالیات بر دخانیات اشاره 
دارد، به درستی اجرا نمی شود در حالیکه این افزایش، 

یکی از ابزارهای موفق در بحث بازدارندگی است.

خواسته های منفی دیگران بایستیم، افزود: متأسفانه در 
بسیاری موارد قدرت »نه« گفتن را نداریم. این مسئله 
تنها در رابطه با دخانیات نیست حتی در رابطه با 
موادمخدر و بسیاری دیگر از رفتارهای پرخطر نیز 
دیده شده است. در زندگی امروزی استرس بسیاری 
راه های  آن  از  گریز  برای  فرد  باید  که  دارد  وجود 

اعتیاد  اینکه  به  اشاره  با  خاتمه  در  خدابخش 
تمامی  باید  و  نیست  بعدی  یک  موضوعی 
گفت:  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  را  آن  جوانب 



شماره 24| آبان 1396| 13

آبتین خودی زاده

آیسانا علی زاده

مهیار تاجیک

وانیا عطا

مهدیس نورزاد

پریا طاهریماهان تاجیک

امین هوشمند

پرهام سائلی

غزل اشرتی 

ترانه اشرتی 

مرکز فرآموز )نفس پاک( مسابقه ای را تحت عنوان 
»نامه به یک فرد سیگاری« در آبان ماه سال جاری 
برگزار کرد. در این مسابقه تعداد زیادی از کودکان 
و نوجوانان از سنین 6 سال به باال شرکت کرده 
بودند. افرادی که عکس و نامه هایشان را در این 
تصویر می بینید، به عنوان نامه های برگزیده جهت 

مشاهده مخاطبان منتشر شده است.
الزم به ذکر است که  مرکز فرآموز جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات ایران به سرپرستی دکتر فاطمه 
متین خواه بیش از یک دهه، در زمینه کنترل و مبارزه 
آموزش های  نوجوانان  و  کودکان  به  دخانیات،  با 
الزم را ارائه می دهد. در این مرکز اتاق های مختلفی 
جهت اجرای نمایش عروسکی،  نمایش انیمیشن، 
 اتاق آزمایشگاه، اتاق نقاشی و غیره وجود دارد که 
به بچه ها می آموزد چگونه در موقعیت های خاص 
در  که  درخواست هایی  مقابل  در  و  کرده  رفتار 
موقعیت های پرخطر به آنها می شود، بیاموزند که 
»نه« بگویند. این مرکز به صورت روزانه میزبان تعداد 
زیادی از مدارس است که در کنار مدارس والدین نیز 
به صورت خودجوش فرزندان خود را جهت دریافت 
آموزش های الزم به این مرکز می آورند. الزم به ذکر 
است که این مرکز در رابطه با سالم نگه داشتن محیط 
زیست نیز آموزش هایی را ارائه می کند. همچنین 
عالوه بر آموزش، مسابقه هایی نیز به صورت دوره ای 
در این مرکز برگزار می شود تا میزان شناخت و درک 
بچه ها بعد از دریافت آموزش های الزم آزموده شود تا 
در نهایت بتوان با بررسی های الزم عالوه بر تشویق، 

 سیستم آموزشی را نیز توسعه داد و اثربخش تر نمود.

کودکان 
با حقوق شهروندی خود آشنا شوند

مسئول مرکز فرآموز »نفس پاک« مرکز جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در رابطه با 
فعالیت های این مرکز می گوید: 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 متین خواه با اشاره به اینکه متأسفانه همه چیز با 
یک نخ سیگار و تعارف های ساده همراه با کل کل های 
دوران نوجوانی شروع می شود، شروعی که تنها با 
گفتن یک کلمه دو حرفی »نه« می تواند پایان یابد، در 
ادامه تأکید کرد: 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 می توان بر روی دنیای پاک و ساده کودکان، 
تأثیری ماندگار گذاشت. بنابراین آموزش های الزم 
برای داشتن هوای پاک و عاری از دود سیگار در 
این مرکز مدت هاست که به کودکان و نوجوان ارائه 

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

استعمال دخانیاتی مانند سیگار و قلیان است.

بچه ها به گروه های سنی مختلف 
تقسیم می شوند

متین خواه در ادامه متذکر شد: در این مرکز، بچه ها 
به ۲ گروه سنی کودک و نوجوان تقسیم می شوند 
که از سن 6 تا 1۲ سال را شامل می شود. سنین 1۲تا 
13 سال را نیز سن خطر می گویند و در این سن، 
فرد نسبت به مسائل محیطی خود، کنجکاوی هایی 
را بروز می دهد که ممکن است در اکثر مواقع، پایان 
خوبی نداشته باشد. لذا بهتر است آموزش پیشگیری 
در سنین قبل از سن خطر انجام شود تا فرد قبل 
از ورود به جامعه، با مضرات استعمال دخانیات 
آشنا شده و بتواند تصمیم های درستی اتخاذ کند. 
همچنین ما در این مرکز کارگاه های مختلفی را برای 
سلیقه های مختلف تعبیه کرده ایم. کارگاه هایی مانند 
کارگاه اجرای نمایش عروسکی، نمایش انیمیشن، 
سالن ورزش و سرگرمی، آزمایشگاه تخصصی در 
رابطه با آشنایی با دود، قطران، نیکوتین و آثار زیان بار 

مرکز فرآموز)نفس پاک(جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران برگزار کرد

آنها بر بدن انسان، اتاق دانستنی ها و غیره که 
همگی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی برگزار می شود. 
نمایشنامه  هایی  مثال،  برای  داد:  ادامه  وی 
توسط کارشناسان این سازمان مردم نهاد تهیه 
شده است که در قالب نمایش، پیشگیری 
و دوری از برخی رفتارهای پرخطر را به 
کودکان آموزش می دهیم 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. نمایشنامه هایی 
نظر  در  سال   1۵ تا   14 سنین  برای  نیز 
گرفته ایم تا به وسیله آن نوجوانان چگونگی 
رفتار مناسب با دوستان سیگاری و گفتن 

کلمه »نه« را بیاموزند.

مسابقهنامه به یک فرد سیگاری



مسجد امام رضا)ع( در منطقه 22 تهران، الگویی 
از یک کانون اسالمی است. این مسجد به صورت 
برنامه های  اجرای  با  و  بوده  فعال  شبانه روزی 
و  نیازها  از  بخشی  اجتماعی،  و  فرهنگی  متنوع 
دغدغه های مردم منطقه را مرتفع می کند. با امام 
با موفقیت  جماعت این مکان مذهبی در رابطه 
در امور فرهنگی و اجتماعی و تالش برای کنترل 
و مبارزه با استعمال سیگار و قلیان، گفت و گویی 

انجام دادیم.
با  رابطه  در  رضا)ع(  امام  مسجد  جماعت  امام 
مبارزه با استعمال دخانیات در کشور گفت: مبارزه 
باید  را  قلیان  به خصوص  دخانیات،  استعمال  با 
فعالیت های  باید  مساجد  کنیم.  آغاز  مساجد  از 
اجتماعی و فرهنگی خود را آنقدر بسط و توسعه 
به جای  را  فراغتشان  اوقات  جوانان  تا  دهند 

قلیانسراها، در مساجد بگذرانند. 
حجت االسالم شیخ علی واشقانی با تأکید بر اینکه 
ادامه  کنیم،  دخیل  مساجد  اداره  در  را  مردم  باید 
داد: امام جماعت باید مسجد را با مردم مدیریت 
کند و از ایده و خالقیت آنها در اداره هرچه بهتر 
باید  روحانی  دیگر  سوی  از  کند.  استفاده  مسجد 
به موقعیت های مسجد و اطراف آن اشراف داشته 
مردم  برای  را  درب  باید  روحانی  بنابراین  باشد. 
کنند.  باز  او  برای  را  اینکه مردم درب  نه  باز کند 
همانطور که به قول امیرالمؤمنین)ع(، پیامبر گرامی 
است  طبیبی  یعنی  بِِطبِِّه«  اٌر  َدَوّ »َطبِیٌب  اسالم)ص( 
که برای درمان بیماران سیّار است بود، امروز هم 
با این ویژگی می تواند در دل مردم  امام جماعت 
و  کند  جمع  الهی  خانه  کانون  در  را  آنها  و  نفوذ 
امام جماعت محفل جمع مردم در شبستان مسجد 
اقشار  زبان  با  باشد  داشته  توانایی  باید  او  باشد. 
در  هرکدام  ظرفیت  از  و  صحبت  مردم  مختلف 
جماعت  امام  همچنین  کند.  استفاده  مسجد  اداره 
باید خیلی از کارها را به جوانان و نوجوانان واگذار 
و از تجربیات سالخوردگان استفاده کند. از سوی 
و  کرد  وارد  باید  مسجد  امور  در  را  زنان  دیگر 
را  غیره  و  آموزشی  دوره های  برای  الزم  امکانات 

برای آنها فراهم دید.

جایگاه امام جماعت در آگاه سازی
تأکید  ادامه  در  واشقانی  علی  شیخ  حجت االسالم 
مساجد  رونق  و  ارتقاء  برای  جماعات  ائمه  کرد: 
بدانند.  خود  کار  محل  و  اداره  را  مسجد  باید 
اهمیت  نظر  این  از  جماعت  امام  جایگاه  بنابراین 
دارد که پیامبر گرامی اسالم)ص( پایه های مساجد 
مکمل  باید  جماعت  ائمه  واقع  در  و  نهاد  بنا  را 
اهداف واالی رسالت حضرت باشند. امام جماعت 
نیز رهنمودهای  و  اهل بیت)ع(  از سیره  تبعیت  به 
و  امام)ره(  همچون  شرع  حاکمان  و  دین  بزرگان 
محل،  برای  را  مسجد  باید  انقالب،  معظم  رهبر 
منطقه و جامعه اسالمی مهیا کند و در این مسیر، 
چشم داشتی به مادیات نداشته باشد و هدف خود 
را فدای مسائل دنیایی نکند. مسجد نباید دستاویز 
مردمی  چهره  با  باید  روحانی  شود.  دنیوی  امور 
دستاویز  را  مسجد  و  کند  وظیفه  انجام  والیی  و 
این  که  نکند  تجاری  و  دنیوی  امور  و  سیاسیون 

مسائل در شأن مساجد نیست.

اطالعات خود را 
برای هدایت جوانان به روز کنیم

وی تعامل امام جماعت با رسانه ها را از ملزومات 
یک روحانی موفق دانست و گفت: روحانی مسجد 
باید با رسانه ها ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا عالوه 
جماعات،  ائمه  سایر  به  خود  تجربیات  انتقال  بر 
پیشنهادات راهبردی خود و مشکالت مردم را به 
گوش مسئوالن امر برساند. زمانی که اطالعات ما 
در مقام یک روحانی به روز باشد، می توانیم جوانان 
از خطری که در کمینشان هست،  را  نوجوانان  و 
قلیان  استعمال  اعتیاد،  مانند  خطراتی  کنیم.  آگاه 
به  نسبت  جوانانمان  روز به روز  متأسفانه  که   ... و 
آگاهی  که  زمانی  پیدا می کنند.  بیشتر گرایش  آنها 
بیشتر  با جوانان می توانیم همدلی  باشد،  ما به روز 
از  بیش  را  ما  نیز صحبت های  آنها  برقرار کرده و 

هروقت دیگری می پذیرند. 
رضا)ع(  امام  مسجد  فعالیت های  با  رابطه  در  وی 
برنامه های متعدد  اکثر روزهای هفته  می گوید: در 
مذهبی در مسجد برگزار می شود. آموزش دروس 
بعد  سه شنبه  دوشنبه،  یکشنبه،  روزهای  حوزوی 
بدون  زنان  برای مردان و  نماز مغرب و عشاء  از 
محدودیت سنی، آموزش مفاهیم قرآن و نهج البالغه 

برای بانوان، آموزش روانخوانی، تجوید قرآن، بیان 
احکام و احادیث هر روز بعد از نماز صبح، قرائت 
زیارت آل یس، بیان موضوعات اخالقی، احکام به 
 اقتضای روز، پیش بینی و طراحی سفرهای زیارتی 
آموزش  توسل،  دعای  برگزاری  جمکران،  و  قم 
قرآن )روانخوانی، تجوید، صوت و لحن( توسط 
و  کمیل  دعای  برگزاری  قرآن،  بین المللی  قاری 
برگزاری دعای ندبه از جمله برنامه های این مسجد 
بعد  یکشنبه  این مسجد شب های  است. همچنین 
و  آموزش  و  سالمت  طب  دوره  عشاء،  نماز  از 
سه شنبه  روزهای  می کند.  برگزار  ورزشی  مشاوره 
نیز به ویزیت رایگان بیماران توسط پزشک عمومی 

اختصاص یافته است.

کتابخانه شبانه روزی
 از دیگر برنامه های فرهنگی است

به  اشاره  با  واشقانی  علی  شیخ  حجت االسالم 
کتابخانه مسجد امام رضا)ع( که در نزدیکی مصالی 
کتابخانه  این  می گوید:  شده،  نصب  مسجد  این 
شبانه روز در اختیار نمازگزاران مسجد است و هر 
برای  آن  فضای  از  می توانند  کنند،  اراده  که  زمان 
تنوع  خاطر  به  کتابخانه  این  کنند.  استفاده  مطالعه 

کتاب های موجود، در نوع خود بی نظیر است. الزم 
به ذکر است که یکی از فعالیت های فرهنگی مسجد 
باید ترویج فرهنگ کتابخوانی باشد. بر این اساس 
کتابخانه مسجد  را در  از ۲ هزار جلد کتاب  بیش 
مفاتیح،  کریم،  قرآن  ده ها جلد  کرده ایم.  گردآوری 
نهج البالغه، ترجمه های متنوع و جدید در قطع های 
مختلف و بیش از 10 نوع تفسیر قرآن در دسترس 
جلد   100 از  بیش  است.  نمازگزاران  و  مراجعان 
کتاب درباره مسجد و نحوه مدیریت آن، دوره کامل 
چهارده  کامل  زندگی  و  بحاراالنوار  کافی،  اصول 
و  10جلدی  دایره المعارف  همچنین  معصوم)ع(، 
کتاب  صدها  و  داستان  شعر،  پزشکی،  کتاب های 
موجود  مسجد  کتابخانه  در  دیگر  موضوعات  در 
بسیج  پایگاه  ایجاد  با  مسجد  این  همچنین  است. 
به محوریت و مدیریت امام جماعت، ضمن اینکه 
توانسته است تعامل خوبی با امام جماعت و هیأت 
امنای مسجد ایجاد کند، برنامه های مختلفی را در 

سطح منطقه به اجرا می گذارد.
حجت االسالم شیخ علی واشقانی، متولد 1347 در 

روستای واشقان است که تحصیالت ابتدایی را در 
این روستا گذراند و پس از عالقه مندی به تحصیل 
در حوزه علمیه، وارد حوزه علمیه شهرستان آشتیان 
شد. وی در سال 1388 به عنوان روحانی نمونه از 
واشقانی  شد.  معرفی  مساجد  عالی  کانون  سوی 
فعالیت مسجد می گوید: در کسوت  درباره سابقه 
ابتدای  از  رضا)ع(  امام  مسجد  جماعت  امامت 
بر  را  آن  و سخت افزاری  نرم افزاری  مدیریت  امر 
عهده گرفتم و الحمدهلل امروز مردم محله رضایت 
کامل از محیط مسجد دارند و امام جماعت خود 
در  عزیزمان  مردم  خود  و  می دانند  خود  امین  را 
رضا)ع(  امام  مسجد  که  هستند  شاهد  منطقه  این 
می درخشد.  تهران   ۲۲ منطقه  در  نگینی  همچون 
ضمن اینکه این مسجد به طور شبانه روزی به روی 
مردم منطقه و حتی مسافران بین راهی باز است، 
خود نیز حضور مستمر در مسجد دارم تا جایی که 
محل زندگی خود را در طبقه باالی همین مسجد 
انتخاب کردم و پاسخگوی مراجعات مردمی هستم 

و تعامل خوبی با مردم برقرار کردم.

امام جماعت باید درخدمت مردم باشد
جماعات  ائمه  می گوید:  واشقانی  حجت االسالم 
نظام  حراست  و  حفظ  برای  باید  مردم  همراه  به 
و  حفظ  که  باشند  داشته  را  الزم  تعامل  اسالمی 
نگهداری هر کاری، مهم تر از انجام آن کار است. 
بنابراین امام جماعت باید در خدمت مردم باشد و 
خودش را در جهت رسیدگی به امور ایشان قرار 
دهد. هرچند جامعه با معضالت زیادی روبروست، 

مبارزه با دخانیات را
 از مساجد آغاز کنیم

اتکا به خداوند متعال و در  با  امامان جماعت  اما 
تعامل با مردم باید به انجام وظایف خود بپردازند، 
اسالم  و صیانت  برای حفظ  مهم ترین سنگر  زیرا 
مسجد  فعالیت های  تمام  محوریت  است.  مسجد 
باید امام جماعت باشد که الزمه این کار، حضور 
فعال در برنامه های مسجد است. بنده خود اولین 
نفری هستم که درب مسجد را باز می کنم و آخرین 

نفری هستم که درب مسجد را می بندم.

فعالیت های فرهنگی و دینی جامعه را 
در مسجد انجام دهیم

وی با اشاره به اینکه ما به امور مربوط به مسجد 
آن  با  باید  بلکه  کنیم  نگاه  ریاست  مقام  از  نباید 
مسئوالنه برخورد کنیم زیرا مهم ترین نهاد و نبض 
کاربری  باید  کرد:  تأکید  است،  اسالمی  جامعه 
و  دینی  فعالیت های  اکثر  و  کنیم  زیاد  را  مساجد 
فرهنگی جامعه را در مساجد انجام دهیم. مسجد 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  تبادل  محل  باید 
به نظر  اینها  تمام  باشد.  مسلمین  جامعه  فرهنگی 
که  است  جماعتی  امام  گروی  در  بنده  تجربه  و 
کار  الزمه  باشد.  داشته  انقالب  و  دین  دغدغه 
اداری  پست های  از  جماعات  ائمه  که  است  این 
به سمت این اماکن مقدس بیایند و واقعًا برای آن 
وقت بگذارند. اکنون متأسفانه شاهدیم حوزویان ما 
یا در دانشگاه ها پست های هیئت علمی را تصاحب 
کرده اند، یا در یک نهاد دولتی و غیره با مسئوالن 
غفلت  مردم  توده  از  و  دارند  کار  و  سر  دولتی 
به  نسبت  نیز  ماندند  باقی  که  تعدادی  و  کرده اند 
ِسمتشان کوتاهی می کنند. همچنین از ویژگی های 
عرض  که  مسائلی  این  بر  عالوه  جماعت  امام 
را  خود  وقت  مطلوب ترین  که  است  این  کردم، 
صرف مسجد کند و به فکر احیا و مدرنیزه کردن 
کارهایی  بهترین  از  فرهنگی  زمینه  در  باشد.  آن 
عمومی  کتابخانه  ایجاد  دهند،  انجام  می توانند  که 
برپایی  دینی،  زمینه  در  است.  مسجد  محیط  در 
تالوت  و  تفسیر  کالس های  مذهبی،  مراسمات 
مناجات های  نهج البالغه،  تفسیر  کالس  قرآن، 
مشاوره های  ارائه  ادعیه خوانی،  قالب  در  هفتگی 
دینی خانوادگی و... . در زمینه  اقتصادی نیز حداقل 
به  را  انقالبی  و  مؤمن  جوانان  که  است  این  کار 
بیان احکام فقهی  نیز  مراکز دولتی معرفی کنند و 
مربوط به کسبه محل و در زمینه پزشکی و سالمت 
و  کنند  استفاده  امین  پزشکان  و  متخصصان  از 
روزهایی از هفته را به مشاوره پزشکی اختصاص 
دهند تا مردم به صورت رایگان ویزیت شوند. در 
تا  کنند  استفاده  زبده  از حقوقدانان  زمینه حقوقی 
در  همچنین  دهند.  ارائه  مردم  به  رایگان  مشاوره 
زمینه های مختلف ورزشی در قالب اماکن ورزشی 
و تفریحی برای جوانان و نوجوانان و سایر زمینه ها 
به راحتی می توانند فعالیت داشته باشند. به حمداهلل 
در مسجدی که در آن ساکن هستیم یعنی مسجد 

امام رضا)ع(، این فعالیت ها صورت می گیرد.

مساجد باید از امکانات و 
تکنولوژی های روز استفاده کنند

امکانات  از  باید  شد:  متذکر  خاتمه  در  وی 
کرد.  استفاده  حتی االمکان  روز  تکنولوژی  و 
نیازهای  باید  امنا  هیأت  با  همراه  جماعت  امام 
آن  اساس  بر  و  کنند  شناسایی  را  بعد  سال   ۵0
آینده نگرانه  نگاه  دهند.  انجام  معکوس  مهندسی 
و برنامه ریزی در آن راستا با استفاده از امکانات 
است.  مساجد  کردن  مدرنیزه  به معنای  موجود 
نظر  دقت  باید  ساختمان  نمای  طراحی  در  حتی 
نمادهای  از  و  کنیم  مجلل  را  آن  و  باشیم  داشته 
دینی  نمادهای  کنیم؛  استفاده  مناسبی  دینی 
چشم  در  تا  باشد  قله  در  همیشه  باید  مسلمانان 
استفاده  مکان  بهترین  بنابراین  گیرد؛  قرار  عموم 
است.  مساجد  نمای  در  مقدس،  نمادهای  این  از 
پیشنهاد دیگری که می توانم جهت احیا  همچنین 
کرسی های  ایجاد  باشم،  داشته  مساجد  پویایی  و 
علمی و سیاسی با استفاده از ظرفیت های محالت 
است. ما در مسجدمان به افرادی با تخصص های 
مختلف فرصت و تریبون می دهیم و حتی به منبر 
مردم  به  را  سیاسی  و  علمی  مباحث  و  می روند 
ائمه  که  است  این  گروی  در  این  می دهند.  ارائه 
را  خودشان  و  دهند  خرج  به  تواضع  جماعات 
نیاز  در مسائل مختلف  باالخره  ندانند.  عالم دهر 
است از متخصص آن موضوع استفاده کرد، ضمن 
اینکه مکانی را در مسجد به پزشکان و حقوقدانان 

برای رفع مشکالت مردم در نظر گرفتیم.

مسجد امام رضا )ع( به مساحت 670 متر و زیر بنای300 متر در سه طبقه توسط یک فرد نیکوکار به نام حاج علی اکبر انصاری و به همت مردم منطقه از 
سال 1387 بنا شد و با مدیریت فرهنگی حجت االسالم شیخ علی واشقانی فراهانی امام جماعت این مسجد، از سال 1389 به افتتاح و بهره برداری رسید. 

وقتی با نمازگزاران این مسجد به گفت وگو بنشینیم، بیش و پیش از هر نکته ای از برنامه های متنوع فرهنگی- اجتماعی مسجد امام رضا)ع( سخن 
می گویند. آنان از تالش های فراوان امام جماعت مسجد در شکوفایی فرهنگی - اجتماعی منطقه و رشد آگاهی های عمومی مردم این منطقه می گویند.

روحانی مسجد باید با رسانه ها ارتباط تنگاتنگ 

داشته باشد تا عالوه بر انتقال تجربیات خود به 

سایر امئه جامعات، پیشنهادات راهربدی خود و 

مشکالت مردم را به گوش مسئوالن امر برساند.

امئه جامعات برای ارتقاء و رونق مساجد باید 

مسجد را اداره و محل کار خود بدانند 

 

زمانی که اطالعات ما در مقام یک روحانی به روز 

باشد، می توانیم جوانان و نوجوانان را از خطری 

که در کمینشان هست، آگاه کنیم. خطراتی مانند 

اعتیاد، استعامل قلیان و ... که متأسفانه روز به روز 

جوانامنان نسبت به آنها بیشرت گرایش پیدا می کنند. 

زمانی که آگاهی ما به روز باشد، با جوانان می توانیم 

همدلی بیشرت برقرار کرده و آنها نیز صحبت های ما 

را بیش از هروقت دیگری می پذیرند
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سیگار  پاکت  یک  آمارها،  آخرین  اساس  بر 
مارلبرو در کشورهای استرالیا )19 دالر(، نیوزیلند 
را  قیمت  نروژ )13 دالر( گران ترین  )17 دالر(، 
کانادا،  بریتانیا،  ایسلند،  ایرلند،  و  دارد  جهان  در 
و  فرانسه  سوئیس،  اشغالی،  فلسطین  سنگاپور، 
هلند در جایگاه های بعدی هستند. این در حالی 
است که قیمت یک پاکت سیگار مارلبرو در ایران 
تنها ۲دالر است. قیمت یک بسته سیگار در ایران 
نه تنها از میانگین اروپا، بلکه از میانگین جهانی و 

میانگین آسیا نیز کمتر است.

با وجودی که در آمارهای جهانی، شیوع مصرف 
اما  می شود،  ارزیابی  مناسب  ایران  در  دخانیات 
به 10 سال  از 14  دخانیات  سن شروع مصرف 
کاهش یافته است که با توجه به افزایش سال های 
مصرف هر فرد، اثرات زیانبار آن افزایش می یابد. 
با توجه به مرگ بیش از ۵0 هزار ایرانی در سال 
باید بر سر  به خاطر استعال سیگار، به هر حال 

نمایندگان  جمع  در  خود  سخنرانی  نخستین  در 
پارلمان این کشور اعالم کرد قیمت هر پاکت )۲0 
تایی( سیگار در یک فرآیند چند ساله به 10 یورو 
قیمت  فرانسه  در  هم اکنون  می کند.  پیدا  افزایش 
 ۵.7 بین  تایی(   ۲0( معمولی  سیگار  پاکت  یک 
اروپایی  از کشورهای  بسیاری  است.  یورو   6 تا 
برای تشویق شهروندان به ترک سیگار یا اصوالً 
این  بر  شدیدی  مالیات های  نشدن،  سیگاری 

کاالی مضر وضع می کنند.

افزایش قیمت سیگار
و از بین رفتن برخی مشاغل!

وضع  برای  مسئوالن  برخی  که  موانعی  از  یکی 
مالیات بر دخانیات ذکر می کنند، از دست رفتن 
کردن  بهانه  با  مسئوالن  واقع  در  است.  مشاغل 
اینکه با افزایش مالیات بر سیگار کارگران از کار 
برکنار می شوند، جلوی وضع مالیات بر کاالهای 
این وجود پرسش  با  مضر سالمت را می گیرند. 

نداشته  سالمتی  کشور  مردم  اگر  که  است  آن 
گوناگون  عرصه های  در  می توانند  آیا  باشند، 

اقتصاد کشور را پیش برانند؟
دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
کشور می گوید: میزان تولید سیگار در کشور طی 
بود و در سال  میلیارد نخ  سال 1394 معادل 30 
گذشته با راه اندازی واحدهای تولیدی به تولید 4۵ 
میلیارد نخ افزایش یافتیم. بر اساس برآورد انجام 
 ۵0 معادل  عددی  به   1396 سال  طول  در  شده 
میلیارد نخ در تولید سیگار خواهیم رسید و این 
برآورد مصرف ساالنه سیگار  که  در حالی است 
ایرانی ها در سال معادل ۵۵ میلیارد نخ است که اگر 
به رقم ۵0 میلیارد نخ در تولید سیگار برسیم، معادل 

93 درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

ساماندهی نظام توزیع سیگار
 با اخذ پروانه 

قاچاق  کاهش  راهکارهای  رمزی،  علی  اصغر 

آمار،  اساس  بر  می کند:  توصیف  اینگونه  را 
توزیع  پروانه  خرده فروشی  واحد  هزار   33
همین  و  کرده اند  اخذ  دخانی  محصوالت 
نظام  ساماندهی  تا  شد  خواهد  موجب  مسئله 
با  باشد که  داشته  به جلویی  توزیع حرکت رو 
تمامی  فروش،  مکانیزه  سامانه  فرآیند  تکمیل 
محصوالت وارداتی و تولیدی سیگار از طریق 
نظام  در  کنترل  و  نظارت  قابلیت  سامانه  این 
کاهش  جهت  در  این  بر  عالوه  دارند.  توزیع 
مدنظر  دیگری  روش های  سیگار  قاچاق  میزان 
برندهای  تولید  کردن  داخلی  با  و  گرفته  قرار 
قطعًا  سنگین،  جریمه های  اعمال  و  وارداتی 
تولید  به  اقدام  داخل  در  که  خارجی  برندهای 
قاچاق  برندهای  واردات  برای  مانعی  کرده اند 
صورت  در  چراکه  بود،  خواهند  کشور  داخل 
ایران،  به  آن ها  برندهای  قاچاق  واردات 
متحمل  عنوان جریمه  به  را  سنگینی  هزینه های 

خواهند شد.
در مقابل نیز سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه متأسفانه میزان استعمال قلیان در کشور 
بیشتر شده است و در پنج سال گذشته، 480 هزار 
نفر به جمعیت استعمال  کنندگان قلیان اضافه شده 
معادل  قلیان،  مصرف  بار  یک  می گوید:  است، 
استعمال 100 تا ۲00 نخ سیگار است. ساالنه 10 
کشور،  مردم  پول  از  تومان  میلیارد  هزار   11 تا 
تولید  از  دود می شود. ساالنه حدود یک درصد 
بنابراین  ناخالص ملی، صرف دخانیات می شود. 
به دلیل مصرف دخانیات،  مستقیم و غیرمستقیم 
به سالمت  تومان  میلیارد  تا 30 هزار  ساالنه ۲0 
مردم آسیب می رسد. در چند سال گذشته هرگاه 
خصوص  در  استعالمی   بهداشت،  وزارت  از 
مجوز مراکز عرضه مواد دخانی شده، صد درصد 

پاسخ منفی داده است.
به هر حال با یک جستجوی ساده در سایت های 
سیگار  برند  انواع  قیمت  می توانیم  مختلف 
مقایسه  کشورها  سایر  با  کشور  داخل  در  را 
نیز  بر دخانیات  مالیات  با وضع  کنیم. در رابطه 
می توانیم در اینترنت با حجم بسیار زیادی مقاله 
را  کشورها  تجربه  که  شویم  مواجه  گزارش  و 
کشورشان  در  سیگار  کنترل  و  مبارزه  مقابل  در 
بحث  در  همچنان  ما  اینکه  ولی  می دهد.  نشان 
بر خرده فروشی  مالیات  ساماندهی فروش، اخذ 
داستان  خود  مانده ایم،  ناکام  غیره  و  سیگار 
نفع  به  تاکنون  انگار  که  داستانی  است.  دیگری 
بانیان سالمت نبوده و همچنان مافیای دخانیات 

حرف اول را می زند.

یکی از مهم ترین راهکارها برای کاهش میزان مرصف 

دخانیات در هر کشور، وضع مالیات بر سیگار و 

دخانیات است. وضع مالیات و افزایش قیمت سیگار 

به خصوص برای جلوگیری از سیگاری شدِن نوجوانان و 

کاهش مرصف افراد غیر معتاد مفید است.

قیمت یک بسته سیگار
 در ایران

 از میانگین اروپا
 میانگین جهانی

 و میانگین آسیا کمتر است

این مسیر دوراهی تصمیم گرفت که کدامیک به 
نفع سالمت و کدامیک به نفع اقتصاد است؛ و در 
نهایت اینکه وزنه کدام کفه ترازو باید سنگین تر 

از دیگری باشد...
میزان  کاهش  برای  راهکارها  مهم ترین  از  یکی 
مالیات  وضع  کشور،  هر  در  دخانیات  مصرف 
سیگار  قیمت  افزایش  و  مالیات  وضع  است. 
شدن  سیگاری  از  جلوگیری  برای  به خصوص 
معتاد  غیر  افراد  مصرف  کاهش  و  نوجوانان 
فرانسه  وزیر  نخست  فیلیپ،  ادوارد  است.  مفید 

بر اساس موضوع ماده ۲۲ و ۵3 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قیمت خرده  فروشی سیگار در سال 
جاری اعالم شد. 

تنظیم  هنگام  در  دخانی  محصوالت  کاشف  دستگاه های  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  اساس  بر 
صورتجلسه کشف این محصوالت موظف هستند ارزش محموله های مربوطه را قید کنند که بر همین 
اساس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ابتدای هر سال با توجه به هماهنگی به عمل 
آمده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدام به تنظیم و ابالغ فهرست قیمت محصوالت دخانی 

به دستگاه های ذیربط می کند.
به نقل از ایسنا، هر ساله قیمت مربوط به خرده فروشی محصول دخانی بررسی و فهرست می شود تا به 
کلیه دستگاه های مرتبط ابالغ شده و بر همین اساس ارزش کاالهای مکشوفه در صورتجلسات قید شود. 
قیمت هر نخ سیگار موجود در بازار از حدود 100 تا 1000 تومان است و کلیه محصوالت دخانی عرضه 
شده در سطح بازار باید قیمت خرده فروشی تعیین شده ای داشته باشند. در جدول ذیل هر کارتن سیگار 
معادل ۵0 قراصه )باکس( - هر قراصه معادل 10 بسته - و هر بسته معادل ۲0 نخ سیگارت است. همچنین 
ارزش »سایر« جهت جلوگیری از قاچاق برندهای متفاوت و متعدد در سطح کشور به میزان حداکثر قیمت 

موجود در این فهرست در نظر گرفته شده است.

(ریال )نخ (ریال )یسته (برند)عالمت تجاریردیف(ریال )نخ (ریال )بسته (برند)عالمت تجاریردیف

35,0001,750(مشکی، طالیی،نقره ای)اسی35,0001,75029انواع  کمل 1

30,0001,500انواع زست 45,0002,25030انواع  وینستون2

   1,500  30,000المبورگینی28,0001,40031انواع  مگنا3
25,0001,250بهمن سوپر اسلیم25,0001,25032انواع مونته کارلو4
18,000900بهمن الترا الیت20,0001,00033انواع اونیکس5
16,000800(الیت،هارد،کتابی،هارد مدیوم)بهمن15,00075034انواع ساتر6

15,000750(کوتاه،اسلیم،سون،متوسط، کالسیک،سافت)بهمن25,0001,25035انواع جی وان7
8

آبی، مشکی،تاچ،میوه  )انواع موند
(ای

15,000750تیر اسلیم مشکی20,0001,00036
13000650تیر الیت25,0001,25037موند نانو9
12000600(متوسط،کوتاه،الیت،پنج ستاره)تیر15,00075038انواع مدرن10
12000600الیت 12,0006003930انواع کینگ دام11
12,000600(الیت، کوتاه )زیکا15,00075040انواع اوریس12

15,000750هما فیلتردار10,00050041انواع ریو13

15,000750کاسپین 12,00060042انواع اپرا14

12,000600فروردین18,00090043انواع  مگان 15

12,000600کوتاه 15,0007504457(M1)انواع ام یک 16

20,0001,000پرزیدنت15,00075045انواع اسکار17

15,000750(اسلیم ، نانو )ایکس تری 20,0001,00046ماتادور18

12,000600(کینگ )ایکس تری 15,00075047انواع منچستر19

12,000600آمور15,00075048رانهیل20

20,0001,000میالنو اسلیم49    1,750   35,000(آبی8نقره ای،4قرمز،سفید،)کنت21
23,0001,150(تاچ ، فن بلک )میالنو 50      1,600   32,000انواع دیگر کنت22

15,000750انواع امگا22000110051انواع مونتانا23

15,000750انواع بیستون25000125052انواع پال مال24

115,000750رویال 60,0003,00053انواع دانهیل25

15,000750بیژن18,00090054انواع پین 26

10,000500قصر35,0001,75055انواع سیما27

12,000600گلد مونت30,0001,50056(آبی، سبز )اسی28

130,0006,500دیویدف50,0002,50073(بلک )کاپتن57

1392 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 53 و 22 ، موضوع ماده 1396سال - قیمت خرده فروشی سیگار

قیمت 
خرده فروشی 

سیگار
 در سال جدید 

اعالم شد

(ریال )نخ (ریال )یسته (برند)عالمت تجاریردیف(ریال )نخ (ریال )بسته (برند)عالمت تجاریردیف

110,0005,500سناتور20,0001,00074ویبس 58
28,0001,400افایر15,00075075تری استار 59
525,0001,250انواع رویال 15,00075076بیزینس رویال 60
26,0001,300انواع اس اس527,0001,35077ال 61
34,0001,700انواع مادوکس31,0001,55078وست62
36,0001,800انواع ویکتوری6330330,0001,50079
35,0001,750انواع پرستیژ 30,0001,50080ویلیامز64
26,0001,300ام ام26,0001,30081میکادو65
155,0007,750مالبرو سفید کوتاه26,0001,30082گراند66
150,0007,500مالبرو قرمز کوتاه135,0006,75083مور67
170,0008,500مالبرو قرمز بلند26,0001,30084میامی68
200,00010,000فیلتر پالس, مالبرو فیلتر زرد 32,0001,60085الگانس69
200,00010,000سایر48,0002,40086ریچمونداسلیم70

50,0002,500ریچموند کینگ71

30,0001,500مکبس72

.  نخ سیگارت می باشد20هر بسته معادل -  بسته10هر قراصه معادل - (باکس ) قراصه50   هر کارتن سیگار معادل 

   ارزش سایر جهت جلوگیری از قاچاق برندهای متفاوت و متعدد در سطح کشور به میزان حداکثر قیمت موجود در این فهرست در نظر  
.گرفته شده است
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On November 14th, 2017, the Congress of Women, To-
bacco, and Health was held in collaboration with the 
Women›s Unit - affiliated to the Iranian Anti-tobacco 
Association (IATA) - and the Social and Cultural Dep-
uty of Al-Zahra University in Dr. Tourani Hall in this 
university. The congress, focused on psychology, sociol-
ogy, sports, and medicine, was attended by experts in 
various fields, such as medicine, university professors, 
students, athletes and community intellectuals.
At the beginning of the conference, Dr. Moghaddam, 
the Cultural and Social Deputy of Al-Zahra University, 
thanked the audience and apologized for the absence of Dr. 
Mollanazari, the Head of the Al-Zahra University. Then, 
she read a text on behalf of Dr. Mollanazari. The summary 
of the text is as follows.
Today, what brings together this gathering is a shared con-
cern to achieve a clean and harms-free society; part of which, 
and perhaps the gateway to other harms, should be regarded 
as something that does not appear to be so bad. But the depth 
of the catastrophe is disturbing. Nowadays, human society is 
confronted with many problems and needs a strong determi-
nation to overcome the problems that inflict great damage on 
the younger generations, builders of the future of the country. 
Meanwhile, tobacco smoking is one of the biggest dangers 
to public health that the world faces and is one of the major 
causes of mortality. The role of women in this field - as half 
of the society as well as the most influential people on the 
other half of society in the form of mother, wife, and daugh-
ter - is undoubtedly one of the most important exhibitions 
of the universe. Therefore, the research priority of Al-Zahra 
University was determined to study the role of women in the 
health of the community in this area and to evaluate the ef-
fects of smoking in this group. The conference is consistent 
with the World Health Organization›s policy on tobacco 
control, which includes monitoring tobacco use and preven-
tive measures, protecting the people against second-hand 
tobacco smoke, helping to stop smoking, warning about 
advertising ban, raising tobacco taxes, etc. The focus of this 
conference is on the raising general awareness on tobacco 
addiction prevention among adolescents and youngsters. 
Collaboration between Al-Zahra University and the IATA is 
a hopeful event that can open knowledge-raising windows 
to the academic community, especially women. It is hoped 
that the conference will be advantageous in expanding the 
future cooperation. At the end, I appreciate the organizers of 
the conference and hope that based on the effective and posi-
tive steps of various academic and non-academic sectors, a 
brighter horizon will be opened in relation to tobacco preven-
tion programs and protecting the women›s health.

The presence of women is necessary to 
overcome social and cultural problems

According to the Secretary-General of IATA, “In every so-
ciety, sustainable development will be fully realized when 
the health of the community would be provided. Given the 
importance of health in this way, it should be noted that to-
bacco is the greatest risk for the sustainable development. 
However, I must point out that at an international confer-
ence in Ethiopia, the experts referred to health as the key 
indicator of sustainable development and stated that health 

The realization of 
sustainable development 
depends on the health of 

the community

should be acknowledged as the basis of development in all 
countries.”
According to the Secretary-General of IATA, “For more 
than three decades, we have been operating in this NGO 
with the aim of fighting the tobacco epidemic, especially 
hookah. I think that our goals will be achieved if we have 
more interaction with women. Women must be more in-
volved than ever in reducing social and cultural harms and 
provide solutions.”
It should be noted that if health is one of the pillars of sus-
tainable development, the family is another pillar of it. In 
the family, the woman plays the main role. In one section, 
she appears in the social roles which she carries on her 
shoulders; in the other part, she manages family life based 
on her roles as the mother and as the spouse. Women breed 
the next generations, and with such a tremendous amount 
of responsibility, should play a greater role alongside health 
officials and institutions with the goal of reducing the so-
cial, cultural and community health problems.

Responsible students should enter
 the community

Referring to the serious responsibilities of the education 
system, Masjedi said, “University students enter the uni-
versities with many difficulties and after passing many 
courses, enter the community in order to take their social 
responsibilities. Now, if they appear in various social roles, 
without acknowledging their responsibilities, one can 
not only expect from authorities to manage and solve the 
problems and complications solely. Acknowledging one’s 
responsibilities towards oneself, family, and community is 
one of the lessons that students should learn during their 

education period and internalize it for themselves so that 
they can participate in resolving the community problems 
in different fields.”
Pointing out that the women must be involved, more than 
ever before, in order to resolve the problem of tobacco epi-
demic, Dr. Masjedi said, “By the participation of women 
from different age groups, many problems can be solved. 
In my opinion, Al-Zahra University is one of the best in-
stitutions that can do this. By doing research - in the form 
of essays and dissertations - on the social, cultural and eco-
nomic effects of tobacco and hookah smoking on the so-
ciety, this university - as the representative of the elite and 
academic community of women - can provide appropriate 
solutions to the various aspects of tobacco-related dilemma 
in the country.”
Emphasis on the ban of using flavor in tobacco products
In the following, Masjedi pointed out to the lawsuit in the 
General Board of Administrative Justice Court to annul 
the decision of the National Headquarters for the Tobacco 
Control and also correspondence by the Health Deputy of 
the Ministry of Health and the Tobacco Control Center in 
the Ministry of Industry, Mining and Trade concerning the 
ban on the production and supply of aromatic substances 
and mu’assel tobacco. “Following the legal action of the 
National Headquarters for the Tobacco Control to ban the 
use of flavor in tobacco products with the aim of prevent-
ing the advertising, encouraging and inspiring the use of 
tobacco products, the Health Deputy of the Ministry of 
Health, by correspondence with the Ministry of Industry, 
Mining and Trade, stressed on the implementation of nec-
essary policies to prevent import, production and supply of 
aromatic and mu’assel tobacco products.”

According to the Secretary-General of the IATA, follow-
ing this measure, some individuals filed a lawsuit, in the 
Administrative Justice Court, requesting the revocation of 
abovementioned decision and the issuance of an interim or-
der to prevent the implementation of this decision. “Conse-
quently, with the filing of the case in the General Board and 
the decision of one of the Court’s branches, the execution 
of this measure was temporarily suspended until the issu-
ance of the final decision. Given the defenses and reflection 
of the negative effects of using these products, the General 
Board of the Court, by issuing a decisive vote, denied the 
lawsuit and voted in favor of the decision of the Ministry of 
Health”, he added.

Supervisory institutions do not allow the 
destruction of the health of the community

“The decisive vote of the General Board of the Court 
proved that the high supervisory institutions do not allow 
the destruction of the health of the community by support-
ing the decisions of the executive bodies regards the ex-
ercise of their legal duties”, Masjedi said. “In this regard, 
some promising research has been done in our universities; 
two of them are Hamadan and Ardabil Universities. By 
analyzing the smoke of hookah, they demonstrated that the 
toxic substances in hookah smoke are much more than cig-
arettes. Cigarette smoke contains 4,000 toxic substances, 
while hookah smoke contains 7,000 toxic substances. To-
bacco smoke that enters the lungs may be harmful not only 
to the smoker but for those who sit next to him. Sometimes, 
these harms may be irreparable.”
“No drug is as addictive as nicotine. Nicotine consumption 
leads people to severe addiction. When a person smokes, 
nicotine enters his brain through the bloodstream, causing 
addiction to nicotine by creating a sense of pleasure and 
satisfaction”, Masjedi indicated. “The less the person›s age, 
the more his dependence on nicotine. This is a warning to 
both smokers and those who inhale secondhand smoke.”
Referring to the various types of tobacco-induced cancers 
and diseases, he continued that severe pain during men-
struation, irregular menstruation, infertility, fetal growth 
stall, early delivery, respiratory problems in infant, sudden 
infant death syndrome, ear infections, lung infections, and 
immature embryos are all due to mother›s smoking or even 
inhaling secondhand smoke.
Al-Zahra students should be health ambassadors
“The increase in heart attacks and brain strokes and the 
occurrence of various types of cancer (lung, uterus, colon, 
breast, etc.) are among the problems caused by tobacco 
smoking in women”, added Masjedi. “Students of the uni-
versity must take seriously the crisis of cigarette and hoo-
kah use in the country, more than any other time. After this 
conference, they should play the role of health ambassadors 
and messengers in the women›s community.”
By expressing his gratitude for the holding of this confer-
ence by the Women›s Unit of the IATA and Al-Zahra Uni-
versity, Masjedi concluded that the authorities should also 
implement more serious plans to boost the recreational and 
educational infrastructure. Hence, by the shutdown of the 
hookah lounges, adolescents and youngsters will spend 
their leisure time in these safe places without any shortage.


