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باور کنیم هدیه پدر و مادر سیگاری وقلیانی، بوسه تلخ به فرزندان است !!!

اولین ماهنامه تخصصی سالمت و دخانیات در کشور

شعار محوری روز جهانی بدون دخانیات در سال 
تحت  بهداشت  جهانی  سازمان  طرف  از   2017
اعالم  توسعه«  برای  تهدیدی  »دخانیات،  عنوان 
شد. هرساله 31 ماه می،  این سازمان و همراهان 
آن با تأکید بر خطرات مربوط به مصرف دخانیات، 
تاثیرگذار در  برای سیاست های  نیز  توصیه هایی 

جهت کاهش مصرف آن ارائه می دهند. 

درباره کمپین

این کمپین قصد دارد تهدیدهایی که صنعت دخانیات 
برای توسعه پایدار از جمله سالمتی و رفاه اقتصادی 
دارد را روشن تر کند. همچنین راه کارهایی را برای 
دولت ها و عموم جامعه پیشنهاد کند تا با به کار گرفتن 
آن ها بتوان سالمت و توسعه را ارتقا داده و با بحران 

جهانی دخانیات مقابله شود. 

اهداف کمپین
محصوالت  مصرف  بین  رابطه  کردن  پررنگ تر   

شعار امسال روز جهانی مبارزه با دخانیات
دخانیات تهدیدی برای توسعه

دخانی، کنترل دخانیات و توسعه پایدار

 تشویق کشورها برای کنترل دخانیات در سطح ملی 
تا سال 2030 )این سال به عنوان سال مقصد در برنامه 

عملی توسعه پایدار مشخص شده است(

 حمایت از جامعه مدنی درجهت مبارزه با مداخله 
صنعت دخانیات در فرایندهای سیاسی برای داشتن 

برنامه عملی قوی تر مبارزه با دخانیات

 تشویق به مشارکت وسیع تر عموم جامعه در سطح 
ملی، منطقه ای و جهانی برای به کارگیری استراتژی ها 
و برنامه های توسعه و رسیدن به اهدافی که اقدامات 
عملی در جهت کنترل دخانیات را رتبه بندی می کند. 

 نشان دادن این که چگونه افراد می توانند هم با 
متعهد شدن به عدم استفاده از محصوالت دخانی و 
هم با ترک این محصوالت در داشتن دنیای بدون 

دخانیات پایدار سهیم باشند.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سالمت وزارت 
بهداشت گفت: پویش ها و نمایشگاه های متعددی در 
جهت آموزش سالمت دانش آموزی برای 13 میلیون 
دانش آموز در کلیه مقاطع تحصیلی اجرا شده است.

افزود: در راستای اجرای  ادامه  شهرام رفیعی فر در 
برنامه  پنجمین  عنوان  به  مراقبتی  ملی خود  برنامه 
تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت با توجه به 
اهمیت دوران کودکی و نوجوانی برای توانمندسازی 
افراد به منظور خود مراقبتی، طبق تفاهم نامه ارتقای 
سالمت مدارس منعقده بین وزارت بهداشت،  درمان 
و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و 
بر اساس توافق نامه اجرایی برنامه خودمراقبتی در 
سالمت  دفتر  همکاری  با  سال 1393،  از  مدارس 
جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت و دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش 
سواد  ارتقاء  برای  ارزشمندی  اقدامات  پرورش،  و 
سالمت دانش آموزان، در مدارس سراسر کشور اجرا 
شده است. وی اظهار داشت: برگزاری پویش ها و 

توسط وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش اجرا شد

آموزش سالمت برای ۱۳ میلیون دانش آموز
نمایشگاه های دانش آموزی برای 13 میلیون دانش آموز 
در کلیه مقاطع تحصیلی )نظیر پویش و نمایشگاه 
محله عاری از دخانیات، سالم زیستن با قلبی سالم، 
پایگاه تغذیه سالم، جشنواره نوجوانی سالم، جشنواره 
سفیران سالمت دانش آموزی، نمایشگاه 1،2،3 غذای 

سالم( بخشی از این برنامه ها بوده است.

آموزش سالم زیستن با قلبی سالم 
از گذشته تاکنون

رفیعی فر با اشاره به تدوین کوریکولوم جامع آموزش 
سالمت از پیش دبستان تا پایان دبیرستان، گفت: برگزاری 
دوره آموزش ضمن خدمت سالم زیستن با قلبی سالم 
برای 100 هزار معلم در سال 1394، برگزاری دوره 
آموزش ضمن خدمت راهنمای جامع آموزش سالمت 
در مدارس برای 270 هزار معلم در سال 1395، تربیت 
از سال 1394  آموز  دانش  1200000 سفیر سالمت 

تاکنون نیز در این راستا اجرا شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی سال 96 را سال 
»اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال« 
نام نهادند

مطالبه مردم و رهبری از مسئوالن 
تمرکز بر تولید و اشتغال است

اجرای فاز ۳ طرح پاد در ابتدای هفته سالمت

آموزش ضد دخانی در مدارس توسط پادیاران

دور زدن ممنوع!بهانه های واهی اشتغال زایی و تولید ملی مانع از اجرای قانون مبارزه با دخانیات شده است
افزایش 50 درصدی تولید سیگار در سال ۱۳95
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سخن اول

مبعث حضرت رسول اکرم )ص( بر عموم مسلمین مبارک باد

پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
شمسی،  هجری   13۹۶ سال  آغاز  به مناسبت 
زهرا  فاطمه   حضرت  والدت  تبریک  با 
سالم اهلل علیها و عید نوروز به همه  هم میهنان 
و ایرانیان به ویژه خانواده های معظم شهیدان 
و ایثارگران و با آرزوی سالی همراه با برکت، 
مسلمانان  و  ایران  مردم  برای  رفاه  و  امنیت 
جهان، سال جدید را سال »اقتصاد مقاومتی: 

تولید و اشتغال« نامگذاری کردند.

همراه  را   95 سال  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ایران  ملت  برای  شیرینی هایی  و  تلخی ها  با 
دانستند و با اشاره به برخی از مهمترین عوامل 
شادکامی ملت در سال گذشته، افزودند: عزت 
ایران و هویت ملت عزیز در تمام قضایای سال 
95 مشهود بود و دشمنان در همه جای دنیا به 

اقتدار و عظمت ملت ایران اعتراف کردند.

و  شور  پر  حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر 
پاسخ  در  بهمن   22 روز  در  مردم  غیرتمندانه 
به بی احترامی رئیس جمهور آمریکا و همچنین 
اجتماع عظیم مردم در روز قدس را نشان دهنده 
خواندند  ایران  مردم  واالی  اهداف  و  هویت 
و  ایران  همسایگان  آنکه  وجود  با  گفتند:  و 
امنیت  هستند،  ناامنی  دچار  منطقه  کشورهای 
کشور در محیط پرتالطم منطقه ای و بین المللی 

رهبر معظم انقالب اسالمی سال 96 را سال »اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال« نام نهادند

مطالبه مردم و رهبری از مسئوالن 
تمرکز بر تولید و اشتغال است

شاخص بسیار مهمی بود و ملت ایران در طول 
سال، »امنیت پایدار« را تجربه کرد.

فراگیر«،  مؤمنانه  »حرکات  و  جوانانه«  »همت 
و  موفقیت ها  ارزیابی  در  دیگر  شاخص  دو 
انقالب  رهبر  که  بود  ایران  ملت  پیشرفت های 
کردند:  نشان  خاطر  و  اشاره  آن  به  اسالمی 
مشاهده و اطالع از فعالیت های پرشور و مبتکرانه 
علمی، فرهنگی، تولیدی و ورزشی هزاران گروه 
و  جلسات  برگزاری  و  کشور  سراسر  در  جوان 
نقاط  جمله  از  دینی،  گیرای  و  گرم  فعالیت های 

مثبت و شادی آفرین برای کشور و ملت ماست.

و  تلخی ها  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مشکالت  به  مربوط  را  قبل  سال  سختی های 
معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه طبقات ضعیف 
و متوسط دانستند و افزودند: من از وضع مردم 
مطلع هستم، بنابراین تلخی کام مردم به ویژه طبقه 
ضعیف را از مشکالت اقتصادی همچون »گرانی، 
آسیب های  و  نابرابری ها  و  تبعیض ها  بیکاری، 

اجتماعی« با همه  وجود حس می کنم.

باید هم  و  ما مسئولیم  کردند: همه   تأکید  ایشان 
نزد خداوند متعال و هم نزد ملت پاسخگو باشیم.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکید بر »اقدام 
و عمل« در نامگذاری سال 95 و انجام کارهای 

خوبی که مسئوالن گزارش آن را داده اند، گفتند: 
با  شده  انجام  کارهای  میان  زیادی  فاصله  البته 
انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای 

مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.

ایشان، توجه به نام »اقتصاد مقاومتی« را به تنهایی 
عالج  و  راه حل  خصوص  در  و  ندانستند  مؤثر 
کردن  تقسیم  در  عالج  افزودند:  کنونی،  وضع 
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز 
همه همت مسئوالن و مردم بر آن نقاط است و 

این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و 
اشتغال، به ویژه اشتغال جوانان.

حضرت آیت اهلل خامنه ای بر اساس همین ضرورت، 
اشتغال«  و  تولید  مقاومتی:  »اقتصاد  را   9۶ سال 
برنامه ریزی  و  تمرکز  گفتند:  و  کردند  نامگذاری 
نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم  این  بر روی 
موفقیت های  آمدن  پدید  موجب  و  مسئوالن  از 
چشمگیر و محسوس است و مسئوالن باید نتایج 

را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

مرکز  نخستین  تأسیس  از  مسجدی  محمد رضا 
تحقیقات غیردولتی کنترل دخانیات سازمان های 
مردم نهاد جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
خبر داد و گفت: برای کنترل و مبارزه با دخانیات 
هرگونه  لذا  کرد،  اصولی حرکت  به صورت  باید 
فعالیت در این زمینه نیازمند توسعه و به کارگیری 
دانش بشری است. اینکه ما در عمل وارد شویم 
بی هیچ پشتوانه علمی، فقط می توانیم در کوتاه مدت 
حرکت کنیم و از افق های بلندمدت فاصله می گیریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت 
پایتخت  در  قلیان  عرضه  مراکز  گسترش  به 
هشدار داد و گفت: در مدیریت مصرف مواد 

دخانی موفقیت قابل قبولی نداشتیم.

اکبر ترکی با یادآوری حذف قلیان از سفره خانه های 
سنتی اصفهان، گفت: در گذشته متولیان این امر 
نسبت به حذف قلیان از سفره خانه ها اقدام کردند 
اما متأسفانه بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد؛ 
البته در اواخر سال گذاشته شاهد اقدامات قابل 
قبولی در زمینه حذف عرضه قلیان از سفره خانه ها 

بودیم.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه مصرف مواد 
دخانی تبعات زیان آور و جبران ناپذیر بهداشتی، 
اجتماعی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد، گفت: 
هرچند مصرف قلیان برای سالمتی بسیار مضر 
بوده و دارای عوارض گوناگونی است، اما متأسفانه 

کنترل دخانیات در کشور نیازمند بستر علمی و پژوهشی است
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از به صدا 
درآمدن زنگ خطر برای فروش مواد دخانی از طریق 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران خبر داد 
و با تاکید بر نقش سودجویان در افزایش مصرف مواد 
دخانی در جامعه، متذکر شد: سودجویان با ورود به 
بخش های مختلف و استفاده از ظرفیت های فراوان، 
آسیب های جبران ناپذیری به سالمت جامعه وارد می 
کنند که برای مقابله با این اقدامات سازمان یافته نیاز 
به اقدامی اساسی است. یکی از این اقدامات شناخت 
دالیل وجود آسیب های اجتماعی  در جامعه است. که 
بعد از شناخت با تحقیق و بررسی می توان در صدد 
رفع و کاهش آن اقدام های الزم را انجام داد. مسجدی 
به عنوان رئیس این مرکز تحقیقات غیردولتی، در رابطه 
با اهداف تأسیس این مرکز ادامه داد: انجام پژوهش های 

اصالح  جهت  در  بالینی  و  اپیدمیولوژیک  بنیادی 
نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور 
جوابگویی به نیازهای جامعه، تربیت نیروی انسانی 
محقق در زمینه کنترل دخانیات و نیز همکاری علمی با 
مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های 
بین المللی با رعایت قوانین و مقررات داخلی کشور، از 

عمده ترین اهداف این مرکز است.

وی ضمن تشکر از اعضای تشکیل دهنده این مرکز 
تأکید کرد: دخانیات از جمله موضوع های مهم و 
اساسی در اجتماع است که تمامی اقشار جامعه حتی 
کسانی را که مواد دخانی استعمال نمی کنند را نیز در 
بر می گیرد، لذا این مرکز به عنوان یکی از بانک های 
اطالعاتی در داخل و در بخش بین الملل عالوه بر 

تربیت نیروی ماهر و کاردان، باید به عنوان یکی از 
منابع اصلی تحقیقات در کشور به شمار رود.

و  دانشجویان  »تمامی  اینکه  بیان  با  مسجدی 
فارغ التحصیالن در رشته های مختلف با مراجعه به 
این مرکز می توانند به عنوان بازوهای اصلی پژوهش با 
ما همکاری کنند«، خاطرنشان کرد: مسئله پژوهش در 
حوزه دخانیات همانند سایر رشته هایی که در حوزه 
سالمت فعال هستند حائز اهمیت است، لذا تمامی 
عالقمندان به این حوزه با همکاری خود عالوه بر 
پرورش ایده و گذراندن دوره های آموزشی در بخش 
مختلف پژوهش، در آینده هزینه های سالمت را در 
بخش کنترل و درمان بیماری های ناشی از استعمال 
دخانیات کاهش خواهند داد. عالقمندان برای دریافت 
 tcrc.iata.org.irاطالعات بیشتر می توانند به سایت

مراجعه نمایند. 

عدم مدیریت موفق در کنترل مصرف مواد دخانی
مصرف آن در کشور به ویژه در میان جوانان و بانوان 

افزایش پیدا کرده است.

در  قلیان  عرضه  مراکز  گسترش  به  نسبت  ترکی 
پایتخت هشدار داد وافزود: متأسفانه در هر گوشه ای 
از پایتخت شاهد احداث چنین مراکزی هستیم و به 

گونه ای مصرف قلیان امر مثبتی تلقی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه 
برخی به مصرف قلیان به چشم سرگرمی و تفنن نگاه 
می کنند، گفت: واقعیت آن است که برخی افراد از 
طریق عرضه قلیان کسب درآمد می کنند اما گسترش 
منتهی  به مرگ جوانان کشور  این چنینی  مشاغل 
به  نسبت  امور  اکثر  در  هرچند  می شود. همچنین 
کشورهای عربی جلوتر و موفق تر هستیم، اما برخی 
از این کشورها در زمینه مدیریت مصرف مواد دخانی 
از ما موفق تر هستند به گونه ای که اجازه مصرف مواد 

دخانی در اماکن عمومی به افراد داده نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه عرضه قلیان در اماکن عمومی 
گرایش نوجوانان و جوانان را نسبت به مصرف مواد 
دخانی افزایش می دهد، گفت: در دسترس بودن مواد 
دخانی در افزایش مصرف مؤثر است و بهتر است 
با برنامه ریزی مناسب، حذف قلیان از سفره خانه و 

قهوه خانه های کشور در دستور کار قرار گیرد.

در  چادگان  و  فریدون شهر  فریدن،  مردم  نماینده 

مجلس دهم، در رابطه با مخلوط کردن مواد مخدر 
با تنباکو نیز گفت: نمی توان با قاطعیت در این رابطه 
اظهار نظر کرد، اما زمانی که راه خالف باز می شود، 
این  صحت  البته  است؛  متصور  آن  بر  هرچیزی 
موضوع بعید نیست زیرا دشمنان مسائل زیادی را 

برای ضربه زدن به کشور و جوانان دنبال می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از اجرای ناقص 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات انتقاد کرد 
و گفت: البته بخشی از این قانون مانند منع مصرف 
مواد دخانی در اماکن عمومی اجرایی می شود و باید 

به اجرای بندهای دیگر این قانون نیز توجه کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در پایان، افزایش مالیات مواد دخانی را در 
کاهش مصرف این محصوالت مؤثر دانست و افزود: 
برای  پایدار  منابع  عنوان  به  عوارض  اقدام،  این  با 
کشور محسوب شده و از سویی خرید مواد دخانی 

برای افراد صرفه اقتصادی ندارد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم 
اعالم کرد: آمار مصرف دخانیات در دانشگاه های 

دولتی 7/8 درصد است.
علوم،  وزارت  سالمت  و  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
تحقیقات و فناوری، میزان مصرف دخانیات توسط 
دانشجویان را در دانشگاه های دولتی اعالم کرد و 
گفت: آمار مصرف دخانیات در دانشگاه های دولتی 
شامل  میزان  این  است.  دانشجویان  درصد   7/۸
در سال سیگار  بار  از 10  بیش  که  است  افرادی 

استعمال می کنند.
حمید یعقوبی با اشاره به طرح دانشگاه عاری از 

آمار مصرف سیگار در دانشگاه های دولتی بیش از 8 درصد است
دخانیات گفت: هم اکنون 35 دانشگاه اعالم کرده اند 
که طرح دانشگاه عاری از دخانیات را اجرا می کنند. به 
گفته یعقوبی وزارت علوم از دانشگاه های مجری طرح 

دانشگاه عاری از دخانیات حمایت می کند.
این در حالیست که در سال گذشته یعقوبی اعالم کرده 
بود که تمام دانشگاه ها، دانشکده ها، پژوهشکده ها و 
مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی براساس 
شیوه نامه دانشگاه عاری از دخانیات، کمیته ای تشکیل 
می دهند که خط مشی دانشگاه را در خصوص برخورد 

با پدیده مصرف سیگار و دخانیات مشخص کند.
یعقوبی همچنین گفته بود: بر اساس این آئین نامه 
کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمام 
به دانشگاه های عاری از دخانیات جهان می پیونند. 
همچنین ما نمونه خط مشی آئین نامه را به دانشگاه ها 
ارسال کردیم و آنها بر اساس شرایط بومی خودشان 
می توانند خط مشی را تعدیل کنند و با مشارکت همه 
دانشگاهیان، استادان، کارکنان، دانشجویان، تشکل ها، 
مراکز  مشاوره،  مراکز  شوراها،  کانون ها،  انجمن ها، 
این  دانشجویی،  فرهنگی  نهاد  دفاتر  و  بهداشت 

آئین نامه در دانشگاه ها اجرا کنند.

تالشی نو در سالی نو
سال 139۶ با هفته ملی سالمت آغاز می شود و پس از آن، 
هفته و روز جهانی عاری از دخانیات را در پیش داریم. فعاالن 
عرصه سالمت عمومی و مبارزه با گسترش و شیوع استعمال 
دخانیات، سال 95 را با خاطراتی خوب به پایان نبردند و 
کم لطفی دولت و نمایندگان مجلس در آخرین ماه های 
سال 95 که به تصویب نشدن مالیات کافی بر خرده فروشی 
دخانیات انجامید، و ضعف های برنامه ششم توسعه در این 
خصوص، نگذاشت خستگی های یکساله فعاالن حوزه 
سالمت عمومی از تنشان در برود و سال 9۶ را با انرژی 
بیشتری آغاز کنند. از همین رو به نظر می رسد دولت و 
مجلس و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز باید در سال 

جدید، تالش بیشتری برای آنچه از دست رفت بنمایند.
در میانه های فروردین ماه امسال، همایش ملی سالمت 
با حضور وزیر بهداشت و مسئوالن این حوزه با شعار 
شد.  برگزار  بزنیم«،  حرف  افسردگی  مورد  در  »بیایید 
افسردگی، دغدغه اصلی این روزهای مسئوالن بهداشت 
و سالمت عمومی در سطح جهان است و درخواست 
برای صحبت کردن پیرامون آن، این موضوع را تأیید می کند 
که صحبت کردن درباره یک مشکل، اولین قدم برای حل 
آن است. حال که مسئوالن و کارشناسان سالمت تصمیم 
گرفته اند تا در مورد معضلی به نام افسردگی صحبت کنند، 
شاید بتوان امیدوار بود که درباره مشکالت دیگر مانند 
شیوع بیش از اندازه استعمال مواد دخانی در جامعه نیز 
راحت تر صحبت شود. اولین قدم برای حل یک مشکل، 
پذیرفتن و آگاهی نسبت به آن است و کمتر کسی است 
که شک داشته باشد شرایط امروز مدارس کشور مناسب 
نیست. جمع شدن کودکان، نوجونان و جوانان هم سن و 
سال اما از خرده فرهنگ های متفاوت در کنار هم می تواند 
محیطی مملو از آسیب های اجتماعی را رقم زند. در چنین 
شرایطی، الزم است مسئوالن آموزش و پرورش درب های 
مدارس را به روی کارشناسان حوزه سالمت و فعاالن 
مبارزه با استعمال مواد دخانی باز کنند تا کودکان و نوجوانان 
که آینده سازان کشور هستند، از آسیب های اجتماعی در 
امان بمانند. در سالی که گذشت، برخی از دانشگاه های 
کشور به کمپین »قلیان ها را گلدان کنیم« پیوستند و طرح 
دانشگاه های عاری از دخانیات را اجرا کردند و سرمشقی 
برای دانشگاه های دیگر شدند. شاید نوبت آن رسیده باشد 
که آموزش و پرورش نیز، شیوع معضل سیگار و قلیان 
بپذیرد و درب های مدارس را  در میان دانش آموزان را 
به روی کارشناسان باز کند. البته چندی پیش و در ادامه 
انتخاب ورامین به عنوان اولین شهر بدون دخانیات کشور، 
با حمایت نماینده ولی فقیه و امام جمعه ورامین و تالش 
مسئوالن این شهر، آموزش و پرورش ورامین درب های 
مدارس این شهر را به روی کارشناسان طرح پاد )پیشگیری 
از استعمال دخانیات در مدارس( گشود تا دانش آموزان 
ورامین نسبت به مضرات استعمال دخانیات آگاه شوند. 
ورامین می تواند نمونه و الگویی برای سایر شهرستان ها و 
شهرها باشد تا مسئوالن آنها، نگرانی خود درباره سالمت 
آینده نسل کودک و نوجوان امروز را در عمل نشان دهند و 

نگذارند آسیب های اجتماعی، آینده این نسل را نابود کند.
در ماه های پایانی عمر دولت تدبیر و امید در این دوره از 
مدیریت خود قرار داریم و انتخابات ریاست جمهوری، 
برای  امید  و  تدبیر  دولتمردان  آیا  که  داد  نشان خواهد 
4سال دیگر نیز سکان دار اداره کشور خواهند بود یا خیر. 
بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید در این 4 سال پیرامون 
تالش برای ارتقای سالمت عمومی، به دلیل عزم جدی 
رئیس جمهور و بسیج همه وزارتخانه ها و دستگاه ها در 
اجرای طرح تحول سالمت، نمره قبولی را به دولت و 
بهداشت  وزارت  یعنی  سالمت،  حوزه  متولی  وزارت 
می دهد. البته اگر به حوزه سالمت با دقت بیشتری بنگریم 
این  در  باشیم،  قائل  بر درمان  پیشگیری  اولویت  بر  و 
صورت شاید در مجموع نتوان به دولت تدبیرو امید در 
حوزه کاهش زمینه بروز و ابتال به بیماری ها نمره مناسبی 
داد. هرچند نمی توان منکر تالش های صورت گرفته مثال 
در تأسیس خانه های بهداشت در نقاط مختلف کشور 
شد، اما پیشگیری از بیماری ها و جلوگیری از تحمیل 
هزینه های گزاف درمان بیماری ها به اقتصاد کشور، فقط 
با تأسیس مراکز بهداشت میسر نمی شود و در مواردی، 
عزمی جدی تر می طلبد. به طور واضح، دولت تدبیر و امید 
در این چهارسال نشان داد که به رغم تالش های سکاندار 
بهداشت و درمان آن، در برخی موارد نمی تواند میان منافع 
اقتصادی صنعت دخانیات و ارتقای سالمت عمومی یکی 
را انتخاب کند. افزایش قیمت محصوالت دخانی، همان 
نکته ای است که به رغم فریادهای وزیر بهداشت و برخی 
از نمایندگان مجلس و فعاالن حوزه مبارزه با استعمال 
دخانیات، در نهایت از البی صنعت دخانیات شکست 
خورد و آخرین روزهای تقویم 95 را سیاه کرد. سال 9۶ 
می تواند آغازگر تالشی نو برای مبارزه با شیوع گرایش به 
مواد دخانی در جامعه باشد و دولت دوازدهم، از هر گروه 
و جناحی که باشد، توجه به این معضل رو به گسترش را 

باید سرلوحه کار خود قرار دهد.
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رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
اشتغال،  تولید، سرمایه گذاری،  افزایش  کشور، 
را  قاچاق  و  واردات  کاهش  ارزش افزوده، 
حاصل اجرای بند الف ماده 13 قانون اجرای 
اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های 
تولید سیگار در سال 13۹5،  دانست و گفت: 
45 میلیارد نخ بود که آمار مذکور در مقایسه با 
سال 13۹4 که 30 میلیارد نخ بوده، 50 درصد 
افزایش داشته است. به گفته علی اصغر رمزی، 
میلیارد نخ  برنامه سال ۹5 مجموعًا 15  مطابق 
این  و  داشته ایم  سال  این  در  تولید  افزایش 
اجرایی کردن  و  پیگیری  اثر  در  تولید  افزایش 
تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنج ساله پنجم 
واردات  تبدیل  به  مکلف  را  دولت  توسعه که 
داخلی  تولید  به  اصلی  برند  همان  با  سیگار 

کرده، به وقوع پیوسته است.

تأکید  ادامه  در  رمزی 
کرد: اجــرایی شــدن 
با  قانونی  تبصره  این 
مشکـالت فـراوانــی 
همراه بود زیرا واردات 
واردکــنندگان  برای 
سود آورتر بود، ولی با 
پیگیری های مستمر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات کشور از سال 1393 تاکنون، موفقیت های 
چشمگیری حاصل شد و تولیدات داخلی کشور که 
در سال 93 به میزان 52 درصد مصرف کشور را 
تأمین می کرد، در سال 95 این نسبت به ۸2 درصد 
افزایش یافت و در برنامه سال جاری هدف تأمین 
تولیدات  محل  از  کشور  نیاز  درصد   90 از  بیش 

داخلی را پیگیری می کنیم.

وی در ادامه تعداد واحدهای تولیدی سیگار در 
واحد   7 تعداد  به   93 سال  در  را  کشور  داخل 
ماده   3 تبصره  اجرای  راستای  در  که  کرد  اعالم 
سال  در  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   102
95 به میزان 12 واحد افزایش یافت و چند واحد 
از  همچنین  است.  راه اندازی  حال  در  نیز  دیگر 
ظرفیت خالی برخی از واحدهای تولیدی موجود 
نیز برای افزایش تولید و تبدیل واردات به تولید 

داخلی استفاده شده است.

رمزی آمار واردات سیگار در سال 95 را به میزان 
سال  با  مقایسه  در  که  کرد  اعالم  نخ  میلیارد   4
94 که 1۶.4 میلیارد نخ بوده، 7۶ درصد کاهش 
در  سیگار  قاچاق  وی  هستیم.  شاهد  را  واردات 
کرد  اعالم  نخ  میلیارد   ۶ حدود  نیز  را   95 سال 
نخ  میلیارد  با سال 1394 که ۸.۶  مقایسه  در  که 
بوده، حدود 30 درصد کاهش یافته است. رمزی 
آینده  یک سال  تا  موجود  روند  با  کرد  پیش بینی 
موضوع قاچاق محصوالت دخانی از اولویت های 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خارج شود.

محمدنعیم امینی فرد اما ضمن انتقاد از بی توجهی 
نسبت به اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
جدی  اراده  و  عزم  متأسفانه  گفت:  دخانیات  با 
برای مبارزه با دخانیات در کشور وجود ندارد و 

بهانه های واهی اشتغال زایی و تولید ملی، مانع از اجرای قانون مبارزه با 
دخانیات شده است

دور زدن ممنوع!
افزایش 50 درصدی تولید سیگار در سال ۱۳95

افــراد  بــرخی 
بـهـانــه هــای با 

مــانند  واهــی 
اشتــغال زایی و 
تولید ملی، مانع 
از اجرای چنین 
با شیوع مصرف  قوانیـنی می شوند در حالی که 

مواد دخانی در کشور مواجه هستیم.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی 
را  دخانیات  با  مبارزه  قانون  اینکه  بر  تأکید  با 
علت  همچنین  و  بررسی  بهداشت  کمیسیون  در 
عدم اجرای آن را از سوی دستگاه ها را پیگیری 
گزارش  نشدن  ارائه  با  رابطه  در  کرد،  خواهیم 
عملکرد شش ماهه ستاد کشوری کنترل و مبارزه 
با دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: به طور قطع علت عدم ارائه این گزارش را 

نیز از ستاد پیگیری خواهیم کرد.

بهانه  به  افراد  برخی  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
دخانی  مواد  مالیات  افزایش  از  مانع  اشتغال زایی 
در الیحه برنامه ششم و بودجه 9۶ شدند، تصریح 

شدید  کاهش  با  لوایح  این  در  متأسفانه  کرد: 
مالیات مواد دخانی روبرو شدیم و این موضوع 
نشان می دهد حتی در مجلس شورای اسالمی به 
و  عزم  کشور،  تصمیم سازی  عالی  کانون  عنوان 
اراده جدی برای مبارزه با دخانیات وجود ندارد.

مغفول ماندن پرداخت عوارض 
حاصل از دخانیات جهت آموزش 

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه میزان 
اخذ مالیات از مواد دخانی در کشورهای پیشرفته 
حداقل 50 درصد است، افزود: اخذ مالیات از مواد 
دخانی در کشور ما بین 10 تا 20 درصد است که 

این میزان مالیات به هیچ وجه بازدارنده نیست.
امینی فرد با تأکید بر اینکه قوانین مصوب در حوزه 
مواد دخانی باید بازدارندگی الزم را داشته باشند، ادامه 
داد: هرچند مقرر شد بودجه ای با هدف پیشگیری و 
جلوگیری از عوارض حاصل از دخانیات در اختیار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت 
ورزش و جوانان و همچنین وزارت آموزش و پرورش 
برای فرهنگ سازی و همچنین ایجاد تفریحات سالم 

در جهت کاهش مصرف مواد دخانی قرار گیرد، اما 
متأسفانه این موضوع مغفول ماند.

بیان  با  دهم  مجلس  در  ایرانشهر  مردم  نماینده 
اینکه برای مبارزه با دخانیات باید عزم جدی در 
دولت، قوه قضائیه و همچنین نهادهای تاثیرگذار 
وجود  به  آموزش و پرورش  و  صداوسیما  مانند 
عوارض  باید  دستگاه ها  این  کرد:  تصریح  آید، 
و  فرهنگ سازی  با  را  دخانیات  مصرف  مخرب 
اطالع رسانی  جامعه  به  مناسب  برنامه های  تولید 
کشور  در  دخانی  مواد  مصرف  سن  زیرا  نمایند 
آمارها، 90 درصد  یافته و همچنین طبق  کاهش 
مخدر  مواد  درگیر  دخانی  مواد  مصرف کنندگان 

می شوند که این هشداری جدی است.

رشد 82 درصدی تولید سیگار 
داخلی از سال 9۳ تاکنون و تحقق 

رشد 90 درصد در سال 96

سیگار  تولید  کرد:  اعالم  پیش  چندی  رمزی 
 52 میزان  به   93 سال  در  که  کشور  در  داخلی 
تأمین می کرد، در سال  را  درصد مصرف کشور 
95 به ۸2 درصد افزایش یافته و در برنامه سال 
از  نیاز کشور برای بیش  تأمین  جاری، هدف ما 

90  درصد از محل تولیدات داخلی است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در 
ادامه تعداد واحدهای تولیدی در داخل کشور را 
میزان  به  در سال 93  را  در صنعت سیگارسازی 
میزان 12  به  در سال 95  که  کرد  اعالم  واحد   7
واحد افزایش یافته و چند واحد دیگر نیز در حال 
راه اندازی است. همچنین از ظرفیت خالی برخی از 
واحدهای تولیدی موجود نیز برای افزایش تولید و 
تبدیل واردات به تولید داخلی استفاده شده است.

فعاالن حوزه سالمت بارها به عدم 
اجرای افزایش ۱0 درصدی مالیات بر 

دخانیات به مجلس گله کرده اند

افزایش واحد های تولید جهت اشتغالزایی و حمایت 
از تولید ملی از دغدغه های اصلی شرکت دخانیات 
است که متأسفانه این دغدغه تمام کشور را در بر 
نمی گیرد. در اینجا یک تناقض وجود دارد. سیاه و 
سفیدی که در نهایت تفکیک کردن آن خیلی هم 
از اشتغال و تولید ملی در  راحت است. حمایت 
صورتی محقق می شود که نیروی کار جوان کشور 
مورد  کشور  سازندگی  جهت  در  و  نروند  هدر 
است  حالی  در  اینها  تمامی  گیرند.  قرار  استفاده 
که هر سال عالوه بر اینکه فعاالن حوزه سالمت 
افزایش 10 درصدی مالیات  بارها به عدم اجرای 
بر دخانیات به مجلس گله کرده اند، ولی متأسفانه 
جواب آنها تنها افزایش تولید سیگار داخلی است. 
افزایش تولیدی که به هر حال افزایش مصرف کننده 
را نیز طلب می کند. اگر در مقابل یک تولید تقاضا 
وجود نداشته باشد یا تولید و تقاضا با یکدیگر تراز 
نباشند، می توان به صراحت اعالم کرد که این تولید 
به بن بست رسیده و باید خود را برای ورشکست 

شدن آماده کند. ولی متأسفانه چه در زمانی که کشور 
در تحریم به سر می برد و بسیاری از کارخانجات 
تولیدی ورشکسته یا تعطیل شده بودند و چه اکنون، 
کارخانجات تولید سیگار سربلندانه آمار و ارقامی 
برای افزایش تولید ارائه می کنند که ارائه این آمار 
و ارقام، یادآور بازار گرم تقاضا است. بازار گرمی 
که دود آن به چشم سالمت، خانواده ایرانی، نسل 
بزهکاری،  اعتیاد،  رشد  کشور،  کار  نیروی  جوان، 

بیکاری و غیره می رود.

بی توجهی به تفریح و اوقات فراغت 
جوانان و نبود تفریحات سالم 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس 
در  قلیان سراها  گسترش  از  پیش  چندی  نیز  دهم 
انتقاد کرد و به خانه ملت گفت: گسترش  کشور 
این مراکز در کشور، سالمت جوانان را در معرض 
تهدید قرار داده و هشداری جدی است. دولت باید 
اوقات فراغت جوانان  به تفریح و  توجهی جدی 
داشته باشد و با ایجاد مراکز تفریحی مناسب، جوانان 

را به سمت تفریحات مناسب سوق دهد.
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
عوارض  با  مقابله  برای  افزود:  اسالمی  شورای 
و  سرطان ها  بروز  که  دخانی  مواد  شدید 
بیماری های تنفسی را به دنبال دارد، باید تمهیدات 

ویژه ای در جهت کاهش تقاضا اتخاذ شود.

این  از  یکی  بی شک  کرد:  تصریح  نعیمی فرد 
تمهیدات و مهمترین پارامتر، توجه جدی مجلس 

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
بهداشت ضمن اشاره به ادامه رایزنی های وزارت 
بهداشت برای تغییر میزان مالیات بر دخانیات در 
برنامه ششم توسعه گفت: پیشنهاد ما این بود که 
مالیات بر سیگار بر اساس توصیه های سازمان 
بهداشت جهانی باشد اما فعال در این زمینه تا 

ایده آل فاصله زیادی داریم.

خسرو صادق نیت از ادامه رایزنی ها برای تغییر میزان 
مالیات بر دخانیات در برنامه ششم توسعه خبر داد 
با  و گفت: ما تالش خود را می کنیم و رایزنی ها 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را از راه های 
مختلفی ادامه می دهیم. مشکل ما رقم این مالیات 

است و فکر می کنیم بسیار بسیار پایین است.

که  است  کشورهایی  جزو  ایران  افزود:  وی 
می کنند.  اخذ  دخانیات  از  را  مالیات  کمترین 
قیمتی  با  از درب کارخانه  قیمت سیگار  تفاوت 
یک  است.  فاحش  می کنند،  پرداخت  مردم  که 
نخ سیگار در زمان خرده فروشی گاهی اختالف 
به قیمت فروش  برابری نسب  پنج  تا  قیمتی دو 
آن از درب کارخانه پیدا می کند، اما این اختالف 
از  آن  مالیات  و  نمی رود  دولت  به جیب  قیمت 

کسانی که سود هنگفتی می برند، گرفته نمی شود. 
جیب واردکنندگان، واسطه ها و دالالن تنها با این 

سودهای هنگفت پر می شود.

این  ما  اصرار  کرد:  اضافه  همچنین  صادق نیت 
راه  در  و  دریافت  باید  مالیات  این  که  بود 
برابر  دو  معادل  شود.  استفاده  مردم  سالمت 
هزینه هر نخ سیگار، صرف درمان بیماری های 
که  بود  این  ما  پیشنهاد  می شود.  آن  از  ناشی 
اساس توصیه های سازمان  بر  بر سیگار  مالیات 
ایده آل خود  تا  فعال  اما  باشد،  بهداشت جهانی 

فاصله زیادی داریم.

وی ضمن اشاره به تعهدات ایران در کنوانسیون 
منع مصرف دخانیات و کاهش مصرف آن، ادامه 
داد: سازمان بهداشت جهانی در این کنوانسیون 
راهکارهایی را پیشنهاد داده  است که ما در مسیر 
از شش راهکاری که توسط  باشیم.  خود موفق 
کامال  راهکار  پنج  در  ارائه شده،   کنوانسیون  این 
منطقه  کشورهای  با  مقایسه  در  و  بودیم  موفق 
که  راهکاری  تنها  شدیم.  مطرح  الگو  عنوان  به 
نتوانستیم در آن موفقیت مناسبی را کسب کنیم، 
امیدواریم  که  است  دخانیات  بر  مالیات  بحث 

با تالش هایی که می شود حرکت های جدی تری 
که  حرکاتی  هرچند  باشیم.  داشته  آن  سمت  به 
تاکنون انجام شده به نسبت سال های قبل خوب 
داریم و  ایده آل خود فاصله  با  بوده است، ولی 
نسبت به کشورهای منظقه و جهان در این زمینه 

عملکرد ضعیفی داشتیم.

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
بهداشت با تأکید بر اینکه تأسیس کارخانه سیگار 
و  کشور  اهداف  با  مخالف  ایران  در  خارجی 
وزارت بهداشت در حوزه سالمت است، افزود: 
ندارد،  مشکل  خاصی  برند  با  بهداشت  وزارت 
بلکه بحث ما این است که تأسیس کارخانجات و 
تولید سیگار همراه با تالش برای افزایش مصرف 
فروش  دنبال  به  کارخانه دارها  و  بود  آن خواهد 

بیشتر محصوالت خود هستند.

به  را  قضیه  این  کلیات  ما  داد:  ادامه  صادق نیت 
می کنیم  فکر  و  نمی دانیم  مردم  سالمت  نفع 
تالش  بیشتر،  سود  کسب  برای  کارخانه دارها 
می کنند که فروش بیشتری داشته باشند. آنها در 
واقع به صورت ناخواسته تالش بیشتری می کنند 

که سالمت مردم را به خطر اندازند.

مالیات بر دخانیات در ایران، فاصله زیادی تا ایده آل دارد
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با بیان اینکه سهم 30درصدی آموزش وپرورش از 
مالیات بر سیگار در سال های آتی تا 50 درصد هم 
افزایش یابد، خواستار هزینه کرد آن در بخش های 

تربیتی و آسیب های اجتماعی دانش آموزان شد. 

مجلس  مصوبه  یادآوری  با  میرزاده  سیدحمید 
از درآمد حاصل  اختصاص درصدی  درخصوص 
است  بهتر  گفت:  آموزش و پرورش،  به  سیگار  از 
آموزش و پرورش  به  طریق  این  از  که  اعتباری 
می رسد در بخش های تربیتی و کمک به دور شدن 
دانش آموزان از سیگار، مواد مخدر و دیگر معضالت 
پیرامون دانش آموزان و خانواده ها هزینه شود چراکه 
آموزش و پرورش موظف است برای این مهم برنامه 
داشته باشد؛ زیرا متأسفانه مدارس کشور حتی به 

تعداد کافی معلم تربیتی و مشاور ندارد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه همه انتظار دارند آموزش و پرورش نسل 
نوجوان و جوان را از آسیب های اجتماعی دور کند 
اما برای این مهم اعتباری در نظر گرفته نمی شود، 
افزود: اگر آموزش و پرورش این بودجه را در حوزه 
ورزش و ساخت امکانات ورزشی برای مدارس 

هزینه کند، به یقین با گرایش نوجوانان و جوانان به 
سیگار و مواد مخدر مبارزه کرده است.

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
با بیان اینکه سهم 30درصدی آموزش و پرورش از 
محل مالیات و عوارض بر سیگار باید در سال های 
آتی به 50 درصد برسد، اضافه کرد: آموزش و پرورش 
باید برای دریافت این بودجه تالش کرده و دولت 
نیز برای تحقق این مهم وظیفه خود را با دقت و به 
درستی انجام دهد، ضمن آنکه نهادهای نظارتی نیز 
در چگونگی تخصیص این اعتبار باید دقت کنند 
چراکه باید درآمد کل حاصل از مالیات و عوارض 
این  سهم  تا  شود  محاسبه  درستی  به  ابتدا  سیگار 

وزارتخانه کمتر از 30 درصد نشود.

سهم ۳0 درصدی آموزش و پرورش از مالیات بر دخانیات 
در بخش آسیب های اجتماعی هزینه شود

کشورها  هر چه توسعه یافته تر
 سیگار گرانرت، مالیات بیشرت، عرضه سخت تر، مرصف دشوارتر 

و جرایم سنگین تر
کشورها هر چه کمرت توسعه یافته تر

سیگار ارزانرت، مالیات کمرت، عرضه گسرتده تر، مرصف راحت 
تر و جرایم هیچ !!!

و دولت به افزایش مالیات مواد دخانی است.

برنامه  قانون  تصویب  از  است  مدتی  حال  هر  به 
عرصه  فعاالن  هنوز  ولی  می گذرد،  توسعه  ششم 
در  جوانان  و  ورزش  فرهنگ،  آموزش،  سالمت، 
انتظار بازبینی مجدد در بند ۸۸ آن هستند. بازبینی ای 
که نه تنها بسیاری از هزینه ها را مرتفع می کند، بلکه 
شرایط زندگی همراه با تفریحات سالم را نیز می تواند 
جوانان  اکثر  حال  هر  به  کند.  فراهم  حدودی  تا 
گذران  وسیله  بهترین  ایرانی  خانواده های  حتی  و 
اوقات فراغت خود را در استعمال مواد دخانی به 
صورتی که  در  می کنند  خالصه  قلیان  خصوص 
اگر فضاهای دیگر فراهم شود، این عادت به کنار 
کشور  عادت،  این  ترک  برای  ولی  رفت.  خواهد 
نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد. سرمایه گذاری 
و اختصاص بودجه جهت آموزش، فرهنگ سازی و 
غیره نیز در صورتی محقق می شود که دولت بر روی 
تولید سیگار داخلی نیز نظارت داشته باشد. اگر تولید 
همچنان افزایش داشته و بازار تقاضا نیز گرم باشد و 
همچنان بخش های آموزش و سالمت در مهجوریت 
دریافت بودجه باقی بمانند، انتهای این جاده، »دور 

زدن ممنوع« است!
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در اسفندماه سال 94 رئیس سازمان امور دانشجویان 
از تدوین طرح »دانشگاه بدون دخانیات« خبر داد 
بدون دخانیات  دانشگاه  فارس گفت: طرح  به  و 
از سوی سازمان امور دانشجویان در حال تدوین 
است که در سال 95 یکی از برنامه های اصلی این 

سازمان اجرای این طرح در دانشگاه ها است. 

مجتبی صدیقی در ادامه افزود: در این طرح عالوه 
بدون  دانشگاه  تحقق  برای  مقرراتی  تدوین  بر 
دخانیات، تشویق هایی نیز برای دانشجویان درنظر 
گرفته شده است که از سال آینده در دانشگاه ها اجرا 
می شود. همچنین بر اساس این طرح، دانشجویان 
نباید در محیط دانشگاه از دخانیات استفاده کنند، 
تشـویـقی،  تسـهیـالت  قــالـب  در  همــچنین 

تصریح کرد: توسعه فضاها و امکانات ورزشی قطعًا 
برنامه های  در  موضوع  این  و  داشت  رشد خواهد 
است.  شده  دیده  دانشگاه ها  راهبردی  و  توسعه ای 
در  تندرستی  فضای  یا  اتاق  حاضر 100  حال  در 
برنامه  و  شده  راه اندازی  دانشجویی  خوابگاه های 
گسترش دانشگاه های عاری از دخانیات به صورت 
جدی دنبال می شود، در این راستا دستورالعمل های 
آن نیز تعیین شده تا موضوع استعمال دخانیات در 

دانشگاه ها کنترل شود.

به هر حال سلسله مراتب پیگیری اجرای این طرح 
در دانشگاه ها با فاصله زمانی طوالنی هرکدام از 
تدوین و اجرای این طرح خبر می دهند که امید 
صورت  به  آن  اجرای  شاهد   9۶ سال  در  است 

جدی در دانشگاه های سراسر کشور باشیم.

9 فرمان دانشگاه بدون دخانیات 

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

باقی ماند. این 9 فرمان عبارتست از:

اساتید،  توسط  کشیدن  سیگار  اول:  فرمان 
دانشجویان، کارکنان، مراجعه کنندگان، میهمانان و 
... در کلیه فضاهای فیزیکی دانشگاه و واحدهای 
آزمایشگاه ها،  آموزشی،  کالس های  شامل  وابسته 
سالن های  غذاخوری،  سالن های  کتابخانه ها، 
ورزشی، فرهنگی، نمایشی و ... اکیداً ممنوع است.

فرمان دوم: تابلو و بنرهای مربوط به دانشگاه 
بدون دخانیات در ورودی دانشگاه و واحدهای 

تابعه آن نصب شود.

فرمان سوم: در قسمت های مختلف دانشگاه، 
به  مربوط  مناسب  بنرهای  و  پالکارد  تابلو، 

ممنوعیت استعمال دخانیات نصب شود.

نماینده  یا  دانشگاه  ریاست  چهارم:  فرمان 
وی، بخشنامه ممنوعیت استعمال دخانیات را به 

کلیه کارکنان دانشگاه ابالغ نموده و مسئول حسن 
اجرای آن نیز هست.

مصوب  قانون  براساس  پنجم:  فرمان 
دولت،  هیأت  و مصوبه  اسالمی  مجلس شورای 
متخلفان  برای  نقدی  جرایم  اعمال  راهکارهای 
توسط ضابطان مربوطه انجام و موارد تخلف به 
هیأت تخلفات ارجاع و اقدام الزم صورت گیرد.

مواد  سایر  و  سیگار  عرضه  ششم:  فرمان 
و  دانشگاه  به  مربوط  فروشگاه های  در  دخانی 
کیوسک ها و فروشگاه های بیرونی تا فاصله 100 

متری مراکز تابعه دانشگاه ممنوع است.

در  دخانی  مواد  استعمال  هفتم:  فرمان 
محدوده 100 متری دانشگاه و مراکز مرتبط نظیر 
رستوران ها، خوراک پزی ها، اغذیه فروشی ها و ... 

ممنوع است.

فرمان هشتم: برنامه های تشویقی برای افراد 
سیگاری که موفق به ترک شده اند در نظر گرفته 
شود و در شرایط استخدام و به کارگیری نیروهای 
 ) و...  روزمزد  شرکتی،  پیمانی،  )رسمی،  انسانی 

عدم مصرف دخانیات لحاظ شود.

سیگار  ترک  برای  مناسب  محل  نهم:  فرمان 
افراد سیگاری و مراجعان عالقه مند فراهم  برای 
کشور،  دانشگاه های  ساالنه  ارزشیابی  در  شود. 
دانشگاه بدون دخانیات به عنوان یک شاخص در 

رتبه بندی دانشگاه ها مدنظر قرار گیرد.

دانشگاه و محوطه اطرافش باید 
به طرح دانشگاه بدون دخانیات بپیوندد

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
در رابطه با اجرای این طرح در دانشگاه ها گفت: برای 
پیوستن یک دانشگاه به این طرح باید رویکرد و بستر 
کافی وجود داشته باشد چنانچه بسترهای الزم در 
دانشگاهی موجود بود، این دانشگاه می تواند در این 
طرح شرکت کرده، به عنوان یک دانشگاه پاک شناخته 
شود. هنگامی که یک دانشگاه به عنوان دانشگاه پــاک 
شـناخته شد، هیچ فرد دانـشــگاهـی حق استفاده از 

در  دخـانـیات 
دانشگاه  محیط 
نــخـواهـد  را 
حتی  و  داشت 
تـــالش بـــر 
که  اسـت  این 
ی  ه ها د و محد
اطـــــــراف 
نیز  دانشگاه ها 

در این طرح شرکت داده شوند.

این  باید  که  کرد  اشاره  همچنین  یعقوبی  حمید 
مصرف کنندگان  بیشترین  دانشجویان  که  تصور 
سیگار در بین دیگر اقشار جامعه هستند را از بین 
آمارهای گزارش شده ۸5  ادامه داد: طبق  برد و 
تا 90 درصد دانشجویان پسر و 90 تا 95 درصد 

دانشجویان دختر مصرف کننده دخانیات نیستند.

به  باید  دانشگاه ها  فیزیکی  محیط  دیگر  طرف  از 
صورتی باشد که امکان مصرف دخانیات در آنها 
وجود نداشته باشد. جامعه دانشگاهی باید آگاه باشند 
از دخانیات  که مصرف سیگار در دانشگاه عاری 
ممنوعیت دارد. به عبارت دیگر محیط دانشگاه باید 

پیام محیطی عاری از دخانیات را القا کند.

امور  »سازمان  سالمت  و  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  دانشجویان« وزارت 
از اجرای طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات 

در سال 95 خبر داد.

دارای  طرح  این  اجرای  که  است  معتقد  یعقوبی 
مختلفی  تمهیدات  و  بوده  گوناگونی  مؤلفه های 
و  آیین نامه ها  تبیین  است.  شده  اتخاذ  آن  برای 
دستورالعمل های تعیین کننده خط مشی دانشگاه ها در 
مواجهه با مصرف دخانیات در محیط دانشگاهی، 
اولین اقدام در زمینه اجرای طرح مذکور بوده که این 
آیین نامه و چارچوب ها توسط دفتر مشاوره و سالمت 
وزارت علوم با همکاری دانشگاه ها و نظرخواهی از 
دانشجویان، حتی دانشجویان مصرف کننده دخانیات 
تدوین خواهد شد و تالش می شود به همه جامعه 
کارکنان  و  اساتید  دانشجویان،  از  اعم  دانشگاهی 
مورد  در  آیین نامه ای  چنین  که  شود  اطالع رسانی 

مصرف دخانیات در دانشگاه ها وجود دارد.

9 فرمان جهت اجرای دانشگاه بدون دخانیات در سراسر کشور

اجرای طرح »پاد« و دانشگاه بدون دخانیات
 پاشنه آشیل اطالع رسانی و آموزش را هدف گرفت 

اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات از جمله طرح های قابل تأمل سال ۹5 بود. طرحی که قرار بود در سراسر دانشگاه ها کشور اجرا شود و پس از اجرای آن به وسیله کمپین های ترک 
سیگار رایگان، به ترک استعمال مواد دخانی توسط دانشجویان و اساتید دانشگاه ها کمک کند. این طرح در کنار اجرای طرح پاد )پیشگیری از استعمال مواد دخانی در مدارس( انجام 
شد. هرکدام از این طرح ها مربوط به فضاهای آموزشی بود با این تفاوت که در یکی دانشجویان و در دیگری دانش آموزان جمعیت هدف بودند. اجرای طرح پاد که چند سالی به علت 
عدم همکاری آموزش و پرورش همچنان در مرحله اجرا مسکوت مانده بود، باالخره در پاییز و زمستان سال گذشته با حمایت امام جمعه ورامین، اعضای شورای شهر و فرماندار ورامین 
و به وسیله جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران به صورت پایلوت اجرا شد. به هر حال شاید مبارزه با سیگار در سال گذشته در بخش افزایش مالیات و قیمت خرده فروشی اقبال 
خوبی نداشت، ولی در بخش آموزش و اطالع رسانی گام های جدی در آن برداشته شد. به هر حال با اجرای طرح پاد، پاشنه آشیل آموزش و پرورش که همانا بسته نگه داشتن درب های 
مدارس به روی هرگونه اطالع رسانی بود گشوده شد و این اتفاق، موفقیت بسیار خوبی در گام اول بود. حال از دانشگاه ها نیز نباید غافل ماند. عدم استعمال مواد دخانی از طرف 
دانشجویان که به گفته معاون فرهنگی دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این موضوع که دانشجویان نباید در انظار عمومی به استعمال دخانیات 
بپردازند از جمله موارد آیین نامه همه دانشگاه ها است و نباید اتفاق بیفتد. سال ۹5، سال اجرای این طرح اعالم شد و در سال جدید امید است که سازمان امور دانشجویی و وزارت 

آموزش و پرورش در اجرای این قبیل طرح ها محکم تر از گذشته حرکت کنند. 

مصرف  مورد  در  البته  است:  شده  متذکر  وی 
آیین نامه های  در  دانشگاهی  محیط  در  دخانیات 
آیین نامه  استخدامی،  آیین نامه  جمله  از  مختلف 
تدوین  اما  داده شده است؛  تذکر   ... و  انضباطی 
یک آیین نامه اختصاصی به عنوان تعیین خط مشی 

در این حوزه ضروری است.

امکان ترک سیگار رایگان باید 
در دسترس دانشجویان باشد

امور  سازمان  سالمت  و  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
اقدام  عنوان  به  دخانیات  ترک  از  دانشجویان 
دخانیات  از  عاری  دانشگاه  طرح  اجرای  بعدی 
قبل  افراد  برخی  است  ممکن  افزود:  و  داد  خبر 
می کردند  مصرف  دخانیات  دانشگاه  به  ورود  از 
اما هنگامی که آموزش  داده شود، این افراد برای 
امکان  بنابراین  می شوند.  ترغیب  دخانیات  ترک 
جامعه  برای  باید  دسترس  در  و  رایگان  ترک 
مراکز  راستا  این  در  شود.  فراهم  دانشگاهی 
مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه ها باید فعال 
باشند تا چنانچه فردی از جامعه دانشگاهی مایل 
به ترک دخانیات است، به این مراکز مراجعه کند.

فیزیکی  از طرف دیگر محیط  داد:  ادامه  یعقوبی 
دانشگاه ها باید به صورتی باشد که امکان مصرف 
جامعه  باشد.  نداشته  وجود  آن  در  دخانیات 
سیگار  مصرف  که  باشند  آگاه  باید  دانشگاهی 
دارد.  ممنوعیت  دخانیات  از  عاری  دانشگاه  در 
به عبارت دیگر محیط دانشگاه باید پیام محیطی 

عاری از دخانیات را القا کند.

استعمال سیگار در محوطه دانشگاه 
ممنوع است

همچنین چندی پیش معاون فرهنگی دانشجویی 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مجلس  امور  و 
آموزش پزشکی در خصوص طرح دانشگاه های 
که  موضوع  این  گفت:  پاک  یا  دخانیات  بدون 
استعمال  به  عمومی  انظار  در  نباید  دانشجویان 
دخانیات بپردازند، از جمله موارد آیین نامه همه 
دانشگاه ها است و در واقع نباید این اتفاق بیفتد.

اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  فراهانی  محمدرضا 
استفاده  شاهد  نباید  موجود  مقررات  و  قوانین 
علنی از دخانیات در دانشگاه ها باشیم، عنوان کرد: 
رسیدن به این هدف آرمان بزرگی نیست و باید 
اتفاق بیفتد و به عبارت دیگر قبح داشتن استعمال 
دخانیات در مکان های عمومی حتما قابل تحقق 
در  دخانیات  مصرف  بگوییم  اینکه  اما  است 
انرژی  نیازمند صرف  برسد،  به صفر  دانشجویان 
مسائل  باید  راستا  این  در  و  است  زیادی  بسیار 

فرهنگی و اقتصادی نیز در نظر گرفته شوند.

از  عاری  دنیا  که  زمان  هر  داد:  ادامه  فراهانی 
آسیب های اجتماعی شود و فرهنگ جامعه متعالی 
بین  دخانیات  از  استفاده  عدم  به  می توان  گردد، 
رسیدن  صفر  به  کرد.  پیدا  دسترسی  دانشجویان 
استفاده از سیگار در دانـشگـاه ها محقق نمی شود 
مـگر ایــنـکـه یک جـهان بینی صحیح با اهداف 

بلندمـــدت بر رفتار مردم حاکم شود. 

گفتنی است طرح دانشگاه های بدون دخانیات یکی از 
برنامه های اصلی 
سال 95 بود که 
از سال 94 مژده 
در  آن  اجرای 
دانشگاه  تمامی 
در  داده شد.  ها 
طرح  این،  کنار 
»پاد« نیز که قرار 
بود حدود 10 سال پیش با کمک آموزش و پرورش در 
تمامی مدارس کشور اجرا شود، در نهایت در مدارس 
ورامین شروع به کار کرد. طرحی که خوشبختانه در 
سال گذشته از طرف فرماندار، امام جمعه، اعضای 
شورای شهر و آموزش و پرورش شهرستان ورامین 
مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت طلسم اجرانشدن 
آن شکسته شد. رئیس هیأت امنای جمعیت و رئیس 
محمدی  حجت االسالم  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
گلپایگانی بارها بر اجرای چنین طرح هایی در مدارس 
سراسر کشور تأکید کرده است. همچنین بعد از عدم 
موفقیت در افزایش مالیات بر سیگار در برنامه ششم 
از  به سهم 30 درصدی  با توجه  توسعه، همچنین 
افزایش مالیات بر سیگار به آموزش و پرورش، باید دید 
این وزارتخانه  در جهت مبارزه و اطالع رسانی در 
در افق 5 ساله چه عملکردی را در پرونده  خود ثبت 

خواهد کرد. 

اطالع رسانی و پیشگیری از استعامل دخانیات با توجه تخصیص 
30 درصدی از مالیات بر سیگار به آموزش و پرورش در سال 96 

چه دستاوردهایی را در کارنامه خود باقی خواهد گذاشت؟

بخش هایی مانند افزایش 
فـوق برنامـه ها، تـوجـه 
بدنی،  تربیت  بحث  به 
فـعالیـت های گـروهـی 
فرهنـگی و تربیت بدنی 
درنظر گرفته شده است.

دی ماه  در  آن  از  پس 
سال گذشته مدیر مرکز 
علوم  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  مشاوره 
دانشگاه های  برنامه  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
تمام  به  بار  نخستین  برای  دخانیات  از  عاری 
آن  اساس  بر  و  شد  ابالغ  کشور  دانشگاه های 
از  عاری  دانشگاه های  به  ایران  دانشگاه های 

دخانیات جهان می پیوندند.

وزیر   ،95 سال  ماه  بهمن  یعنی  آن  ادامه  در  و 
گسترش  کرد:  تأکید  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
صورت  به  دخانیات  از  عاری  دانشگاه های 
جدی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و 
دستورالعمل های این موضوع نیز تهیه شده است. 

دکتر محمد فرهادی با بیان اینکه قبول دارد فضاها 
و امکانات ورزشی در دانشگاه ها خیلی کم است، 



ساالنه 6۴   آنها  سیگاری هستند.  ایرانی ها  حدود ١۵ درصد 
میلیارد نخ سیگار مرصف می کنند که این میزان معادل ۵,٢ 
تریلیون تومان هزینه به خانواده های ایرانی تحمیل می کند. 
همچنین پولی که ایرانی ها برای سیگار می دهند، حدود ۴ برابر 

پولی است که برای رفنت به هتل خرج می کنند 

در آخرین  سال مورد بررسی بانک مرکزی )٩٣(، شیر که یکی 
از حیاتی ترین اقالم اساسی خانوار است با سهم ٠,٨  درصدی 
تنها ٢۵٢  هزار تومان از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده 
است. به عبارتی ایرانی ها معادل نصف هزینه ای که برای 
خرید این محصول لبنی می پردازند، برای خرید دخانیات رصف 
می کنند. جالب است بدانید که مرصف آب و خدمات متفرقه 
مسکن با سهم ٠.6 درصدی اش از بودجه خانوار، ١٨۴  هزار 

تومان در  سال اعالم شده است
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تعطیالت نوروز ۹۶ هم به پایان رسید و مسافران به 
شهرهای خود بازگشتند. تعطیالتی که خوشبختانه 
شاهد کاهش 8 درصدی تلفات رانندگی در آن 
بودیم و فرمانده نیروی انتظامی در همین رابطه 
اعالم کرد: »با همکاری شهروندان و رعایت قوانین 
و مقررات ترافیکی، خوشبختانه از ابتدای طرح 
نوروزی با کاهش 8 درصدی تعداد جان باختگان 
و مجروحان حوادث رانندگی در مقایسه با مدت 
بسیار  خبر  این  بودیم«.  مواجه  قبل  سال  مشابه 
مسرت  بخش بود که با هماهنگی دستگاه های بین 
بخشی و مردم، آمار تلفات جاده ای به خصوص در 
ایام نوروز 8 درصد کاهش پیدا کرد ولی همچنان 
در کشور ساالنه بیش از ۶5 هزار نفر از مردم به 
دلیل بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، جان 

خود را از دست می دهند.

سردار  گفته  به 
اشتری،  حسین 
در طرح نوروزی 
300 هزار مأمور 
قالب  در  پلیس 
تیم  هزار   2۶
گشت خودرویی و پیاده، سازماندهی و به کارگیری 
شدند. همچنین امسال برای چهارمین سال پیاپی، 

شاهد کاهش تصادفات جاده ای بودیم.

مسئوالن  از  اعالم شده  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
پلیس راهور، تصادفات جاده ای در کشور از ابتدای 
موجب  ماه،  فروردین  هفتم  تا  نوروزی  تعطیالت 
البته  است.  شده  هموطنان  از  نفر  کشته شدن 195 
از  حاصل  تلفات  میزان  می دهد  نشان  بررسی ها 
تصادفات نسبت به سال 95 با ۸ درصد کاهش همراه 
بوده است و این یعنی در سال 95 هر ۶0 دقیقه یک 
نفر جان خود را به دلیل حوادث رانندگی از دست 
داده اند، در حالی که در نوروز امسال هر 71 دقیقه 

متأسفانه یک هموطن جان سپرده است.

۳0  درصد سیگار مصرفی در کشور 
به صورت قاچاق وارد می شود

تمامی اینها درحالی است که محمد حسین برخوردار، 
مدیرعامل سابق شرکت دخانیات در زمان مدیریت 
خود گفت: بر اساس آمارهای موجود، 15  درصد 
جمعیت کشور سیگاری هستند و این افراد ساالنه ۶4  

میلیارد نخ سیگار مصرف می کنند. 
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، ایران در 
میان 190 کشور از نظر تصادف رانندگی رتبه 1۸9 
را داراست و این یعنی فاجعه در کمین همه رانندگان 
و سرنشینان خودروهاست. بنابراین باید با تصحیح 
اشتباهات رانندگی و توجه به قوانین، کاری کنیم که 

این جایگاه را هرچه سریعتر از دست بدهیم.
ســاماندهــی  جــــلسـه  در  سیاری  علی اکبر 

عـــرضـــــه 
محصـــوالت 
نــــی  دخـــا
در ســــطــح 
ه فروشی  د خر
اینــکه  بیان  با 
ساالنه ۶3 هزار نفر در اثر مصرف دخانیات فوت 
می کنند، گفت: یکی از استراتژی هایی که می تواند به 
کاهش مصرف سیگار کمک کند، افزایش قیمت آن 
است. همچنین ما با همکاری سازمان صنعت، معدن 
ساماندهی  برای  را  سامانه ای  توانستیم  تجارت  و 

عرضه مواد دخانی ایجاد کنیم.

کاهش 40 درصدی حوادث جاده ای 
افزایش 80 درصدی تنباکوهای آلوده 

به گفته مسئوالن پلیس راهور، 40 درصد حوادث 
جاده ای در نوروز امسال که منجر به فوت هموطنان 
شده، به دلیل خستگی و خواب آلودگی بوده و سبب 
خروج خودرو از جاده، واژگونی، انحراف به چپ و 

برخورد با خودروهای روبه رو شده است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز چندی پیش با 
اشاره به عرضه قلیان هایی با تنباکوهای سرطان زا در 
برخی قهوه خانه ها گفت: ۸0 درصد تنباکوهایی که 
در قهوه خانه ها عرضه می شوند واقعی نیستند و به 
مواد روان گردان و سمی آغشته شده اند. اعتیاد، الکل 
و دخانیات سه رأس یک مثلث هستند که زمینه ساز 

آسیب های اجتماعی شده اند.

می توان  دقیق  برنامه ریزی  با  کرد:  تصریح  سیاری 
عوارض دخانیات را کاهش داد. برخی اتهام بزرگی 
می زنند و می گویند اگر قیمت سیگار و دخانیات را 
باال ببریم قاچاق افزایش پیدا می کند، در حالیکه این 

حرف یک اتهام بزرگ است.

هزاران افسر وظیفه، کادر پلیس راهنمایي و رانندگي 
و میلیون ها دوربین ثبت تخلف، کاهش تصادفات را 
موجب می شوند ولی تخلف در فروش و توزیع مواد 

دخانی، همچنان در بن بست مهجوریت است.

و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون  گفته  به 
آموزش پزشکي، هر هفته حداقل 300 نفر در حوادث 
رانندگي و ترافیکي جان خود را از دست مي دهند. 
حوادث  آمدن  وجود  به  در  معتقدند  کارشناسان 
رانندگي، عواملي مانند بي احتیاطي، نقص فني خودرو، 
رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي 
و البته ایمن نبودن مسیر دخیل هستند. به همین دلیل، 
دریافت معاینه فني براي خودروها الزامي مي شود، 
جرایم سخت و سنگین براي کساني که قوانین و 
مقررات راهنمایي و رانندگي را رعایت نکنند وضع 
مي شود و رفتار هاي پرخطر در رانندگي، با توقیف 
قضایي  مراجع  به  خاطي  راننده  معرفي  و  خودرو 

جریمه مي گردد. اما به نظر مي رسد نگراني جدي ای 
براي مرگ و میرهاي ناشي از استعمال دخانیات وجود 
ندارد. اگر به آمارهاي مرگ و میر ناشي از استعمال 
دخانیات نگاه کنیم، در طول یک هفته حداقل 1100 
نفر به دلیل بیماري هاي ناشي از استعمال دخانیات 
جان خود را از دست مي دهند، بدون اینکه کسي به 
فکر کاهش مرگ و میر این افراد باشد. نکته جالب تر 
در مقایسه مرگ و میر ناشي از دخانیات با آمار تلفات 
حوادث رانندگي، در تالش هایي است که براي کنترل 
کادر  و  وظیفه  افسر  هزاران  مي گیرد.  آنها صورت 
پلیس راهنمایي و رانندگي و میلیون ها دوربین ثبت 
تخلف در نقاط مختلف شهر و راه هاي بین شهري 
وجود دارند که وظیفه نظارت بر رعایت قوانین و 
مقررات راهنمایي و رانندگي به آنها سپرده شده است، 
اما به نظر مي رسد کسي مراقب رفتار پرخطري مانند 
استعمال دخانیات در میان جوانان و نوجوانان کشور 
کاهش  در  دولت  موفقیت  رمز  راستي،  به  نیست. 
ترافیکي چیست؟ و چرا  از حوادث  ناشي  تلفات 
تمایل زیادي براي کاهش تلفات ناشي از مصرف 

دخانیات در کشور وجود ندارد؟

سرانه مصرف دخانیات در کشور به طور 
متوسط ۱۱5 هزار تومان است

بر اساس گزارش های بانک مرکزی، سرانه مصرف 
دخانیات در کشور به طور متوسط 115 هزار تومان 
خانوار  هزینه های  سایر  با  رقم  این  مقایسه  است. 
نشان می دهد که ایرانی ها برای خرید حبوبات، تعمیر 
مسکن و اقامت در هتل و مسافرخانه ها، پول کمتری 

نسبت به سیگار مصرف می کنند.
و  هستند  سیگاری  ایرانی ها  از  درصد    15 حدود 
میلیارد نخ سیگار مصرف می کنند  آنها ساالنه ۶4  
هزینه  تومان  تریلیون   2.5 معادل  میزان  این  که 
که  پولی  می کند.  تحمیل  ایرانی  خانواده های  به 
ایرانی ها برای استعمال سیگار می پردازند، حدود 4 
برابر پولی است که برای هتل رفتن خرج می کنند. 
تعمیرات ساالنه مسکن  با هزینه  این رقم  مقایسه 
نیز نشان می دهد که مردم کشور ما نزدیک به 5.1 
آن  تأسیسات  و  خانه  تعمیر  برای  که  پولی  برابر 
می فرستند. هوا  به  و  کرده  دود  را  می کنند   هزینه 
گزارش های بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که 
از  سال ۸5 تاکنون، هزینه دخانیات در سبد خانوار 
ایرانی 3.7 برابر شده است و یکی از علت های این 
اتفاق، افزایش قابل توجه تورم در طول این مدت 
است که باعث شده هزینه مصرف دخانیات در سبد 
هزینه های خانوار ایرانی حدود 4 برابر شود. با وجود 
این، آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد 
که سهم دخانیات در سبد خانوار ایرانی اندکی کاهش 
داشته و از 117  هزار تومان در  سال 92 به 115 هزار 
تومان در  سال 93 رسیده است که البته این مسأله 
لزوما نمی تواند نشان دهنده کاهش مصرف دخانیات 
در بین ایرانی ها باشد و به نظر می رسد کاهش نرخ 

تورم روی این مسأله تأثیر گذاشته است.
با  چنانچه  دخانیات  مصرف  می گویند  کارشناسان 
همین روند ادامه پیدا کند، بیش از 10 میلیون مرگ 
در جهان  تا سال 2020 بر اثر استفاده از مواد دخانی 
رخ خواهد داد؛ آماری تکان دهنده که سازمان ملل 
 به دلیل آن، خواستار افزایش مالیات بر سیگار شد.
سرانه مصرف دخانیات در ایران از 117 هزار تومان در 
 سال 92 به 115 هزار تومان در  سال 93 کاهش یافته 
است. گرچه این آمار نسبت به گذشته 5.1  درصد 
کاهش یافته، اما دخانیات همچنان دومین عامل اصلی 
مرگ ومیر در ایران و جهان به شمار می رود، به طوری 
که در هر 5 ثانیه یک نفر، در هر روز بیش از 15 هزار 
استعمال  اثر  بر  نفر  میلیون  نفر و ساالنه حدود ۶ 

دخانیات، می میرند.
مطالبه ای که به تصویب قانون افزایش مالیات بر سیگار 
در برنامه ششم توسعه منجر شد، جای افسوس و 
ناراحتی داشت. این مطالبه نه تنها کاهش مصرف را 
به همراه نداشت، بلکه هزینه های سالمت را بیش از 
گذشته در این بخش افزایش داد. افزایش هزینه های 
سرمایه های  عنوان  به  جوانان  ناکارآمدی  سالمت، 
ملی در مقابل افزایش تولید داخل و به دست آوردن 
سودهای هنگفت از این صنعت پرسود، از نتایج این 
تصویب بود. تمامی اینها در حالی است که وزیر 
بهداشت، پیش از این مطرح کرده بود که ساالنه ۶0  
هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات می میرند و از طریق 
وضع مالیات بر سیگار می توان جلوی بخشی از این 
مرگ و میرهایی را که به طور قطع هزینه های گزافی به 

نظام سالمت وارد می کند را گرفت.

اطلس تنباکو: بیش از ۸1  هزار کودک و هفت میلیون و 3۶2  
 هزار فرد بالغ به مصرف روزانه دخانیات ادامه می دهند
به گفته قاضی زاده 
بــیش  هاشمی، 
بـــرابــر   3 از 
هزینه مــصرف 
بیماری های مرتبط  سیگار در کشور صرف درمان 
با دخانیات می شود. براساس گزارش اطلس تنباکو، 
ساالنه بیش از ۶5 هزار نفر از مردم کشور به دلیل 
بیماری های ناشی از استعمال دخانیات می میرند و 
بیش از ۸1  هزار کودک و هفت میلیون و 3۶2  هزار 
 فرد بالغ، به مصرف روزانه دخانیات ادامه می دهند.
حاال که از تصویب این مصوبه سپری شده است، 
معلوم نیست چه میزان از حجم 2.5 تریلیون سیگاری 
که ایرانی ها در  سال 93 دود کردند، کاسته خواهد شد. 
هر چند که به باور برخی از کارشناسان، بررسی دقیق 
تأثیر این مصوبه بر روی کاهش مصرف سیگار به 

دلیل حجم عمده قاچاق امکان پذیر نیست.

هزار  ساالنه 450   خانواده  هـر  ازای  به  دخـانیات 
تومـان به اقـتصاد مـلی ضـرر مـی زند

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که خانوارهای 
تومان  به طور متوسط 115 هزار  ایرانی در  سال 93 
که  است  حالی  در  این  کرده اند؛  دود  دخانیات 
بود.  تومان  هزار  حدود 31   در  سال ۸5  رقم  این 
به عبارتی اگر هزینه خدمات درمانی را نیز به رقم 
می توان  کنیم،  اضافه  کشور  در  دخانیات  مصرف 
ساالنه  خانواده  هر  ازای  به  دخانیات  که  کرد  ادعا 
می زند. ضرر  ملی  اقتصاد  به  تومان   450  هزار 
گذشته  سال های  طول  در  که  دخانیات  مصرف 
بوده،  همراه  بسیاری  افت و خیزهای  با  ایران  در 
هم اکنون سهم 0.4  درصدی از بودجه خانوار را به 
خود اختصاص داده است؛ افت و خیزی که نقطه 
اوج آن را می توان در  سال 91 دانست که با رشد 
از  خود  سهم   ،90 سال  به  نسبت  درصدی   ۶.54
بودجه خانوار را به ۸۶  هزار تومان رساند. این روند 
که  شد  تکرار  نیز  در  سال 92  حالی  در  افزایشی 
آمارهای بانک مرکزی از افت 4.1  درصدی مصرف 
می داد. خبر   92 به  نسبت   93 سال  در    دخانیات 

کاهش 8 درصدی تلفات رانندگی در نوروز 96
مرگ ساالنه  65 هزار نفر در اثر مصرف دخانیات 

سهم شیر در بودجه خانوار
 تنها 2 برابر دخانیات

اما این آمار زمانی نگران کننده تر به نظر می رسد که 
بدانیم در آخرین  سال مورد بررسی بانک مرکزی 
اساسی  اقالم  حیاتی ترین  از  یکی  که  شیر   ،)93(
خانوار است با سهم 0.۸  درصدی تنها 252  هزار 
تومان از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده 
بود. به عبارت دیگر ایرانی ها معادل نصف هزینه ای 
که برای خرید این محصول لبنی می پردازند، برای 
خرید دخانیات صرف می کنند. جالب است بدانیم 
که مصرف آب و خدمات متفرقه مسکن با سهم 
۶.0 درصدی اش از بودجه خانوار، 1۸4 هزار تومان 

در همین  سال اعالم شده بود.

صـرف  تـومـان  هزار    107 ســاالنـه  ایرانــی هـا 
بـودجــه  از  درصـد   4 و  حـبـوبـات  خـریــد 
مـی کـنند سیـگار  خـرید  صـرف  را   خانوارشـان 

تنها  ساالنه  ایرانی ها  که  است  آن  از  حاکی  آمارها 
107 هزار تومان برای خرید حبوبات و 202 هزار تومان 
برای خرید آجیل و خشکبار و 79  هزار تومان برای 
تعمیرات مسکن و 2۸ هزار تومان برای اقامت در هتل 

و مسافرخانه ها هزینه می کنند. تمامی اینها درحالیست 
که معاون بهداشت وزیر بهداشت اعالم کرد: »ساالنه 
10 هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار مي شود و 
سیگار، سالیانه ۶0 هزار نفر را به کام مرگ مي کشاند.« 

فرهنگ سازی، استفاده از رسانه ملی 
افزایش جرایم نقدی در مقابل عدم 
اجرای کامل قانون کنترل دخانیات

در خصوص تخلفات رانندگي و حوادث ترافیکي، 
که  گرفته  صورت  همزمان  صورت  به  اقداماتي 
همزماني آنها، کاهش حوادث ترافیکي را موجب 
شده اند. فرهنگ سازي عمومي با استفاده از رسانه 
ملي و وسایل ارتباط جمعي، نهادینه کردن توجه 
در  رانندگي  و  راهنمایي  قوانین  و  مقررات  به 
مدارس و ایجاد همیار پلیس از میان دانش آموزان، 
براي  غیرنقدي  و  نقدي  سنگین  نسبتاً  جرایم 
معاینه  دریافت  کردن  الزامي  کنار  در  متخلفان، 
فني براي خودروها و افزایش کیفیت خودرو هاي 
کاهش  به  و  دادند  هم  دست  در  دست  تولیدي، 
حداقل  یا  رانندگي  حوادث  از  ناشي  مرگ و میر 
این نوع مرگ و میر پرداختند.  کاهش آهنگ رشد 

دریافت جرایم نقدي از این طریق نیز شاید یکي 
نکردن  رعایت  به  نسبت  سخت گیري  عوامل  از 
قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي باشد. در 
نسبت  مي رسد، سخت گیري  نظر  به  که  صورتي 
به اجراي قوانین و مقررات کاهش دهنده استعمال 
مسئوالن  براي  زیادي  نقدي  جذابیت  دخانیات، 
دلیل،  به همین  ندارد و  و دست اندرکاران کشور 
با دخانیات که  ملي  مبارزه  کنترل و  قانون جامع 
حدود 10 سال از تصویب آن مي گذرد، هنوز به 

صورت کامل اجرایي نشده است. 

معاون فرهنگی و فوق برنامه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
و  دریا  سواحل  و  جنگل  کنار  و  گوشه  در  گفت:  تهران 
خیابان ها، هر ساله شاهد دختران و پسران جوانی هستیم که 
با کشیدن سیگار و به خصوص قلیان، پاکیزگی طبیعت را به 
اطراف  محیط  با  نه تنها  این  و  می سازند  آلوده  کام خودشان 
سازگار نیست، بلکه دور از شأن این روز تاریخی در فرهنگ 
ما ایرانیان است و گویا برخی ها طبیعت پاک را با قهوه خانه 

اشتباه گرفته اند.
کوروش اسداهلل پور در ادامه به پیشینه سیزده به در یا روز طبیعت 
اشاره کرد و افزود: سیزدهمین روز از ایام نوروز را روز طبیعت 
یا سیزده به در می نامند وطبق اداب و رسوم ایرانیان، سیزدهم هر 
ماه در گاهشمار ایرانی تیرروز نام دارد که از آن ستاره تیشتر، 
ستاره باران آور است و ایرانیان از روی خجستگی، این روز را  ی

وم
عم

ن 
اک

ر ام
ن د

لیا
ل ق

ما
ستع

ا
ت

اش
ر د

ه د
۱ ب

۳ 
 از

ری
دیگ

ت 
وای

برای نخستین جشن تیرگان سال انتخاب کرده اند.ر

وی ادامه داد: سیزده به در پیشینیان ما، روزی برای ستایش و دعا در طلب بارش 
باران و پاکیزگی طبیعت بوده است. همچنین گره زدن سبزه توسط دختران دم بخت 

از دیگر رسومات این روز به حساب می آمده است.

پیشینیان  شأن  از  دور  به  و  غلط  امروزه  را  به در  سیزده  فرهنگ  شناس،  اقلیم  این 
خانواده ها  از  بسیاری  امروزه  متأسفانه  کرد:  تصریح  مطلب  این  بیان  با  و  برشمرد 
از فرهنگ غنی و اصیل این روز دور شده اند و با آلوده کردن طبیعت و سوزاندن 
جامعه  به  را  زیادی  محیطی  آسیب های  طبیعت،  روز  پاسداشت  جای  به  درختان 

تحمیل کرده اند.

وی افزود: متأسفانه هر ساله شاهد سوزانده شدن جنگل یا قطع درختان و همچنین 
ریختن آشغال به خصوص زباله هایی که دیر تجزیه می شوند در طبیعت هستیم و 

این رفتار غیر عرفی باید توسط رسانه ها فرهنگسازی شود.

این مردم شناس برگزیده پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور ادامه داد: 
سیزده به در مکانی برای قلیان کشیدن و رقص و آواز نیست که خاطر عموم آزرده 
شود، اگر عده ای هم می خواهند شادی کنند، می توانند در چارچوب عرف، در کنار 
خانواده و دوستان تفریح کنند. وی به عدم رعایت حقوق شهروندی در این روز 
اشاره کرد و گفت: خیلی از خانواده ها هنوز به این آگاهی نرسیده اند که هر زمینی 
برای نشستن و تفریح نیست و چه بسا در این روز، برخی خانواده ها که معموال از 
روی ناآگاهی است، در زمین و امالک مردم به تفریح می پردازند که این مصداق 

حق الناس است و باید رضایت صاحب ملک گرفته شود.

اظهار  خانواده ها  به  توصیه ای  در  گردشگری،  و  طبیعت  عکاس  و  نویسنده  این 
کرد: توصیه من به خانواده ها این است که در کنار تفریح، بسیار مواظب کودکان و 

فرزندان خود باشند که خدای ناکرده در این روز دچار مشکل نشوند.



کارگردانی تئاتر می خواند.

برنامه های  کهن،  قهوه خانه  این  برای  می گوید: 
زیادی دارم؛ می خواهم شاهنامه خوانی را احیا کنم 
دوستداران  و  سینمایی ها  پاتوق  بشود  قهوه خانه  و 

شعرهای آیینی و ملی.

بعد شروع می کند به نام بردن فیلم هایی که گذرشان 
به قهوه خانه رسیده است؛ از »مردان خشن« در قبل 
کارگردانی حجت  به  »یادآوری«  تا سریال  انقالب 
قاسم زاده، »یک سرقت بی نقص« مسعود منصوری و 

سریال »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« و...

به  اش  عالقه  به  می زند  گره  را  فیلم ها  این  و 
سینما: ورود من به سینما از روی کنجکاوی بود؛ 
پاسخ به این سؤال که چطور می شود یک اتفاق 
50 ساله را در دو ساعت گنجاند. همین سؤال هم 
بود که سال ۸۸ مرا نشاند پشت میز دانشگاه در 

رشته کارگردانی.

تصویر قهوه خانه 
باید در ذهن مردم اصالح شود

ساخت مستندی برای تطهیر قهوه خانه ها، فکری 
است که این روزها ذهن مهدی را رها نمی کند: 
متأسفانه اسم قهوه خانه ها خیلی بد در رفته است؛ 
تصویر غالب مردم از این فضا محلی است برای 
کشیدن قلیان و جمع شدن جوانان بیکار دور هم. 
قهوه خانه ها کارکردهای بسیاری دارند که متأسفانه 

فراموش شده اند، اما قابلیت احیا دارند.

و ادامه می دهد: ارشدم را هم در رشته کارگردانی نمایش 
ادامه داده ام و همین باعث شده بخواهم شاهنامه خوانی 

را در قهوه خانه احیا کنم تا دینم به رشته ام ادا شود.

بر نقش میراثی قهوه خانه تأکید می کند و آن را در 
مقابل کافه هایی قرار می دهد که بومی مردم ایران 
اینجا  دارم  تصمیم  دهد،  اجازه  پدرم  اگر  نیستند: 
را گسترش دهم، نگاهم این است که این فضای 
سنتی را با توجه به شرایط سینما، زنده نگه دارم تا با 
اقتضائات زندگی مدرن، این بافت هم از بین نرود.

گوشی ها جایی در میان پاتوق ندارند

مهدی  صحبت های  البه الی  در  سبک«  »تغییر 
باالترین بسامد را دارد؛ می گوید: وقتی وارد این 
قهوه خانه می شوید، کمتر کسی را می بینید که زل 
زده باشد به گوشی موبایلش؛ گوشی ها جایی در 

میان پاتوق ندارند.

به  توجهی  بی  از  می شود؛  باز  انتقادها  سر   بعد 
کارکردهای میراثی قهوه خانه ها و حفظ سنت تعزیه 
به سینما؛ می گوید:  و شاهنامه خوانی و می رسد 
هنر نیاز به حمایت دارد. رها کردن این همه جوان 

با استعداد منطقی نیست.

از  می زند،  ورق  که  را  اش  حرفه ای  کارنامه 
چیست؟«  »سینما  مستند  ساخت  و  نویسندگی 
درباره شیوه کار کارگردانان بزرگ سینمای ایران 
گرفته تا بازی در فیلم های یک سرقت بی نقص و 
دستیار کارگردانی فیلم سینمایی »بی  تو« به چشم 
می خورد. اما آنچه بیش از همه بر زبانش جاری 

می شود، تغییر است و تغییر و تغییر.
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از ۱00 سال پیش تا کنون
 قهوه خانه  حسینعلی

بدون ُغل ُغل
قهوه خانه ها این روزها به معضلی برای جامعه پزشکان و دولت تبدیل شده اند، معضلی که تاکنون 
برای جمع آوری آنان هزاران بار عزمی جزم شده، ولی همچنان صدای قل قل آنها همه جا شنیده 
می شود. گاهی پلمپ می کنند و گاهی نیز نه تنها پلمپ نمی شوند، بلکه به خاطر نداشتن مجوز، 
تازه مجوز هم اخذ می کنند. مکان هایی که در روز بسیاری از جوانان در هاله ای از دود اوقات 
خود را در آنها سپری کرده و در نهایت، شب را با سرگیجه پک های پی در پی به صبح می رسانند. 
البته در این بین نباید از تغییر کاربری اسم ها نیز گذشت. مثال قلیانسرا، سفره خانه، فست دود و یا 
اسامی از این قبیل که بر روی هزینه های هنگفتی که به جامعه تحمیل می کنند سرپوش می گذارند. 
البته به حق نباید از سود هنگفت آنها نیز غافل ماند؛ سودی که اگر یک جوان با مدرک باالی 
تحصیلی و تخصص خوبی که دارد در یک جا صرف کند، ماهانه یا حتی ساالنه هم به پای سود 
هنگفت ماهانه و در اکثر مواقع روزانه این مکان ها نمی رسد. البته نباید همه را با هم جمع بست. 
در تهران هنوز قهوه خانه هایی با قدمت باالی 50 سال نیز وجود دارد که از ارائه قلیان خودداری 

کرده و با عرضه انواع غذاهای محلی و اصیل ایرانی، رنگ و بوی دیگری را به فضا داده اند. 

محله  باغ های  کوچه  از  اگرچه  مهر- 
تنها  قدیمی اش،  درختان  و  طرشت 

ذهن  در  کم رنگ  خاطره ای 
و  است  مانده  محل  این  اهالی 
قدیمی  آسمان خراش ها حیات 
اما  کرده اند،  محو  را  محله  این 

تجاوز  همین  البه الی  در 
مدرنیته،  گسیخته  افسار 

فضاهای دنجی را می توان پیدا 
کرد که یک سینه حرف دارند 

و یک قرن خاطره. در دل محله 
ساله ای   150 پاتوق  طرشت، 

به در  که  است  ایستاده  سرپا 
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ف رسته شغلی به نام قلیانسرا 
وجود ندارد

عمومی  اماکن  بر  نظارت  پلیس  رئیس 
رسته  هیچ  گفت:  گیالن  انتظامی  فرماندهی 
نام قلیانسرا وجود ندارد و عده ای  شغلی به 
از افراد سودجو از قلیان برای کسب منفعت 

بیشتر استفاده می کنند.

سرهنگ رضا محمدزاده از رشت با بیان اینکه 
تمامی  بر  انتظامی  و  ترافیکی  بعد  در  پلیس 
و  هنری  برنامه های  و  موسیقی  کنسرت های 
به تسنیم گفت:  دارد،  نظارت کامل  نمایشی 
پلیس مجری قانون است و موظف و مکلف 

برای برخورد با ناامنی ها و ناهنجاری هاست.

عمومی  اماکن  بر  نظارت  پلیس  رئیس 
فرماندهی انتظامی استان گیالن بیان داشت: با 
توجه به ضوابط و قوانین تعیین شده توسط 
عروسی،  تاالرهای  مدیران  برای  اماکن  اداره 
تفکیک  به صورت  باید  عروسی ها  تمامی 
جنسیتی و در ساعت تعیین شده برگزار شود.

وی با بیان اینکه رسته شغلی به نام قلیانسرا 
پزندگان  صنف  اتحادیه  گفت:  ندارد  وجود 
افراد  برای  مجوزی را تحت مجوز چایخانه 
صادر کرده و بعد از صدور مجوز عده ای از 
منفعت  کسب  و  سودجویی  برای  افراد  این 
بیشتر از قلیان استفاده می کنند که این امر به 
هیچ وجه با ضوابط تعریف شده پلیس اماکن 

همخوانی ندارد.

اجرای  هرگونه  اینکه  به  اشاره  با  محمدزاده 
سفره خانه های  در  نمایش  و  زنده  موسیقی 
سنتی باید تحت ضوابط تعریف شده نیروی 
انتظامی باشد افزود: اگر رسته های شغلی دیگر 
از  قلیانسراها  جمع آوری  برای  شهروندان  و 
پلیس درخواست کمک کنند، پلیس موظف و 

مکلف به جمع آوری این اماکن است.

عمومی  اماکن  بر  نظارت  پلیس  رئیس 
فرماندهی انتظامی گیالن با اشاره به برگزاری 
کنسرت های موسیقی و اجراهای زنده گفت: 
کنسرت های  محتوای  تأیید  بر  تأکید  قانون 
موسیقی و اجراهای زنده از سوی اداره فرهنگ 
برنامه ها  این  مجوز  و  دارد  اسالمی  ارشاد  و 

توسط آن اداره تأیید می شود.

اماکن  بر  نظارت  پلیس  داشت:  اظهار  وی 
موسیقی،  برنامه  هرگونه  اجرای  با  عمومی 
که  سفره خانه داران  توسط  نمایشی  و  هنری 
به شدت  باشد  انتظامی  نیروی  مجوز  بدون 
با  را  مربوطه  صنفی  واحد  و  کرده  برخورد 

هماهنگی مقامات قضایی پلمپ می کند.

وی گفت: در استان گیالن بیش از ۸5 هتل، 29 
هتل آپارتمان، 4۸ واحد مهمانپذیر، 5۸ مجتمع 
اقامتی و از 4 هزار واحد خانه مسافر، بیش از 
هزار و 244 واحد خانه مسافر ساماندهی شده 
و مجاز وجود دارد و مابقی این خانه مسافرها 
جهت مجاز شدن توسط سازمان گردشگری 

مورد بررسی و شناسایی قرار می گیرند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
مجتمع   249 اینکه  بیان  با  گیالن  انتظامی 
غذاخوری و 12 مجتمع سرگرمی و تفریحی 
در استان گیالن وجود دارد خاطرنشان کرد: 
تمامی این مجتمع ها تحت نظارت و بازرسی 

کامل پلیس قرار دارند.

محمدزاده با اشاره به اینکه در نوروز 9۶ ورود 
مسافر به استان گیالن نسبت به نوروز سال 
تصریح  داشت  رشد  درصد   1۶٫1۶ گذشته 
کرد: اسکان مسافر نیز در نوروز 9۶ نسبت به 
نوروز سال گذشته 1۸٫5 درصد افزایش داشته 
و این آمار نشان دهنده توریست پذیر بودن 

استان گیالن است.

و دیوارش، دلمشغولی ها و خنده های 
کهن چسبیده است.

تهران  کالنشهر  روزها  این 
هاست؛  قهوه خانه  قرق  در 
هزارتایی  چند  آمار 
تهران  در  قهوه خانه ها 
که کسب  می دهد  نشان 
و کارشان هم سکه است؛ 
قهوه خانه  نام  چه  آن  اما 
طرشت  محله  سالخورده 
می دارد،  نگه  زنده  را 

شنیدنی است.

»قهوه خانه قلیانی« اگرچه قدیمی ترین قهوه خانه 
فعال تهران است، اما نکته جالب تر درباره این 
پاتوق قدیمی این است که در طول 150 سال، 
این قهوه خانه، رنگ قلیان به خودش ندیده است.

 صاحب قهوه خانه، پیرمرد ۸0 ساله ای است که در 
روایت خود، ما را 73 سال عقب می برد، آن موقعی 
که 7 ساله بود و پدرش آسیاب طرشت را داشت: 
پدرم آسیاب طرشت را داشت، صاحبان قهوه خانه 
که اینجا را فروختند، پدرم مالک آن شد. االن ۸0 
سال است قهوه خانه دست پدرم است، قبلش دست 

کربالیی غالمعلی بود. من آن موقع 7 ساله بودم.

حسینعلی حدادی ادامه می دهد: از هفت سالگی 
توی این قهوه خانه بودم، تابستان و زمستان؛ تا االن 
که هشتاد سالم است. از همان ابتدا هم دو چیز در 
قهوه خانه ممنوع بود؛ سیگار و قلیان و جالب این 
که نام قهوه خانه، »قلیانی« بوده است. تناقضی که 

نبرد رستم و اکوان دیو را به ذهن می آورد.

سال ۱۳۱۷ تلویزیون که آمد، دیگر جای 
سوزن انداختن توی قهوه خانه نبود

حسینعلی  حاج  در صحبت های  قلیانی  قهوه خانه 
پاتوق  اینجا  ابتدا  از  پیدا می کند:  پاتوقی  کارکردی 
اهالی طرشت بود. ساختمان قهوه خانه درب چوبی 
بزرگی داشت و صبح ها میزبان باربرانی بود که از کن 
و سلوقان راه میدان گمرگ را پیش می گرفتند و اینجا 
صبحانه می خوردند. پیش از ظهرها هم محفلی بود 

برای گپ و گفت پیرمردان و مالکان طرشتی.

آهنگ  در  می شود  پخش  غالمعلی  مرشد  نقالی 
صحبت های پیرمرد که ماه های رمضان نقالی می کرد 
و شاهنامه خوانی که سال هاست ور افتاده است. شاید 
ورود تلویزیون، پرده نقالی را به پستو برده باشد. 
حاج حسینعلی می گوید: 3 تومان دادیم و تلویزیون 
خریدیم؛ سال 1317. تلویزیون که آمد، دیگر جای 
سوزن انداختن توی قهوه خانه نبود؛ ملت می آمدند و 

ساعت ها پای »نقالی« تلویزیون می نشستند.

فضای سنتی قهوه خانه، پای سینماگران را هم به 
اینجا باز کرده است؛ قبل و بعد از انقالب، اینجا 
لوکیشن چند فیلم بوده و این روزها هم پاتوق 

برخی سینماگران شده است.

حاج حسینعلی می گوید: تاحاال یک بار هم توی 
این قهوه خانه دعوا نشده است. همین پاتوق 
بودن اینجا باعث شده من هنوز یک سابقه 

در کالنتری نداشته باشم.

می خواهم شاهنامه خوانی 
را احیا کنم و قهوه خانه 

بشود پاتوق دوست داران 
شعرهای آیینی و ملی 

حضور سینمایی ها در قهوه خانه، 
از  یکی  روی  را  اثرش 
حسینعلی  حاج  پسرهای 
این  مهدی،  گذاشت؛ 
ارشد  کارشناسی  روزها 

قهوه خانه

قلیانی
بدون سیگار و قلیان
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وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
بهداشت، چندی پیش از ادامه رایزنی ها برای 
برنامه  در  دخانیات  بر  مالیات  میزان  تغییر 
ششم توسعه خبر داد و گفت: ما تالش خود 
بهداشت  کمیسیون  با  رایزنی ها  و  می کنیم  را 
ادامه  مختلف  راه های  از  را  مجلس  درمان  و 
می دهیم. مشکل ما رقم این مالیات است و فکر 

می کنیم بسیار بسیار پایین است.

در  صادق نیت  خسرو 
جزو  ایران  افزود:  ادامه 
که  است  کشورهایی 
از  را  مالیات  کمترین 
می کند.  اخذ  دخانیات 
سیگار  قیمت  تفاوت 
پرداخت  مردم  که  قیمتی  با  کارخانه  درب  از 
زمان  در  سیگار  نخ  یک  است.  فاحش  می کنند، 
پنج  تا  دو  قیمتی  اختالف  گاهی  خرده فروشی 
برابری نسبت به قیمت فروش آن درب کارخانه 
جیب  به  قیمت  اختالف  این  اما  می کند،  پیدا 
که سود  کسانی  از  آن  مالیات  و  نمی رود  دولت 

هنگفتی می برند، گرفته نمی شود.

این  ما  اصرار  کرد:  اضافه  همچنین  نیت  صادق  
بود که این مالیات باید دریافت و در راه سالمت 
مردم استفاده شود. معادل دو برابر هزینه هر نخ 
آن  از  ناشی  بیماری های  درمان  صرف  سیگار، 
می شود. پیشنهاد ما این بود که مالیات بر سیگار 
جهانی  بهداشت  سازمان  توصیه های  اساس  بر 
باشد، اما فعال تا ایده آل خود فاصله زیادی داریم.

تمامی اینها در حالیست که بر اساس ماده ۸ قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، هرساله از 
طریق افزایش مالیات ، قیمت فرآورده های دخانی 
باید به میزان 10 درصد افزایش  یابد اما نه تنها این 
10 درصد از سال ۸5 تاکنون محقق نشده است، 
بلکه در قانون برنامه ششم توسعه، قیمت بر اساس 
کارخانه  قیمت درب  با  هزاربار  که  خرده فروشی 
فرق می کند هم لحاظ نشد. در نهایت تصویب این 
قانون در برنامه ششم، بیشتر به نفع تولید کنندگان 

و دالالن سیگار و سایر مواد دخانی شد.

 برنامه ششم توسعه
مغایر با عضویت ایران در کنوانسیون 

مبارزه با دخانیات است
کمیسیون  رئیس  نایب 
بهداشت و درمان مجلس 
نیز در اینباره در فروردین 
قانون  کرد:  اعالم  امسال 
قانون  و  ششم  برنامه 
و  است  شده  مصوب  گذشته  سال  در  بودجه 9۶ 
برای سال 9۶ هیچ گونه دخل و تصرفی در حوزه 
مالیات بر دخانیات نمی توان داشت. لذا با توجه به 
این موارد باید تأکید کرد که قانون برنامه ششم مطابق 
با عضویت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسیون 

مبارزه با دخانیات سازمان بهداشت جهانی نیست.

محمد حسین قربانی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
است  شده  متعهد  کنوانسیون  این  در  ایران 
از  و  واقعیات  بر  مبتنی  دخانیات  بر  مالیات  که 
بر  مالیات  طوریکه  به  باشد،  خرده فروشی  محل 
افزایش  درصد   10 ساالنه  سیگار  خرده فروشی 
پیدا کند تا بتوان تعادلی میان تولید و مصرف به 
وجود آورد؛ اما متأسفانه در میان کشورهای دنیا، 
ایران مالیات کمتری از دخانیات دریافت می کند.

در حال حاضر ظرفیت تولید سیگار 
حدود ۱00 میلیارد نخ در کشور است

الزم به ذکر است طبق قوانین کنوانسیون، مالیات 
ساالنه  باید  ششم  برنامه  قانون  در  دخانیات  بر 
در  مالیات  میزان  اما  شود،  افزوده  10درصد 
به طوریکه  کرد  پیدا  کاهش  علنی مجلس  صحن 
مشترک  تولید  درصد،   10 داخل  تولیدات  برای 
20درصد و از تولید برند 25 درصد مالیات اخذ 
شکل  به  دخانیات  بر  مالیات  اینکه  شود، ضمن 
شود.  گرفته  درصد   40 میزان  به  باید  وارداتی 
البته با توجه به امتیازات دولت، در حال حاضر 
در  نخ سیگار  میلیارد  تولید حدود 100  ظرفیت 

کشور وجود دارد.

قربانی در ادامه با بیان اینکه مالیات بر دخانیات 
برند  تولید  میزان  به  باید  تولید داخل و مشترک 
پیدا  افزایش  داخل  در  با سرمایه گذاری خارجی 
کند، تصریح کرد: روزانه 10 تا 20 میلیارد تومان 
هزینه درمان افراد استفاده کننده از دخانیات است، 
کنوانسیون،  در  تعهدات  براساس  اینکه  ضمن 
از  توجهی  قابل  میزان  ساالنه  شده  متعهد  ایران 
اما  دهد.  کاهش  را  کشور  در  دخانیات  مصرف 
آمار مصرف دخانیات در کشور نگران کننده است.

تأسیس کارخانه سیگار خارجی در 
ایران مخالف با اهداف کشور و 

وزارت بهداشت است

و  اشتغالزایی  کشور  در  سیگار  تولید  افزایش 
تحمیل  مقابل  در  را  داخل  تولید  در  خودکفایی 
جوان  بیمار  نسل  و  سالمت  گزاف  هزینه های 
این  از  نباید  همچنین  می آورد.  همراه  به  کشور 
مطلب نیز غافل ماند که سازمان بهداشت جهانی 
در کنوانسیون منع مصرف دخانیات راهکارهایی 
بیش  نکته  این  به  باید  که  است  داده   پیشنهاد  را 
شش  از  که  کرد  اشاره  دیگری  مطلب  هر  از 
شده ،  ارائه  کنوانسیون  این  توسط  که  راهکاری 
در پنج راهکار ایران تا حدودی موفق عمل کرده 
و حتی در برخی موارد در مقایسه با کشورهای 
منطقه به عنوان الگو نیز مطرح شده است. ولی 
آن  در  نتوانستیم  که  راهکاری  تنها  متأسفانه 
موفقیت مناسبی را کسب کنیم، بحث مالیات بر 
بر  مالیات  وضع  لحاظ  به  ایران  است.  دخانیات 
دارد  بسیاری  فاصله  ایده آل ها  تا  هنوز  دخانیات 
و نسبت به کشورهای منطقه و جهان نیز در این 

زمینه عملکرد ضعیفی داشته است.

سیگار،  بر  مالیات  درصد   10 نیافتن  افزایش 
افزایش تولید سیگار را در کشور در پی داشت. 
داخل  تولید  در  مژده خودکفا شدن  که  افزایشی 
دستاوردهای  تمامی  می دهد.  را  اشتغالزایی  و 
اقتصادی سیگار تنها به تحمیل هزینه های گزاف 
سالمت بر دوش وزارت بهداشت و نیز به وجود 
آوردن نسلی بیمار و درمانده در آینده ای نزدیک 
در  سیگار  اشاعه مصرف  از  که  آماری  با وجود 
شد.  خواهد  منجر  می شود،  اعالم  جوانان  بین 
وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  رئیس  حتی 
تأسیس  اینکه  بر  تأکید  با  پیش  چندی  بهداشت 
با  مخالف  ایران  در  خارجی  سیگار  کارخانه 
حوزه  در  بهداشت  وزارت  و  کشور  اهداف 
برند  با  بهداشت  وزارت  افزود:  است،  سالمت 
است  این  ما  بحث  بلکه  ندارد،  مشکل  خاصی 
همراه  سیگار  تولید  و  کارخانجات  تأسیس  که 
با تالش برای افزایش مصرف آن خواهد بود و 
بیشتر محصوالت  فروش  دنبال  به  کارخانه دارها 

خود هستند.

به  را  قضیه  این  کلیات  ما  گفت:  صادق نیت 
می کنیم  فکر  و  نمی دانیم  مردم  سالمت  نفع 
کارخانه دارها برای سود بیشتر تالش می کنند که 
فروش بیشتری داشته باشند. آنها در واقع تالش 
خطر  به  را  مردم  سالمت  که  می کنند  بیشتری 

اندازند.

مدیریت کنترل و مبارزه با مصرف 
مواد دخانی ضعیف است 

عضو کمیسیون 
و  بهـــداشت 
مجلس  درمان 
انتقاد در  از  نیز 
مستثنی  اینباره 
گفت:  و  نبود 
کشور،  در  دخانی  مواد  مصرف  مدیریت  در 

موفقیت قابل قبولی نداشته ایم.

از  قلیان  حذف  یادآوری  با  ترکی  اکبر 
گذشته  در  افزود:  اصفهان،  سنتی  سفره خانه های 
از  قلیان  حذف  به  نسبت  امر  این  متولیان 
از  بعد  متأسفانه  اما  کردند،  اقدام  سفره خانه ها 
اواخر  در  البته  شد؛  سپرده  فراموشی  به  مدتی 
سال گذاشته شاهد اقدامات قابل قبولی در زمینه 

حذف عرضه قلیان از سفره خانه ها بودیم.

چادگان  و  فریدون شهر  فریدن،  مردم  نماینده 
گسترش  به  نسبت  اسالمی  شورای  مجلس  در 
و  داد  هشدار  پایتخت  در  قلیان  عرضه  مراکز 
گفت: متأسفانه در هر گوشه ای از پایتخت شاهد 
قلیان،  استعمال  و  مراکزی هستیم  احداث چنین 
که  است  آن  واقعیت  می شود.  تلقی  مثبتی  امر 
کسب درآمد  قلیان  عرضه  طریق  از  افراد  برخی 
می کنند، اما گسترش مشاغل این چنینی به مرگ 
هرچند  همچنین  می شود.  منتهی  کشور  جوانان 

در اکثر امور نسبت به کشورهای عربی جلوتر و 
موفق تر هستیم، اما برخی از این کشورها در زمینه 
مدیریت مصرف مواد دخانی از ما موفق تر هستند 
به گونه ای که اجازه مصرف مواد دخانی در اماکن 

عمومی به افراد داده نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از اجرای ناقص 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات انتقاد 
کرد و گفت: البته بخشی از این قانون مانند منع 
اجرایی  عمومی  اماکن  در  دخانی  مواد  مصرف 
می شود و باید به اجرای بندهای دیگر این قانون 

نیز توجه شود.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در 
سال 13۸5 به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی 
که  قانونی  شد؛  مصوب   13۸۶ سال  در  نیز  آن 
10سال از تصویب آن می گذرد و همچنان نسبت 
به اجرای کامل آن بی توجهی می شود، در حالی 
از  نفر  هزار   50 از  بیش  کشور  در  ساالنه  که 
افرادی  همچنین  و  دخانی  مواد  مصرف کنندگان 
دارند،  قرار  محصوالت  این  دود  معرض  در  که 

جان خود را از دست می دهند.

طبق تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات، سیگار کشیدن در اماکن عمومی یا 
وسایل نقلیه عمومی، پنج تا 10 هزار تومان جزای 
نقدی دارد. در تبصره یک این ماده تصریح شده 
است که مصرف دخانیات در اماکن یا وسایل نقلیه 
عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار تا 
100 هزار ریال است. همچنین در تبصره دوم این 
ماده تأکید شده است که هیأت دولت می تواند حداقل 
و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه 
 سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.
ماده 12 همین قانون تصریح دارد که در صورت 
فروش یا عرضه سیگار به افراد زیر 1۸ سال یا به 
واسطه این افراد، عالوه بر ضبط فرآورده های دخانی 
از  نقدی  به جزای  متخلف ، وی  نزد  کشف شده 
100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می شود و 
تکرار یا تعدد تخلف ، مستوجب جزای 10 میلیون 

ریالی است.

اینکه  بر  مبنی  خبری  گذشته،  سال  آذرماه  در 
روزنامه فروشی  دکه های  پلمب  عملیات 
به  تهران  از سوی شهرداری  سیگار  عرضه کننده 
خیابان مطهری رسید، منتشر شد. در همان روزها 
بود که بر اساس تحقیقات میدانی که انجام شد، 
همانند  دکه ها  در  سیگار  همچنان  شدیم  متوجه 
نیز  از دکه ها  البته بعضی  سابق فروخته می شود. 
به  دوباره  مدتی  از  بعد  که  بودند  شده  پلمپ 
همین  در  دادند.  ادامه  سیگار  فروش  و  فعالیت 
تا  روزنامه فروشی  دکه  چندین  مطهری،  خیابان 
ابتدای خیابان شریعتی وجود دارد که همگی هم 
سیگار را به صورت پاکتی و هم به صورت نخی 
می فروشند. فروش آنها بدون در نظر گرفتن سن 
خریدار انجام می شود. در اینجا که سن را متذکر 
می شویم به خاطر این است که باز هم طبق قانون 
جامع مبارزه با دخانیات، فروش سیگار به افراد 

زیر 1۸ سال ممنوع است.

مصرف دخانیات روزانه حدود ۱20 
میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد کشور 
تحمیل می کند که تمام این هزینه ها 

از جیب 85 درصد افراد غیرسیگاری 
جامعه تأمین می شود

دیگر اینکه به رغم تأکید قانون و قانونگذار مبنی 
عمومی  اماکن  در  که  افرادی  نقدی  جریمه  بر 
سیگار می کشند، تاکنون موردی مبنی بر برخورد 
یا  است.  نشده  دیده  این موضوع  اجرایی شدن  و 
مردم ما رعایت می کنند و در اماکن عمومی سیگار 
منتشر  برخورد ها  نوع  این  اخبار  یا  نمی کشند، 
نمی شود. البته یک فرض دیگر هم وجود دارد و 
آن هم این است که افراد در اماکن عمومی سیگار 
نمی کند! برخورد  آنان  با  هم  کسی  و   می کشند 
مصرف دخانیات روزانه حدود 120 میلیارد تومان 
هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که تمام این 
غیرسیگاری  افراد  درصد   ۸5 جیب  از  هزینه ها 
جامعه تأمین می شود، در حالی که در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته جهان، افراد سیگاری باید حق 
 بیمه ای بیشتر از افراد غیرسیگاری پرداخت کنند.
کمیسیون  عضو  که  حالیست  در  اینها  تمامی 
به  نسبت  هشدار  با  مجلس  درمان  و  بهداشت 
دولت  بی توجهی  از  دخانی،  مواد  مصرف  شیوع 
نسبت به اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات انتقاد کرد. احمد حمزه با هشدار 
نسبت به شیوع مصرف مواد دخانی در کشور، از 

کامل  اجرای  عدم 
کنترل  جامع  قانون 
با  ملی  مبارزه  و 
کرد  انتقاد  دخانیات 
و گفت: با توجه به 
مواد  مصرف  شیوع 
است  الزم  دخانی، 
هرچه  قانون  این 
مانند  هم  دخانیات  البته  شود؛  اجرایی  سریع تر 
مواد مخدر یک پدیده چندوجهی بوده و مسائل 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پشت آن نهفته است.

و  رودبار  منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: با 
استفاده از بعد نظارتی، علت عدم اجرای این قانون را 
در کمیسیون پیگیری خواهیم کرد زیرا مصرف مواد 
دخانی در کشور نگران کننده است. مشخص نیست 
دولت ها چرا نسبت به اجرای این قانون بی توجهی 
می کنند، به رغم آنکه اجرای آن می تواند منافع زیادی 

را برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد.

حمزه اعالم کرد: هیچ گزارشی مبنی بر عملکرد 
با  مبارزه  و  کنترل  و  کشوری  ستاد  ماهه  شش 
دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

تاکنون ارائه نشده است. 

این نماینده مردم در مجلس دهم، در رابطه با عدم 
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد کشوری و 
کنترل و مبارزه با دخانیات به کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس گفت: قانون مذکور را پیگیری 
خواهیم کرد و همچنین از ستاد، علت عدم ارائه 
گزارش هر شش ماه یکبار را نیز جویا می شویم.

حمزه با تأکید بر لزوم افزایش مالیات بر مصرف مواد 
دخانی با بیان اینکه افزایش مالیات، کاهش مصرف 
مواد دخانی را به دنبال دارد، تصریح کرد: بی شک 
همانطور که افزایش مالیات مواد دخانی در برخی 
کشورها در کاهش مصرف کارساز بوده، در کشور 
ما هم می تواند مثمرثمر واقع شود و در این رابطه 
بهتر است مالیات سیگار روی پاکت سیگار قید شود.

تولید سیگار در انحصار دولت بوده 
و دولت هم در حال گسترش احداث 

کارخانجات تولید سیگار است

وی در رابطه با احداث و گسترش قلیان سراها در 
باید از احداث و گسترش  کشور گفت: هر چند 
نظر  اما  شود،  جلوگیری  کشور  در  قلیان سراها 
امثال من به تنهایی مالک و کافی نیست بلکه باید 
همچنین  و  اجتماعی  کارشناسان  و  متخصصان 
صداوسیما و رسانه ها خطر گسترش این مراکز و 
مصرف مواد دخانی را به عنوان هشداری جدی به 
مردم اطالع رسانی کنند. بدون شک هر فعالیت و 
شغلی که برای آن تقاضا وجود داشته و در کنار این 
منع قانونی هم نداشته باشد، در جامعه گسترش یافته 

و نمی توان از فعالیت در آن حوزه جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
باید در راستای  با همکاری هم  تمامی مسئوالن 
جلوگیری از گسترش کارخانجات تولید سیگار 
در کشور گام بردارند؛ در واقع تولید سیگار در 
انحصار دولت بوده و دولت هم در حال گسترش 

احداث کارخانجات تولید سیگار است.

آینده  سالمت،  هزینه های  با  رابطه  در  صحبت 
استعمال  شیوع  نگران کننده  آمار  کشور،  جوانان 
جوانان  و  نوجوانان  بین  در  دخانی  مواد 
سال  در  که  است  تأمل  قابل  آنقدر  همگی 
 4000 دخانی،  مواد  مصرف  شیوع  دلیل  به   93
روحانی  دکتر  به  نامه ای  طی  متخصص  پزشک 
پیشگیری  تقدم  اصل  به  توجه  با  رئیس جمهور، 
بر درمان، با مبارزه علیه قلیان و بنگاه های عرضه 
کننده و همچنین وضعیت اسفبار استعمال قلیان 
در محافل خصوصی، قهوه خانه ها و رستوران ها، 
از این مقام عالی کشور برای پیشگیری از نابودی 
جامع  قانون  کامل  اجرای  خواستار  جوان  نسل 
قانونی  شدند.  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل 
بی توجهی  و  سوء مدیریت  مانند  دالیلی  به  که 
دولتمردان، تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، 
صادرات و واردات، منافع اقتصادی دولت، اعمال 
نفوذ باندهای ثروت و قدرت و همچنین وجود 
قوانین موازی بعد از 10 سال هنوز اجرایی نشده، 
در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در کشور 
در  همچنان  ما  کشور  و  رسیده  هشدار  مرز  به 
منطقه به لحاظ کنترل و وضع مالیات بر دخانیات 

در رتبه بسیار پایینی قرار دارد.
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پرسشنامه،  تکمیل  کنار  در  که  است  ذکر  به  الزم 
99پادیار )33 پادیار از مدرسه پسرانه و ۶۶ پادیار از 
مدرسه دخترانه( پس از طي کردن دوره هاي آموزشي 
توسط مربیان پرورشي، اطالعات خود را به همساالن 
خود در مدارس آموزش مي دهند. تاکنون جلسات و 
دوره هاي آموزشي مختلفي براي پادیاران برگزار شده 
است که عبارتند از برگزاري اولین جلسه آموزشي 
مربیان با پادیاران مدرسه عمار در تاریخ سوم آذرماه 
سال گذشته، برگزاري دومین جلسه آموزشي مربیان 
با پادیاران مدرسه پسرانه عمار در تاریخ هفتم آذرماه 
سال گذشته و در نهایت، برگزاري سومین جلسه 
آموزشي مربیان با پادیاران مدرسه دخترانه والیت در 

تاریخ سیزدهم آذرماه سال گذشته.

فرایند اجرا، آموزش و توزیع کتابچه

جلسات متعددي از 25 مردادماه سال گذشته براي 
تهیه پروپوزال طرح پاد و پرسشنامه هاي دانش آموزان 
و مربیان و والدین تشکیل شده که در بخش تهیه 
پرسشنامه، 94 پرسش براي دانش آموزان، 2۸ پرسش 
براي مربیان و در نهایت 34 پرسش نیز براي والدین 
دانش آموزان تهیه و تدوین شده است. در کنار این 
آماده سازي نیز به صورت موازي، هماهنگي هایي با 
آموزش و پرورش شهر ورامین، فرمانداري، شوراي 
شهر و سازمان هاي مرتبط در این شهرستان برگزار 
شد. الزم به ذکر است که جلسات متعددي نیز در 
بیت حضرت آیت اهلل محمودي، نماینده ولي فقیه 
و امام جمعه ورامین با حضور فرماندار و اعضاي 
اجرایي طرح  پاد شهر ورامین جهت عقد تفاهم نامه 
اجراي این طرح تشکیل شد که در خاتمه منجر به 
امضاي تفاهم نامه اي میان آموزش و پرورش ورامین و 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شد. 

بعد از انجام مقدمات الزم جهت اجراي طرح و گذر 
از مراحل حقوقي و قانوني، مدرسه دخترانه والیت و 
مدرسه پسرانه عمار به عنوان گروه کنترل و مدرسه 
دخترانه تاجیک و مدرسه پسرانه آزادگان نیز به عنوان 
گروه شاهد براي اجراي پایلوت طرح پاد انتخاب 
شدند و در نهایت، طرح  پاد با حضور فرماندار ورامین 
و تیم اجرایي در تاریخ هشتم آبان ماه سال گذشته در 

مدارس ورامین آغاز به کار کرد.

برگزاري کارگاه هاي آموزشي 

جهت  پرورشي  مربیان  آموزش  کارگروه  اولین 

اجرای فاز ۳ طرح پاد در ابتدای هفته سالمت

آموزش ضد دخانی در مدارس توسط پادیاران

ابتدای سال جدید، در جلساتی که با مدیران دبیرستان پسرانه عمار و دبیرستان دخترانه والیت برگزار شد، قرار بر این شد که پادیاران  در 
)دانش آموزان آموزش دیده برای ترویج آموزش های ضد دخانی به همساالن در مدارس( برای آموزش های ضد دخانی به همساالن خود بر اساس 
کتاب های آموزشی که قبال به وسیله تیم تولید محتوای طرح پاد تهیه و تنظیم شده بود، شروع به کار کنند. این دوره از آموزش که یکی از بندهای 
اجرای طرح پاد در مدارس است، توسط حمیدرضا شاهسون و الهام معاف، مجریان اجرایی طرح اجرا شده و در نهایت نتیجه آن بر اساس مطالعات 
آماری استاندارد تهیه و تدوین شود. تا قبل از اجرای آموزش همساالن توسط پادیاران، 21 جلسه آموزشی با 2 گروه از دختران و پسران این مدارس 
برگزار شد و در نهایت پادیاران موظف شدند آموزش های ضد دخانی را به وسیله یک چک لیست که از قبل تهیه شده، شروع کنند. تاکنون از هر 
مدرسه ۶۶ پادیار دوره های آموزشی را گذرانده و آماده انتقال آن به همساالن خود هستند. در دبیرستان دخترانه والیت، آموزش پادیاران با کمک 
خانم صادقی، مربی پرورشی این دبیرستان و در دبیرستان پسرانه عمار، با کمک آقای شصتی مربی پرورشی این مدرسه و با نظارت تیم اجرایی این 
طرح انجام شد. برای توضیح بیشتر این فاز اجرایی باید یادآور شد که در بخش اجرا، مباحث اصلي مانند تجربه سیگار کشیدن، آگاهي و نگرش، 
تأثیر محیط و گروه همساالن توجه مي شود. در این بخش، پادیاراني براي آموزش همساالن )همسال به همسال( تربیت می شوند که این پادیاران 
از گروه دانش آموزان خود مدرسه هستند. پس از آن، والدین نیز به وسیله مربیان در کالس هاي حضوري و کتابچه هاي آموزشي که از قبل تهیه و 

تدوین شده است، آموزش  داده می شوند و در نهایت، محیط بیرون و داخل مدرسه همزمان با اجراي طرح، آماده و آگاه مي شود.

آموزش پادیاران در مدارس ورامین، 1۸ آبان ماه سال 
گذشته با حضور اساتید و مربیان مربوطه در سالن 
جلسات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
پادیاران  و  مربیان  آماده سازي  و  آموزش  به منظور 
برگزار شد. در این جلسه منیره صادقي مربي پرورشي 
دبیرستان دخترانه والیت در ورامین و امیر شصتي 
مربي پرورشي دبیرستان پسرانه عمار در این شهرستان 
حضور داشتند که به عنوان نماینده آموزش و پرورش 
از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم،  بعد  قرار شد 
پادیاران شهرستان ورامین را در ۶ جلسه 2 ساعته براي 
اجراي طرح پاد با کمک مربیان در مدارس ورامین 
آموزشي،  از گذراندن جلسات  بعد  آموزش دهند. 
پادیاران نیز بر اساس فعالیت ها و دستورالعمل هایي که 
در دو کتاب »بیشتر بدانیم )ویژه مربیان(« و »فعالیت 
پادیاران« دریافت کرده اند، به همساالن خود آموزش 
مي دهند. همچنین کارگاه هاي آموزشي مدیر، معلمان 
و مربیان در مدرسه پسرانه عمار و مدرسه دخترانه 
والیت به تفکیک در تاریخ 1۶ آبان ماه سال گذشته در 
ورامین شروع به کار کرد. پرسشنامه هاي تدوین شده 
نیز توسط دانش آموزان مدارس دخترانه والیت )395 
نفر(، پسرانه عمار )195 نفر(، پسرانه آزادگان )2۸2 
نفر( و در نهایت دخترانه عباس تاجیک )1۸0 نفر( 
تکمیل شد. بعد از دانش آموزان، پرسشنامه مربوط به 
مربیان مدارس دخترانه )19 نفر( و مربیان مدارس 
پسرانه )13 نفر( و نیز والدین دختران )125 نفر( و 

والدین پسران )113 نفر( تکمیل شد. 

در خاتمه الزم به ذکر است این طرح همچنان در 
برخي از مدارس ورامین که در باال نام آنها آورده 
شد، به صورت پایلوت از فروردین امسال در حال 
طرح،  اجراي  زمان  مدت  همین  در  است.  اجرا 
والدین و مربیان زیادي از آن استقبال و نسبت به 
اجراي آن ابراز خشنودی کرده و همکاري خود را 
اعالم کردند. به هر حال، جلوگیري از آسیب های 
اجتماعي از جمله مواردي است که در جامعه باید 
آن را از سنین کودکي یا نوجواني آغاز کنیم. کودکان 
ما قبل از ورود به جامعه باید مهارت های اجتماعي 
و چگونگي برخورد در شرایط پرخطر را بیاموزند. 
لذا صرف هزینه هایي هرچند هنگفت در این بخش، 
سود کالني را براي جامعه به ارمغان مي آورد و نتیجه 
آن، تربیت نسل سالم و خالق است. نسلي که پویا و 
آگاه در عرصه های مختلف جامعه نقش آفریني کرده 
و جامعه را به سمت موفقیت هدایت خواهد کرد. 
بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله، سازمان ها و 
نهادهای مرتبط و به خصوص آموزش و پرورش به 
عنوان بازوي اصلي اجراي این طرح باید همکاری 

بیشتری با اینگونه طرح ها داشته باشند. 

 بازدید از مدرسه دخترانه مکتب الزهرا با مدیریت خانم محبی نژاد )21 فروردین ۹۶(

آموزش و اطالع رسانی در خصوص آشنایی با مضرات دخانیات

گزارش تصویری از مرکز فرآموز)نفس پاک( ورامین 
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تأکید  با  محمودی  محسن  سید  حجت االسالم 
مصرف  با  مبارزه  انجمن های  فعال  حضور  بر 
دخانیات در فضای مجازی گفت: بنده از این 
گسترش  به  توجه  با  دارم  درخواست  انجمن 
فضا  این  در  را  خود  حضور  مجازی،  فضای 
و  خطرات  از  را  کاربران  و  دهند  گسترش 

مضرات مواد دخانی آگاه سازند.

وی در ادامه ضمن ابراز تأسف از فروش قلیان 
در مغازه های ورامین افزود: مشاهده قلیان پشت 
شیشه مغازه های ورامین، زیبنده و در شأن نام و 
سابقه انقالبی و والیی ورامین نیست و از اصناف 
بنده  به نظر  این مسئله ورود کنند.  می خواهم در 
قطعًا  بکشد،  سیگار  و  قلیان  خود  مسئولی  اگر 

دغدغه مبارزه با دخانیات را نخواهد داشت.

دشمن در حوزه جنگ نرم تالش 
دارد با گسترش مواد دخانی، اهداف 

دیگر خود را در جامعه پیاده کند

وی در ادامه تأکید کرد: امروزه گسترش استفاده از 
مواد دخانی به ویژه قلیان یک خطر جدی در جامعه 
و  برنامه ریزان  ذهن  امر  این  و  می شود  محسوب 
تصمیم گیران این عرصه را به خود مشغول کرده 
دارد  تالش  نرم  جنگ  حوزه  در  دشمن  است. 
و  اهداف  دخانی،  مواد  از  استفاده  گسترش  با 
برنامه های دیگر خود را در جامعه اسالمی ایران 
به  دخانیات  با  مبارزه  میان،  این  در  و  کند  پیاده 
عنوان راهکاری مهم در حوزه مقابله با جنگ نرم 
دشمن به حساب می آید. جان باختن یک نفر در 
و کشف  سال  در طول  نفر  هزار  و ۶5  ثانیه  هر 
22سرطان ناشی از مصرف مواد دخانی، نشان دهنده 

تهدیدهای پیش رو در این عرصه است.

عضو جمعیت مبارزه با دخانیات این شهرستان در 
ادامه با اشاره به اینکه امروز دشمن سرمایه گذاری 
ویژه و هنگفتی را در حوزه مواد مخدر و دخانیات 
با  دشمن  امروز  داشت:  اظهار  است،  داده  انجام 
ترویج مصرف مواد دخانی در میان اقشار مختلف 
مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به دنبال رسیدن به 
اهداف دیگری است. فردی که به مواد دخانی و 
مخدر اعتیاد پیدا کرد، نمی تواند به نقش خود در 
اجتماع به خوبی عمل کرده و این بهترین خبر برای 
دشمن در عرصه جنگ نرم خواهد بود. جان باختن 
یک نفر در هر شش ثانیه بر اثر مصرف دخانیات، 
نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و پیچیده دشمن است.

محمودی با اشاره به جان باختن ۶5 هزار نفر در 
سال بر اثر مصرف مواد دخانی ادامه داد: بر اساس 
آمارها، در طول سال بیش از ۶5 هزار نفر بر اثر 
مصرف مواد دخانی جان خود را از دست می دهند. 
همچنین در هر شش ثانیه، یک نفر جان خود را بر 

امام جمعه موقت ورامین:

انجمن »پاد« 
در فضای مجازی حضور یابد

اعضای انجمن » پاد« شهرستان ورامین با حضور در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی این شهرستان، با امام جمعه موقت ورامین دیدار و 
گفت و گو کردند. امام جمعه موقت ورامین در این دیدار ضمن ابراز تأسف از فروش دخانیات در مغازه های این شهر گفت: فروش محصوالت دخانی 

علی الخصوص قلیان در مغازه های ورامین زیبنده این شهر نیست و از اصناف می خواهم در این مسأله ورود کنند.

اثر مصرف مواد دخانی از دست می دهد.

هر ایرانی سرباز مبارزه با دخانیات 
در کشور باشد

درد  این  درمان  ضرورت  به  اشاره  با  محمودی 
بزرگ گفت: امروز برای مقابله با مواد دخانی باید 
همه به صحنه و میدان آمده و برای درمان این درد 
میان  این  در  و  کنند  عمل  وظیفه خود  به  بزرگ 

خانواده ها، نقش مهم و بی بدیلی بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه همه اقدامات باید از خانواده 
به عنوان مهمترین رکن اجتماع آغاز شود، ادامه 
داد: امروز خانواده ها در خط مقدم مقابله با مواد 
باید  جامعه  در  فردی  هر  و  دارند  قرار  دخانی 
دشمن  باشد.  دخانیات  با  مبارزه  عرصه  سرباز 
نمی دارد  بر  برنامه ریزی  و  کینه توزی  از  دست 
با  اسالمی  ایران  مردم  مختلف  اقشار  باید  و 
هوشیاری و آگاهی از تهدیدات دشمن، به مقابله 
با توطئه های استکبار بپردازند. ورامین همواره در 
عرصه های دینی، انقالبی و فرهنگی پیشگام بوده 
و در صورت همدلی و اتحاد مردم و مسئوالن، 
به  نیز  دخانیات  با  مبارزه  حوزه  در  می تواند 

الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به اینکه ورامین 
دخانیات  بدون  شهر  اولین  پایلوت  عنوان  به 
امروز تالش هایی  داد:  ادامه  است،  انتخاب شده 
بدون  شهر  اولین  به  ورامین  شدن  تبدیل  برای 
تا  هنوز  اما  است،  شده  انجام  ایران  دخانیات 

رسیدن به نقطه ایده آل فاصله وجود دارد.

محمودی عنوان کرد: مقابله و مبارزه با دخانیات 
وظیفه یک نهاد و ارگان نیست و باید همه افراد 
جامعه به همراه مسئوالن به میدان آمده و ورامین 
تبدیل  ایران  دخانیات  بدون  شهر  اولین  به  را 
عرصه های  در  همواره  ورامین  شهرستان  کنند. 
و  است  بوده  پیشگام  فرهنگی  و  انقالبی  دینی، 
مسئوالن،  و  مردم  اتحاد  و  همدلی  صورت  در 
به  نیز  دخانیات  با  مبارزه  حوزه  در  می تواند 

الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ضامن اجرای مصوبه مبارزه با مواد 

دخانی در ورامین باشد

حال  افزود:  ادامه  در  ورامین  موقت  جمعه  امام 
که سازمان مردم نهاد جمعیت مبارزه با استعمال 
حرکت  یک  پرچمدار  عنوان  به  ایران  دخانیات 
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  حوزه  در  فرهنگی 
گام برداشته، لذا ما خواستاریم که عالوه بر کار 
و  کنترل  مبارزه،  اجرای مصوبه  فرهنگی، ضامن 

پیشگیری مواد دخانی در شهر ورامین و جامعه 
نیز باشد.

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
متأسفانه  داد:  ادامه  تهران  استان  شهرستان های 
شعار  با  فرهنگ  کنار  از  مسئوالن  از  برخی 
می گذرند و به صورت جدی و عملی به مسائل 
باید  مسئوالن  تمامی  نمی کنند.  توجه  فرهنگی 
دشمنان  هجمه های  برابر  در  اتحاد  و  همدلی  با 
با  نیز  عرصه  این  در  را  آنان  و  کرده  ایستادگی 

شکست مواجه سازند.

و  سیگار  استعمال  گذشته  در  کرد:  تصریح  وی 
اینقدر فراگیر نبود. امروز به خاطر آگاهی  قلیان 
داشتن از مضرات مواد دخانی، بسیاری از مراجع 
لحاظ  به  امروز  داده اند.  تحریم  به  فتوا  تقلید 
علمی ثابت شده که منشاء بسیاری از بیماری ها 
در  گرفتن  قرار  یا  سیگار  استعمال  سرطان ها  و 
خسارت های  از  اگر  است.  آن  دود  معرض 
هم  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
خرید  برای  خانواده ها  که  هزینه هایی  بگذریم، 
سیگار  استعمال  از  ناشی  بیماری های  درمان  یا 
می پردازند، مبحثی است که باید بیش از این به 

آن توجه کرد.

حجت االسالم سید محسن محمودی در ادامه با 
اشاره به اینکه برای مبارزه و کنترل دخانیات عزم 
ملی نیاز است، عنوان کرد: بخشی از این تالش 
مربوط به دولت و بخش دیگر آن مربوط به آحاد 
به  به خصوص در شهر ورامین که  مردم است، 
است.  شده  مطرح  دخانیات  بدون  شهر  عنوان 
در  قلیان  و  سیگار  استعمال  دادن  نشان  قبیح  با 
جامعه، به آرامی این فرهنگ به درون خانواده ها 
نیز راه پیدا کرده و آنان هم این قبیل رفتارها را 

قبیح خواهند شمرد.

می کشد  سیگار  که  کسی  گفت:  خاتمه  در  وی 
خواسته یا ناخواسته خود، خانواده و جامعه اش را 
بین  این  در  کرد.  خواهد  غرق  نابودی  ورطه  در 
معرض  در  آنها  از  بیش  سیگاری  افراد  اطرافیان 
یا همان  دود سیگار  از  ناشی  بیماری های  آسیب 
تمامی  باید  لذا  می گیرند.  قرار  دوم  دست  دود 
بخش های اجرایی، قضایی، آموزشی و غیره در این 

مسیر با یکدیگر همکاری و همدلی داشته باشند.

هر هفته مانور دخانیات در شهر انجام شود

استان  تبلیغات اسالمی  رئیس شورای هماهنگی 
می کنم  پیشنهاد  گفت:  برنامه  این  در  نیز  تهران 
بعضی  در  دخانیات  ضد  مانور  هفته،  هر  در 
بعضی  در  کنید.  برگزار  شهر  حساس  نقاط 
که  مردم  و  یابید  حضور  سنتی  سفره خانه های 

از  را  ندارند  دخانیات  مورد  در  آگاهی  بعضًا 
خطرات این مواد مضر مطلع سازید.

پاد  انجمن  دبیر  شاهسون،  حمیدرضا  همچنین 
ارائه  ضمن  دیدار  این  در  ورامین  شهرستان 
گفت:  مذکور  انجمن  اقدامات  از  گزارشی  
پنجشنبه در ورامین به عنوان روز بدون دخانیات 
اعالم شده است و در این روز سعی می کنیم با 
فعالیتی بیشتر و بهتر، مردم را نسبت به مضرات 

دخانیات آگاه سازیم.

وی افزود: از همه جوانان و نوجوانان می خواهم 
با عضویت در انجمن پاد ورامین، ما را در جهت 
حرکت به سوی شهر بدون دخانیات یاری دهند.

نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی در حوزه 
مبارزه با دخانیات بسیار مهم است 

دبیرکل  مسجدی،  محمدرضا  نیز  این  از  پیش 
از  تجلیل  با  کشور  دخانیات  با  مبارزه  جمعیت 
حوزه  در  ورامین  شهرستان  مسئوالن  همکاری 
مبارزه با دخانیات گفت: امروز دشمن در عرصه 
دخانیات  به  ایرانی  پسران  و  دختران  آلوده کردن 
برنامه دارد. متأسفانه مصرف قلیان خطرات جدی 
و سنگینی را به انسان وارد می کند و باید با آن به 

مقابله پرداخت.

عنوان  به  ورامین  شهرستان  داد:  ادامه  مسجدی 
کشور  در  دخانیات  بدون  شهر  طرح  پایلوت 
انتخاب شده و در این زمینه، طرح های متعددی 

در این شهرستان انجام شده است.

خطرات  با  نوجوانان  و  جوانان  آشناسازی  وی 
مصرف دخانیات را از جمله برنامه های جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات دانست و اضافه کرد: 
طرح پاد یکی از طرح های مهم در حوزه مبارزه با 
دخانیات است که تالش می شود با آگاه  سازی و 
آموزش به دانش آموزان، آینده سازان ایران اسالمی 

را به عنوان سفیران این عرصه جذب کنیم.

مسجدی متذکر شد: نقش رسانه ها به ویژه رسانه 
با دخانیات بسیار مهم  نیز در حوزه مبارزه  ملی 
ذاتی  به وظیفه  این عرصه  باید همه در  است و 
خود عمل کنند. به هر ترتیب مصرف دخانیات 
مردم  مختلف  اقشار  یک خطر جدی،  عنوان  به 
و  می کند  تهدید  را  نوجوانان  و  جوانان  به ویژه 
و  برنامه ریزان  کنار  در  مسئوالن  میان،  این  در 
عملیاتی،  راهکارهای  ارائه  با  باید  تصمیم گیران 
در  دخانی  مواد  حذف  و  کاهش  برای  را  زمینه 
جامعه فراهم آورند. از طرف دیگر هوشیاری و 
حساسیت خانواده ها نسبت به استفاده فرزندان و 
جوانان خود از مواد دخانی می تواند از بسیاری 

آسیب ها و تهدیدها جلوگیری به عمل آورد.

مناطق  از  یکی  ورامین،  شهرستان  است  گفتنی 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  عرصه های  در  پیشگام 
کشور محسوب می شود و به همین خاطر جمعیت 
مبارزه با دخانیات با توجه به ظرفیت های موجود 
طرح  پایلوت  عنوان  به  را  ورامین  منطقه،  این  در 
است.  برگزیده  ایران  دخانیات  بدون  شهر  اولین 
فرهنگ سازی  حوزه  در  اخیر،  سال های  طی 
اقدامات  ورامین  در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
همچنان  اما  است  شده  انجام  سازنده ای  و  مثبت 
عزم جدی تر همه مسئوالن و دستگاه های مختلف 
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  می طلبد.  را 
از  پیشگیری  همان  که  »پاد«  طرح  اجرای  ایران، 
استعمال دخانیات در مدارس است را به صورت 
پایلوت در چند مدرسه دخترانه و پسرانه این شهر 
اجرا کرده است  که البته اجرای این طرح عالوه بر 
آموزش به مربیان، دانش آموزان و نیز سایر اساتید، 
در محیط بیرون از مدرسه که شامل کسبه مختلف 
است نیز اجرا شده است. این طرح از طرف چندین 
پزشک و کارشناس حوزه کودک، مسائل اجتماعی 
با  است  امید  که  شده  اجرا  و  تدوین  تربیتی  و 
آموزش و پرورش  وزارت  همه جانبه  همکاری های 
در  گسترده  صورت  به  مربوطه  مسئوالن  کلیه  و 

مدارس سراسر کشور اجرا شود.

که  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به  باید  همچنین 
حدی  به  ورامین  در  گرفته  صورت  تالش های 
بوده که در ایام اهلل دهه مبارک فجر، حجت االسالم 
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری 
به  دخانیات،  با  مبارزه  جمعیت  مسئوالن  از  و 
جمعه  امام  محمودی  آیت اهلل  از  و  سفر  ورامین 
عنوان  به  شهرستان  این  در  فقیه  ولی  نماینده  و 
دخانی  مواد  با  مبارزه  حوزه  در  فعال  مسئول 

تجلیل کرد. 

کارگاه آموزشی 
»نه به سیگار« 

در اهر برگزار شد
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اهر گفت: 
با  مختلفی  آموزشی  کارگاه های  و  کالس ها 
موضوعات طالق و اعتیاد دایر و کمپین »نه به 
سیگار« برای 2۶00 نفر طی ۸ جلسه در شهرستان 

اهر برگزار شد.

ارسالن طهماسبی ظهر شنبه در گفت وگو با مهر، 
کمیته  اولویت دار  برنامه های  از  داشت:  اظهار 
امداد اهر، ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به 
خانواده های تحت پوشش این مجموعه است 
که در این راستا کمیته امداد در سرفصل های 

مختلف، برنامه های متنوعی برگزار می کند.
به  می توان  برنامه ها  این  ازجمله  افزود:  وی 
افزایش  جهت  آموزشی  کالس های  تشکیل 
معنویت خانواده، آموزش مهارت های زندگی، 
آموزش نوعروسان در رابطه با همسریابی و آئین 
همسرداری، آموزش جوانان در شرف ازدواج 
با حضور  متنوعی  و  مختلف  کارگاه های  که 
اساتید از مراکز دانشگاهی، علمی و آموزشی، 
مربیان نیروی انتظامی، سپاه، بهزیستی و حوزه 

علمیه برگزار می شود.
مدیر کمیته امداد اهر با بیان اینکه در طی سال95 
برای بیش از 2۶00 نفر کالس های آموزشی ترتیب 
داده  شده است گفت: کالس های آموزشی ترتیب 
احکام،  قرآن،  شامل  مددجویان  برای  داده شده 
ازجمله  زندگی  سبک  اصالح  برای  آموزش 

کارگاه های برگزارشده طی سال 95 بوده است.
طهماسبی همچنین آسیب های اجتماعی را دور 
ابراز داشت:  ندانست و  این مجموعه  نظر  از 
با  مختلفی  آموزشی  کارگاه های  و  کالس ها 
موضوعاتی مثل طالق و اعتیاد دایر و کمپین »نه 
به سیگار« با حضور کارشناسان شبکه بهداشت 
و درمان و نیروی انتظامی در ۸ جلسه برگزار و 

به بیش از 720 نفر آموزش های الزم داده شد.
وی با بیان اینکه در کنار آموزش های مددجویان، 
کالس ها و کارگاه های آموزشی مختلفی برای 
کارکنان این مجموعه نیز برگزار شد گفت: هر 
هفته در روزهای چهارشنبه و با حضور یکی از 
روحانیون بزرگوار شهرستان، زیارت عاشورا و 
دعای توسل و همچنین نماز جماعت نیز هرروز 

با امامت حجت االسالم مالزاده اقامه می شود.

مدیر کمیته امداد اهر به اردوهای این مجموعه نیز 
اشاره کرد و عنوان داشت: به همت کمیته امداد 
اهر و کمک های خیرین عزیز، بیش از 300 نفر 
از مددجویانی که تاکنون نتوانسته بودند به زیارت 
مشرف  مقدس  مشهد  در  )ع(  امام رضا  حرم 
شوند، در سال 95 راهی این مکان معنوی شدند.

شهرستان دهاقان به پویش ملی 
»قلیان ها را گلدان کنیم« پیوست

شبکه  بیماری های  با  مبارزه  واحد  مسئول 
بهداشت و درمان شهرستان دهاقان گفت: در 
نوروز امسال طرح »قلیان ها را گلدان کنیم« در 

این شهرستان انجام شد.

تعداد  امروزه  افزود:  ادامه  در  اکبری  مجید 
مصرف کنندگان دخانیات روز به روز افزایش 
می یابد در حالی که سن استفاده از آن کاهش 

پیدا کرده و این خود جای نگرانی دارد.

افراد کشیدن  از  برخی  اینکه  به  توجه  با  وی 
قلیان را یک نوع تفریح می دانند، گفت: کمپین 
»قلیان ها را گلدان کنیم« و »نه به سیگار و قلیان« 
در این شهرستان اجرا شده است که با توجه 
به عوارض بسیار خطرناک قلیان بر سالمتی از 
جمله افزایش بروز سرطان ها و بیماری های قلبی 
و عروقی و آسم و غیره، این کمپین در راستای 
در جوانان  به خصوص  نگرش صحیح  ایجاد 
برای دوری و عدم استعمال قلیان راه اندازی شد.

مسئول واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان دهاقان با اشاره به اینکه در 
این طرح قلیان به گلدان هایی پر از گل تبدیل 
می شوند، تأکید کرد: تاکنون این طرح در دهاقان 
انتظار می رود  اما  استقبال کننده  زیادی نداشته 
رسانه ها مشوق و همکار ما در زمینه مراقبت و 
سالمتی باشند و به این موضوع ها بیشتر بپردازند.
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سیزده به در خود را چگونه گذراندیم؟!

در دامان
طبیعت 
با سیگار 
و قلیان!

فصل بهار و آب و هوای مطبوع و دل انگیز آن، 
برداریم  زیراندازی  که  می طلبد  معروف  قول  به 
تنقالت،  میوه و  بساط چای و کمی  با  و همراه 
پیدا  چمنی  مختصر  و  رود  لب  و  بستان  و  باغ 
تفریح های  این  اغلب  در  بیاساییم.  دمی  و  کنیم 
و  همیشگی  یار  قلیان  کم هزینه،  و  کم خرج 
تکراری ناپذیر ما است. زحمت زیادی هم ندارد. 
اگر ذغال آماده همراه برده باشیم،  آتش زدن آن 
و پر کردن مخرن قلیان و جاگذاشتن تنباکو، تنها 
است  دودی  حلقه های  به  رسیدن  برای  ما  مانع 
اگر ذغال را  ما است.  که گاهی نشان هنرنمایی 
نیست.  زیادی  دغدغه  هم  باشیم  کرده  فراموش 
درخت  خشکیده  شاخه های  از  می توان  همیشه 
آتش  بشکنیم،  را  آن ها  باید  فقط  کرد.  استفاده 
بزنیم و بگذاریم به ذغال بیفتد. کار تمام است و 
صدای ُقل ُقل قلیان، در کنار صدای آواز پرندگان 
و عبور آب و نسیم، سمفونی بی نظیری را اجرا 
نهایت  و  آرزو  آن،  به  دادن  گوش  که  می کند 
برنامه ریزی بسیاری از ما است. البته اگر حال و 
حوصله راه انداختن بساط قلیان را نداشته باشید، 
تا  برد  پناه  به چند نخ سیگار  به راحتی می توان 
هم  آن  ما،   از  بسیاری  تفریح  و  گردش  داستان 
به  آن،  ابتدایی  تعطیالت  بهار و  زیبای  در فصل 
همین سادگی رقم بخورد و اگر کوچک تر بودیم 
موضوع  اگر  و  انشا،  نوشتن  به  مجبور  هنوز  و 
اولین انشای بعد از تعطیالت نوروزی ما »سیزده 
عجب  بود،  گذراندید؟«  چگونه  را  خود  به در 
انشایی می نوشتیم و عجب نمره ای می گرفتیم! اما 
آیا به طبیعت هم خوش می گذرد؟ اگر موضوع 
انشای ما »در تعطیالت نوروزی با طبیعت چگونه 
رفتار کردید؟« بود، آیا باز هم می توانستیم انشایی 
را  شنوندگان  و  معلم  تحسین  که  بنویسیم 

برانگیزد؟

آلودگی خودخواسته

برای پاسخ به این سؤال ها، در یکی از روزهای 
پایانی تعطیالت نوروزی به یکی از مراکز تفریحی 
با  را  آن  بسیاری  که  چیتگر  پارک  رفتم.  تهران 
دریاچه و پیست دوچرخه سواری آن می شناسند 
آتش و  امکان روشن کردن  با  دیگر،  بسیاری  و 
انداختن بساط جوجه کباب و قلیان! عجب  راه 
تناقض دردناکی. نزدیک ظهر به آنجا رسیدم. در 
افراد  برخی  که  متوجه شدم  مسیر  ابتدای  همین 
و تعدادی از خانواده ها،  با دوچرخه های خود یا 
دوچرخه های کرایه ای مشغول دوچرخه سواری 
یا گروهی رکاب می زدند و  انفرادی  بودند و  و 
از هوای تهران که به برکت تعطیالت، تمیزتر از 
روزهای معمول سال بود، لذت می بردند. از این 
افراد گذشتم و گذاشتم به ورزش و تالش برای 
بپردازند. کمی جلوتر، دو  افزایش سالمت خود 
خودرو پارک شده بود و بو و دود جوجه کباب 
آنها، فضا را پر کرده بود. بیشتر که دقت کردم، 
بوی دیگری نیز در بو و دود جوجه کباب مستتر 
بود و تالش داشت خود را پنهان کند. فکر کنم 
بود که  اسانس دوسیب  با  میوه ای  تنباکوی  بوی 
و  بودند  نفر   ۶ بروم.  آنها  سراغ  به  شد  باعث 
تقریبا همگی جوان و هم سن و سال. دو قلیان 
و  پسران  از  یکی  را  آنها  از  یکی  که  داشتند  نیز 
به  از دختران جمع بود و  دومی در دست یکی 
بودند.  آن  از  کام گرفتن  قول خودشان، مشغول 

مردم ما به طبیعت و آثار تاریخی و باستانی عالقه زیادی دارند و دوست دارند اوقات فراغتشان را در این مکان ها بگذرانند. البته »اوقات فراغت« این روزها 
معنا و مفهوم سابق خود را ندارد، زیرا زمان زیادی برای آن نیست. اگر در تهران زندگی می کنید، عموما ساعت ۶ تا 7 صبح باید از خانه بیرون می زنید و 
وقتی بر می گردید، ۶ یا 7 عصر است و حتی دیرتر. پس در روزهای عادی کاری، اوقات فراغتی وجود ندارد که به بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی و 
حضور در طبیعت بینجامد. آنچه می ماند، تعطیالت آخر هفته و اول سال است. برای بسیاری از افرادی که روزهای کاری شلوغی دارند و بعضا مجبورند 
پنج شنبه ها نیز به سر کار بروند، تعطیالت آخر هفته صرف خواب و درکردن خستگی هفته و آماده شدن برای هفته بعد می شود. اما تعطیالت ابتدای سال را 
تقریبا همه مردم به تفریح و گشت و گذار در دامان طبیعت سپری می کنند و سعی دارند به خود و خانواده شان خوش بگذرد. اما آیا در این ایام به طبیعت 

هم خوش می گذرد؟!

حضور  از  شدم.  جمعشان  وارد  و  کردم  سالم 
من استقبال کردند و کمی گپ زدیم. از مسعود 
چرا  که  پرسیدم  بود  قلیان  کشیدن  حال  در  که 
و  زد  تمسخر  سر  از  خنده ای  می کشد؟  قلیان 
قرار  اگر  و  تفریح  آمده ایم  نکشم؟  »چرا  گفت: 
باشیم،  نداشته  آزادی  هم  حد  همین  در  باشد 
هدف  که  دادم  اطمینان  او  به  فایده؟«  چه  دیگر 
من از پرسیدن این سؤال، بحث درباره ممنوعیت 
کشیدن قلیان نیست و نگران سالمتی آنها هستم. 
پاسخ داد: »در 99 درصد روزهای زندگی و کار 
در تهران، ناخواسته آلودگی را تنفس می کنیم. در 
مقابل آن حجم از آلودگی ناخواسته، دود قلیانی 
که به اختیار خودمان می کشیم نه تنها ضرر ندارد،  
بلکه بسیار شیرین است و می چسبد!« از مهشید 
پرسیدم که نظر او درباره قلیان چیست؟ آن هم 
زمانی که جامعه نسبت به قلیان کشیدن دختران 
حساسیت بیشتری دارد. کمی بر آشفت و گفت: 
»مگر ما آدم نیستیم؟ چرا همیشه با نگاه جنسیتی 
به قضایا نگاه می شود؟ اگر بحث سالمتی مطرح 
است، چه فرقی دارد دختر باشی یا پسر؟« سعی 
کردم حمله مهشید را با توضیح تفاوت نقش و 
جایگاه دختران و پسران در جامعه توضیح دهم 
که اینگونه پاسخ گرفتم: »در جامعه امروز تفاوت 
زیادی بین مردان و زنان وجود ندارد. وقتی من 
هم باید همپای شوهرم برای گذشتن زندگی کار 
کنم و پول در بیاورم، پس چه فرقی می کند؟ اگر 
منظور فقط نقش مادری و به دنیا آوردن و تربیت 
در  کودکان  از  بسیاری  روزها  این  است،  فرزند 
مهدکودک ها و توسط پرستاران کودک بزرگ و 

تربیت می شوند.«

ارسالن با ذغال هایی تازه به سمت مسعود آمد و 
بعد از تعویض ذغال، شلنگ قلیان را از مسعود 
اینکه  از  قبل  کرد.  کشیدن  به  شروع  و  گرفت 
و  قلیان  دود  که  می دانیم  »ما  گفت:  بزنم  حرفی 
سیگار ضرر دارد و بهتر است نکشیم، اما قلیان 
این روزها به یکی از دالیل و بهانه های دور هم 
محدودیت هایی  است.  شده  تبدیل  شدن  جمع 
تنها  جوانان  بیشتر  شده  باعث  که  دارد  وجود 
گزینه دورهم جمع شدن آن هم در فضای بیرون 
که  هم  سرور  بیابند.«  قلیان  کشیدن  را  خانه  از 
مشغول  و  کرده  عوض  مهشید  با  را  خود  جای 
کشیدن قلیان بود، گفت: »اگر می خواهی پیشنهاد 
دوچرخه  مثال  کشیدن،  قلیان  جای  به  که  بدهی 
سواری کنیم، فایده ای ندارد. در طول سال اینقدر 
پیاده روی  شهر  مختلف  مسیرهای  در  کار  برای 
سواری  دوچرخه  برای  جایی  دیگر  که  می کنم 
محصوالت  فروش  کارشناس  من  ندارد.  وجود 
آرایشی و بهداشتی هستم و بعضا پیش می آید که 
چندین کیلومتر فاصله بین دو داروخانه را پیاده 
زاویه  کال  شد  باعث  پاسخ ها  این  می کنم.«  طی 
آنها در مورد چگونگی  از  کنم.  را عوض  بحث 

ذغال  از  آیا  اینکه  و  پرسیدم  قلیان  انداختن  راه 
آماده مصرف استفاده کرده اند یا از شاخ و برگ 
درختان. علی که تا این لحظه در کناری نشسته 
تجهیزات  با  »ما  گفت:  می کشید  سیگار  و  بود 
کامل آمده ایم! ذغال و ژل آتش زنه و بادبزن و 
آب و ...!« فرصت نشد از او درباره علت سیگار 
کشیدنش بپرسم و تعارف جوجه کباب آنها را رد 

کردم و به راه خود ادامه دادم.

سهم من در آلودگی هوا؟!

تنومند،  درختی  سایه  زیر  طرف تر،  آن  کمی 
خانواده ای پنج نفره نشسته بودند. پدر و مادر، دو 
فرزند پسر و یک فرزند دختر که به نظر می رسید 
از سایر فرزندان بزرگتر باشد. با تبریک سال نو 
قلیان،  یک  ُقل ُقل  با  که  آنها  صمیمانه  جمع  در 
ظاهرا صمیمی تر شده بود وارد شدم. پدر خانواده 
که منصور نام داشت و مشغول قلیان کشیدن بود، 
بعد از تعارف قلیان به من، شروع به صحبت در 
تهران و  این روزهای  مورد آب و هوای خوب 

فرار از معضل شلوغی و ترافیک کرد. 

فرزندان من در طول روز در محیط 
مدرسه و دانشگاه و مسیر رفت و آمد 

و کوچه و خیابان با انواع و اقسام 
آلودگی های محیطی و اجتماعی 

مواجه هستند که قلیان من در کنار 
آنها هیچ است

و  کردم  بهانه  را  هوا  و  آب  بودن  خوب  همین 
قلیان  با دود  را  تمیز  این هوای  پرسیدم که چرا 
آلوده  در  من  سهم  »واقعا  گفت:  می کند؟  آلوده 
کردن هوا چقدر است؟ شاید ماهی یکبار و حتی 
بیاید که با خانواده به  دوماه یکبار فرصت پیش 
قلیانی  و  کنیم  مراجعه  تفریحی  مراکز  از  یکی 
بکشیم. مگر چقدر هوا را آلوده می کند؟« توضیح 
دادم که منظور، هوایی است که خانواده خودش 
فرزندان،  جلوی  کشیدن  قلیان  و  می کنند  تنفس 
من  حرف  این  باشد.  داشته  بدآموزی  می تواند 
باعث شد مادر خانواده که مریم نام داشت نیز در 
تأیید حرف من وارد بحث شود. او گفت: »خدا از 
دهنت بشنود. من هم همیشه این را می گویم اما 
قبول نمی کند.« منصور پاسخ داد: »قبول نمی کنم 
چون می دانم فرزندان من در طول روز در محیط 
مدرسه و دانشگاه و مسیر رفت و آمد و کوچه 
و خیابان با انواع و اقسام آلودگی ها و آسیب های 
اجتماعی مواجه هستند که قلیان من در کنار آنها 
آنها  برای  باید  هستیم،  زرنگ  اگر  است.  هیچ 
زیان  و  مورد ضرر  در  من  وگرنه  بکنیم،  فکری 
سیگار و قلیان برای فرزندانم زیاد صحبت کرده ام 
و آنها نیز به سمت مواد دخانی نمی روند.« از او 

پرسیدم که وقتی خودش قلیان می کشد، چگونه 
می کند؟  تشویق  قلیان  از  دوری  به  را  فرزندان 
ریه اش  و  دهان  در  موجود  دود  و  نداد  جوابی 
را به هوا فرستاد. مریم گفت: »من هم همین را 
می گویم. به قول معروف، رطب خورده کی منع 
این  از  ما  فرزندان  را شکر  اما خدا  کند؟  رطب 
نداشتم،  قبول  را  آنها  استدالل  ندارند.«  عادت ها 
پس سر صحبت را با پسر بزرگترشان که مجید 
نام داشت باز کردم و از او پرسیم آیا تا به حال 
قلیان کشیده یا تمایلی به کشیدن قلیان دارد؟ به 
پدر و مادر و برادر خود نگاهی گذرا انداخت و 
ترجیح داد پاسخ سؤال من را با لبخندی معنادار و 
ترک مکان و مشغول شدن با توپ فوتبال بدهد. 
من نیز در پاسخ نگاهی به منصور،  پدر خانواده 
شده  قضیه  متوجه  می رسید  نظر  به  که  کردم 
آرزوی سالی خوب  با  و  بود. خداحافظی کردم 
و سرشار از سالمتی و تندرستی،  به مسیر خود 

ادامه دادم.

قلیان نکشیم چه کار کنیم؟

کم نبودند جمع های سه، چهار و پنج نفره ای که 
هرکدام به نحوی دخانیات را در میان خود جای 
داده بودند. برخی سیگار می کشیدند، برخی قلیان 
داشتند آن هم به مدل های مختلف و برخی هر 
به  خود  همراه  را  دخانی  محصوالت  این  دوی 

گردش و تفریح آورده بودند.

قلیان نکشیم چه کار کنیم؟ چقدر 
خیابان ها را متر کنیم؟ کار و تفریح 
ما این شده که با چندتا از بچه های 

محل دور هم جمع شویم و توی پارک 
محله یا نوبتی در حیاط خانه همدیگر 

قلیان بکشیم و برنامه ریزی کنیم

به  می رسید  نظر  به  که  بودند  نیز  گروه  چندین 
جز سیگار و قلیان، همراه های دیگری نیز داشتند 
آنها گذشتم  از  کرد.  آنها صحبت  از  نمی توان  که 
و راه خود را ادامه دادم و به جمع کوچک چهار 
نفره ای رسیدم که در سایه کوچکی پشت خودروی 
با  را  قلیان  بودند و سیگار و  بازی  خود، مشغول 
هم داشتند. مرتضی و مجتبی برادر بودند و حامد 
و حسین دوستان آنها. وارد محفل کوچکشان شدم 
و از کار و بارشان پرسیدم. مرتضی گفت: »من و 
روی  حامد  می کنیم.  متر  را  خیابان ها  که  مجتبی 
موتور کار می کند و حسین هم که ماشین دارد و 
مسافرکشی می کند.« از زمانی که فکر کردم مرتضی 
فهمیدم  که  وقتی  تا  هستند  نقشه بردار  مجتبی  و 
منظورشان این است که بیکارند و خیابان ها را ول 
می چرخند، خیلی طول نکشید. پرسیدم چرا قلیان 
می کشید؟ مجتبی گفت: »قلیان نکشیم چه کار کنیم؟ 

چقدر خیابان ها را متر کنیم؟ کار و تفریح ما این 
شده که با چندتا از بچه های محل دور هم جمع 
شویم و توی پارک محله یا نوبتی در حیاط خانه 
همدیگر قلیان بکشیم و برنامه ریزی کنیم.« گفتم چه 
نوع برنامه ریزی؟ گفت: »می خواهیم سرمایه جور 
کنیم و کسب و کاری راه بیندازیم.« پرسیدم بیشتر از 
قلیان سراها استفاده می کنند یا خودشان بساط قلیان 
را راه می اندازند؟ مرتضی گفت: »بستگی به جیبمان 
و  قلیان  برویم.  قلیان سرا  نمی توانیم  همیشه  دارد. 
چایی در قلیان سرا حداقل 5 تا ۶ هزار تومان است. 
در صورتیکه با این مبلغ اگر خودمان ذغال و تنباکو 
را تهیه کنیم،  می توانیم چندین بار قلیان بکشیم.« 
پرسیدم آیا تاکنون به جایگزین دیگری برای قلیان 
مثل سینما و باشگاه ورزشی و تئاتر و موسیقی و 
... فکر کرده اید؟ حامد که به نظر می رسید سابقه 
باشگاه بدنسازی رفتن را دارد گفت: »همه اینهایی 
که گفتی خرج دارد. من که روی موتور کار می کنم 
هزینه  می توانیم  می کند  مسافرکشی  که  و حسین 
باشگاه بدنسازی را بپردازیم. اما مجتبی و مرتضی 
نمی توانند. حاال بر فرض هم که بتوانیم، مگر فقط 

ورزش است؟

من مسافرکشی می کنم و بیشتر از 
بقیه درآمد دارم. با افتخار می گویم 
که همیشه بساط قلیان در جعبه عقب 
ماشین همراهم هست و هرموقع دلم 

بخواهد، قلیان را راه می اندازم

حرفی  است  بهتر  که  موسیقی  و  تئاتر  درباره   
هزینه  و  نمی رسد  آنجا ها  به  ما  پول  چون  نزنم 
خرید یک بلیط کنسرت موسیقی، خرج خورد و 
خوراک یک هفته من است. فقط سینما می ماند 
ما  سلیقه  به  مربوط  فیلم  چقدر  مگر  هم  آن  که 
را پخش می کنند؟ این همه فیلم خارجی ساخته 
به  نمی کنند.  پخش  را  آنها  سینماها  اما  می شود،  
دی وی دی  یک  پول  تومان  هزار  سینما،  جای 
دور  را  فیلم  چندین  یا  فیلم  یک  و  می دهیم 
گفت:  نیز  حسین  می بینیم.«  بار  چندین  هم، 
درآمد  بقیه  از  بیشتر  و  می کنم  مسافرکشی  »من 
قلیان  بساط  همیشه  که  می گویم  افتخار  با  دارم. 
در جعبه عقب ماشین همراهم هست و هرموقع 
بعضی  می اندازم.  راه  را  قلیان  بخواهد،  دلم 
وقت ها هم سیگار می کشم، چون سیگار کشیدن 
دکه  یک  کنی،  اراده  موقع  هر  و  است  راحت تر 
خرد.  پول  کمی  و  می خواهد  روزنامه فروشی 
و  می رفتم  موسیقی  کالس  بودم،  نوجوان  وقتی 
گیتار می زدم. اما مجبور شدم گیتارم را بفروشم 
قرض  با  و  بگذارم  پس اندازم  روی  را  پولش  و 
بیاورم.  نان در  باید  این ماشین را بخرم.  و قوله 
هنر به چه درد من می خورد؟!« بحث را عوض 
کردم و پرسیدم آیا این بار هم ذغال را به همراه 
به  قلیان  بساط  انداختن  راه  برای  یا  آورده اند 
سبز  فضای  و  درختان  شاخه های خشک  کمک 
کیسه  که  گفتند  و  خندیدند  شده اند؟  متوسل 
که  داشتند  اصرار  کرده اند.  فراموش  را  ذغال 
کار  به  کاری  و  را شکسته اند  شاخه های خشک 
شاخه های تر نداشته اند! حرف های بیشتری زدیم 
اما نتوانستم آنها را قانع کنم که دست از کشیدن 
سیگار و قلیان بردارند. تنها کار مفیدی که درباره 
مثل  و  خانواده شان  و  مریم  و  منصور  مثل  آنها، 
مسعود و مهشید و دوستانشان انجام دادم این بود 
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  نشانی  و  آدرس  که 
دخانیات را به آنها دادم تا اگر برای ترک سیگار 
و قلیان به راهنمایی و کمک نیاز داشتند، بدانند 

به کجا مراجعه کنند.

و  کردم  خداحافظی  نداشتم،  بیشتری  انرژی 
فکر  آنها  حرف های  به  دادم.  ادامه  را  خود  راه 
شده  آشنا  جدیدی  آدم های  با  امروز  می کردم. 
متر  را  خیابان ها  که  مجتبی  و  مرتضی  بودم. 
و  می کرد  مسافرکشی  که  )!(، حسین  می کردند 
خرج  آن  با  و  داشت  موتورسیکلت  که  حامد 
خود را در می آورد. منصور و مریم که صاحب 
به  آنها  بساط  و  خودرو  از  و  بودند  فرزند  سه 
نظر می رسید که وضعیت اقتصادی بهتری دارند 
و در آخر، مسعود و مهشید و سرور و ارسالن 
جوانان  از  دیگری  گروه  نماینده  که  علی  و 
گفتن  برای  آنها هم حرف هایی  و  بودند  امروز 
داشتند. به سمت خروجی پارک چیتگر رفتم، با 
حرف ها و نظرات و درد و دل هایی که ذهنم را 
اگر هنوز  اما همچنان نمی دانستم  بود؛  پر کرده 
مدرسه می رفتیم و موضوع انشای ما »تعطیالت 
چه  بود،  گذراندید؟«  چگونه  را  خود  نوروزی 
و  می کردم  شروع  باید  کجا  از  می نوشتم.  باید 

چگونه پایان می دادم... 
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وی همچنین با تأکید بر لزوم تشکیل تیم های 
بازرسی مشترک نسبت به ساماندهی وضعیت 
موجود استعمال دخانیات در اماکن عمومی، 
کنترل  کشوری  ستاد  جلسات  مصوبات 
صنوف  مجوز  اخذ  لزوم  به  راجع  دخانیات 
مرتبط با فروش محصوالت دخانی را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: »الزم است هماهنگی 
فروش  و  عرضه  ساماندهی  برای  الزم 
محصوالت دخانی و اجرای دقیق مفاد قانون 
نمایش  ممنوعیت  در  دخانیات  کنترل  جامع 
سیگار  نخی  فروش  و  دخانی  محصوالت 

صورت گیرد.«

با واحدهایی که پروانه فروش 
محصوالت دخانی ندارند، 

برخورد خواهد شد 

نحوه  پیرامون  کش و قوس هایی  به   94 سال 
ساماندهی  و  دولتی  دستگاه های  همکاری 
عرضه مواد دخانی گذشت و در پایان وزارت 
تنها  اعالم کرد که  صنعت، معدن و تجارت 
خواربار  سوپرمارکت داران،  شغلی  گروه های 
فروشان و سقط فروشان می توانند نسبت به 
خرده فروشی  سطح  در  دخانی  مواد  عرضه 
راه اندازی  سامانه ای  بنابراین  کنند.  اقدام 
به  این مشاغل مشغول  افرادی که در  تا  شد 
مجوز  صدور  برای  خود  درخواست  کارند، 
خرده فروشی دخانیات را در آن ثبت کنند تا 
پس از صدور مجوز توسط وزارت صنعت،  
را  دخانی  محصوالت  فروش  ادامه  امکان 
متعددی  البته ضرب العجل های  باشند.  داشته 
و  این سامانه مشخص شد  در  ثبت نام  برای 
ناآشنایی  ازجمله  مختلف  بهانه های  به  بارها 
در  ثبت نام  شیوه های  با  مغازه داران  برخی 
احتمالی  نقص های  و  ضعف  و  سامانه 
 95 سال  به  و  افتاد  تعویق  به  موضوع  آن، 
مرکز  رئیس   ،95 سال  خردادماه  در  رسید. 
از  دخانیات کشور  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
به  روزه   15 فرصت  و  آخرین ضرب العجل 
دریافت  برای  دخانی  مواد  عرضه کنندگان 
جلسه  در  رمزی  علی اصغر  داد.  خبر  پروانه 
دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل  کشوری  ستاد 
دخانی  مواد  عرضه کنندگان  »کلیه  گفت: 
موظف هستند تا اول تیرماه )سال 95( به این 
سامانه مراجعه و پروانه خود را دریافت کنند. 
این تاریخ به بعد اگر واحدی این پروانه  از 
را نداشته باشد، با او برخورد قانونی خواهد 

شد.«

وی فروش مواد دخانی به نوجوانان زیر 1۸ 
سال، فروش اقالم قاچاق و عرضه این مواد 
مراکز  عمده  تخلف  سه  را  نخی  به صورت 
عرضه مواد دخانی اعالم کرد و گفت: »اگر 
با  گیرد،  صورت  تخلفات  این  از  کدام  هر 
باطل  عرضه  پروانه  رسمی،  گزارش  اولین 

می شود.«

بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
سطح  »در  گفت:  ادامه  در  کشور  دخانیات 
خرده فروشی مواد دخانی نظم خاصی وجود 
ندارد. در حالیکه طبق قانون تنها سه اتحادیه 
سقط  و  فروشان  خواربار  سوپرمارکت داران، 
مواد  عرضه  به  نسبت  می توانند  فروشان 

دخانی در سطح خرده فروشی اقدام کنند.«

ممنوعیت فروش سیگار در 
دکه های روزنامه فروشی

این  بر  تأکید  و  اظهارنظرها  این  با  همزمان 
جزو  فروشی  روزنامه  دکه های  که  نکته 
نیستند  شغلی  گروه های  این  از  هیچکدام 
ندارند،  را  سیگار  عرضه  اجازه  اصوال  و 
فعالیت های نمادینی صورت گرفت و برخی 
برای  نیز  متخلف  فروشی  روزنامه  دکه های 
دلیل  به  و  بعد  مدتی  شدند.  پلمب  مدتی 
اعتراض های مکرر دکه داران که معتقد بودند 
۸0 درصد درآمد آنها از محل فروش سیگار 
برگزار شد و  میان مسئوالن  است، جلسه ای 
همچنان  فروشی  روزنامه  دکه های  شد  قرار 
به  باشند،   داشته  را  سیگار  فروش  اجازه 
شرطی که آن را نمایش ندهند و تبلیغ نکنند. 
که صاحب  است  نداشته  سابقه  تاکنون  البته 
که  افرادی  به  مثال  روزنامه فروشی  دکه  یک 
برای خرید روزنامه مراجعه کرده اند، پیشنهاد 
خرید سیگار بدهند و سیگار را تبلیغ کند و 
به نظر می رسید این شرط و شروط، به نوعی 

از ساماندهی فروش و عرضه مواد دخانی چه خبر؟

همه جا امن و امان است!
دور زدن سؤال بود. چندی بعد، رئیس مرکز سالمت 
آموزش  و  بهداشت،  درمان  وزارت  و  کار  و  محیط 
محصوالت  عرضه  ساماندهی  بر  مجدداً  پزشکی 
دخانی تأکید کرد و از جمع آوری سیگار از دکه های 
روزنامه فروشی خبر داد. اوایل مرداد ماه سال گذشته 
با  مقابله  »طرح  گفت:  صادق نیت  خسرو  که  بود 
اول  از  مجوز  فاقد  دخانی  مراکز عرضه محصوالت 
مرداد )سال 95( آغاز شده است و به زودی شاهد 
روزنامه فروشی  دکه های  در  سیگار  با  خداحافظی 
خواهیم بود.« وی افزود: »در این طرح که با همکاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اداره اماکن دنبال می شود، 
از تمام مراکزی که محصوالت دخانی عرضه می کنند 
که  مراکزی  بازرسی ها  این  در  شد.  خواهد  بازدید 
کار خود  به  دارند  دخانی  محصوالت  عرضه  مجوز 
ندارند،  مجوز  که  مراکزی  اما  داد  خواهند  ادامه 
قانون  نکردن  رعایت  صورت  در  و  گرفته  تذکر 
تعطیل خواهند شد.« صادق نیت اضافه کرد: »بر این 
اساس سیگار از تمام دکه های روزنامه فروشی جمع 
می شود زیرا ماهیت این دکه ها فرهنگی است و باید 
سیگار جزو  قطعا  و  کنند  ارائه  فرهنگی  محصوالت 
سالمت  مرکز  رئیس  نیست.«  فرهنگی  محصوالت 
محیط و کار افزود: »این طرح تا بازرسی از همه مراکز 
مجاز و غیرمجاز عرضه این محصوالت ادامه خواهد 
روزنامه فروشی  دکه های  اینکه  به  توجه  با  و  داشت 
نیز  با آن ها  زیر مجموعه شهرداری هستند، برخورد 

بر عهده این ارگان است.«

بهداشت  وزارت  مسئوالن  نیز  قلیان  خصوص  در 
در سال گذشته ضمن تأکید بر اینکه به هیچ عنوان 
نمی شود،  صادر  جدید  قلیان سرای  تأسیس  مجوز 
برخورد  و  کنترل  برای   1490 سامانه  راه اندازی  از 
بود  قرار  ظاهرا  دادند.  متخلف خبر  قلیان سراهای  با 

در  قلیان  عرضه  مشاهده  صورت  در  شهروندان 
جدید،  قلیان سراهای  فعالیت  یا  غیرمجاز  اماکن 
تا  با این سامانه تماس بگیرند و گزارش بدهند 
سریعا با آن برخورد شود که البته به نظر می رسد 
این وعده مسئوالن وزارت بهداشت در حد حرف 
باقی ماند و عملی نشد، زیرا حتی به گزارش هایی 
که از سوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
از  نهاده نشد.  ارائه شد،  وقعی  به سامانه مذکور 
دخانیاتی  کارنامه  بررسی  بگذریم،  که  مورد  این 
سال 95 و نمود آن در آغاز سال 9۶، ما را بر آن 
بودن  نوروزی و خلوت  تعطیالت  از  که  داشت 
شهر تهران در ایام نوروز استفاده کنیم و سری به 

مغازه ها و دکه های شهر بزنیم.

فروش سیگار قاچاق بیشتر است

همه می دانیم که تعداد دکه های روزنامه فروشی و 
سوپرمارکت ها در سطح شهر از تعداد داروخانه ها 
بیشتر  اصناف  از  دیگر  بسیاری  و  نانوایی ها  و 
است و شاید برای پیدا کردن نان و دارو و موارد 
باشید  مجبور  تعطیالت  ایام  در  خصوصا  دیگر 
چند خیابان را بگردید، اما برای پیدا کردن سیگار 
حتی نیازی نیست از خیابان محل زندگی خودتان 
بیرون بروید و در همه ایام، حداقل یک دکه یا 
پیدا می شود که سیگار داشته باشد  سوپرمارکت 
می فروشند.  سیگار  هنوز  دکه ها  همه  تقریبا  و 
محل  به  روزنامه فروشی  دکه  نزدیک ترین  از 
دارد،  نام  احمد  آقا  آن  صاحب  که  من  زندگی 
کرد  تعجب  کمی  اول  کردم.  سیگار  درخواست 
می کشیدم  سیگار  قبال  من  که  می دانست  چون 
دادم  اطمینان  او  به  کرده ام.  ترک  است  مدتی  و 
به  فقط  و  بکشم  سیگار  دوباره  نیست  قرار  که 
دکه های روزنامه فروشی  آیا  که  این هستم  دنبال 

از فروش سیگار منع شده اند یا خیر. با تعجب 
نگاه کرد و گفت: »چی؟  به من  زیادتری  بسیار 
مگه چنین چیزی ممکنه؟« از او درباره تذکرهای 
اینجا  شما  که  االن  »تا  گفت:  پرسیدم.  احتمالی 
ایستادی، یعنی ششم فروردین 9۶، هنوز کسی به 
سراغ من نیامده که بگوید فالنی سیگار نفروش.« 
داری؟«  هم  عکس  بدون  سیگار  »هنوز  گفتم: 
من  به  اسی  و  وینستون  و  مارلبرو  مدل  چند 
نشان داد و گفت: »همه اینها بدون عکس هستن. 
دارن.  دوست  بیشتر  عکس  بدون  سیگار  مردم 
فروششون بیشتره.« گفتم: »مگر نمی دانی که این 
از  را  آنها  بازرسان  اگر  و  است  قاچاق  سیگارها 
تو بگیرند، جریمه می شوی؟« گفت: »تا حاال که 
کسی گیر نداده، چند بار هم نقدی حساب کردیم 
و از این به بعد هم خدا کریمه!« راست می گفت. 
ساله  شش  حدودا  دختربچه ای  حین،  همین  در 
یک  ارائه  با  و  کرد  مراجعه  آقا  احمد  دکه  به 
پاکت  یک  شده،  مچاله  هزارتومانی   5 اسکناس 
سیگار وینستون اولترا درخواست کرد و احمدآقا 
مگر  پرسیدم  داد.  او  به  را  سیگار  مکث،  بدون 
قرار نیست به افراد زیر 1۸ سال سیگار نفروشی؟ 
گفت: »اوال که من این دختربچه رو می شناسم و 
می دانم که سیگار را برای پدرش می خواهد. ثانیا 
از کجا می شود فهمید چه کسی چند ساله است؟ 
دیگری  دکه  یا  مغازه  از  می روند  نفروشیم،  اگر 
می خرند.« قانع شدم،  خداحافظی کردم و به راه 

خود ادامه دادم.

اگر بازرسی هم بیاید، 
مشکل را حل می کنیم!

وضعیت  بررسی  برای  پیاده روی  ادامه  در 
یک  وارد  دخانی،  مواد  عرضه  ساماندهی 

سراغ  و  شدم  شریعتی  خیابان  در  سوپرمارکت 
قانونًا  ظاهراً  که  گرفتم  را  تاچ  مارلبرو  سیگار 
قاچاق  آن  موارد  همه  و  نمی شود  بازار  وارد 
کرد  من  پای  تا  سر  به  نگاهی  فروشنده  است. 
و  داد  عالمت  شاگردش  به  »داریم.«  گفت:  و 
شاگرد مغازه هم رفت باالی صندلی و از روی 
یخچال، یک پاکت سیگار مارلبرو تاچ برای من 
آورد. از مغازه دار پرسیدم که آیا از فروش سیگار 
قاچاق نگرانی ندارد؟ گفت: »نه، خبری نیست. 
نمی گذاریم  کنار دست  را  اینجوری  سیگارهای 
که کسی بتواند گیر بدهد. تازه اگر بازرسی هم 
بیاید، مشکل را حل می کنیم.« پرسیدم چگونه؟ 
است!«  امان  و  امن  جا  همه  راحتی،  »به  گفت 
به  یادم  اما  نداد،  بیشتری  توضیح  مغازه دار  این 
گفت و گویی افتاد که چند روز پیش با مغازه دار 
کاالیی  درباره  که صحبت  وقتی  داشتم  محلمان 
قاچاق و بازرسی ها به عمل آمده بود. مهرداد که 
چندین سال است من را می شناسد، گفت: »من 
کاری  و  باشم  قانون  تابع  می کنم  سعی  همیشه 
نکنم که دردسری گریبانگیر من شود. به همین 
نمی فروشم.«  قاچاق  جنس  هیچ وقت  خاطر 
گفت:  پرسیدم،  بازرسی ها  درباره  او  از  وقتی 
که  هم  وقتی  اما  نمی آیند،  همیشه  »بازرس ها 
خدا  می کنند.  درست  زیادی  دردسر  می آیند، 
نکند اسم یک مغازه برای داشتن کاالی قاچاق 
آنها که  از  برود. هر روز یکی  بازرسان در  بین 
هم  شما  فعالیت  منطقه  به  مربوط  شاید  حتی 
برایت  مختلف  بهانه های  به  و  می آید  نباشد 
سود  از  مهرداد  برای  می کند.«  صادر  جریمه 
سود  این  آیا  پرسیدم  و  گفتم  قاچاق  کاالهای 
ارزش ریسک کردن را ندارد؟ گفت: »نه، ندارد. 
سود  قاچاق  کاالی  فروش  که  است  درست 
زیادی دارد، اما خب نمی ارزد. قشنگ نیست که 
کنند  جریمه  و  بدهند  اخطار  و  بیایند  بازرسان 
مشتری ها  از  خیلی  شود.  پلمب  مغازه  احیانًا  و 
که  باشند  اجناس  برخی  دنبال  به  است  ممکن 
مثاًل  قانونی وارد نمی شود،   به صورت  بازار  در 
بعضی برندهای شکالت یا نوشیدنی یا سیگار؛ 
دلخور  است  ممکن  نداریم،  می گویم  وقتی  و 
شوند و دیگر از ما خرید نکنند، اما این را هم 
قبول کرده ام و عطای فروش اجناس قاچاق را 
به لقای آن بخشیده ام.« از او پرسیدم که آیا در 
نام نویسی  دخانی  محصوالت  فروش  سامانه 
چنین  نمی دانست  اصال  نه؟  یا  است  کرده 
به  نگاهی  او،  اجازه  با  دارد.  وجود  سامانه ای 
موجود  مجوزدار  سیگار  مختلف  پاکت های 
که  است  شده  قرار  انداختم،  زیرا  مغازه اش  در 
درج  سیگار  پاکت های  روی  بر  سیگار  قیمت 
 95 اسفند  تولید  موجود  سیگارهای  اکثر  شود. 
البته  نداشت.  وجود  آنها  روی  قیمتی  و  بودند 
چون قرار شده است درج قیمت در طول برنامه 
ششم توسعه اتفاق بیفتد و این برنامه از ابتدای 
امسال شروع می شود، هنوز نمی توان در اینباره 

به وزارت صنعت خرده گرفت.

هنوز در ساماندهی عرضه و فروش 
محصوالت دخانی با مشکل مواجه ایم 

زمان زیادی به شروع هفته سالمت و بعد از آن، 
هفته عاری از دخانیات باقی نمانده است. رسم 
غالب مناسبت های اینچنینی این است که در این 
ایام، همایش ها و نشست های خبری و جلسات 
مناسبت  پیرامون موضوع  مختلف  و سمینارهای 
قشنگی  مسئوالن،  حرف های  و  می شود  برگزار 
می زنند و وعده وعید زیادی می دهند و همه چیز 
خوب و خوش ادامه می یابد تا آب آن مناسبت 
فراموش  وعده ها  و  حرف ها  و  بیفتد  آسیاب  از 
شود. حدودا یک ماه از آغاز سال 139۶ گذشته 
است و هنوز در حوزه ساماندهی عرضه و فروش 
مواد و محصوالت دخانی اعم از سیگار و قلیان، 
از وعده های  بسیاری  با مشکل مواجه هستیم و 
مسئوالن، به خصوص در پایتخت، هنوز اجرایی 
این  در  کشور  شهرستان های  البته  است.  نشده 
زمینه فعال تر هستند و اقدامات جالبی در حوزه 
دخانی  محصوالت  فروش  و  عرضه  با  مبارزه 
انجام می دهند که جدیدترین آن، جمع آوری بیش 
از 1100 قلیان در کرمانشاه، پلمپ سه قلیان سرا 
اما  است.  خرم آباد  در  قلیان   70 جمع آوری  و 
شعار  برعکس  می آید،  میان  به  تهران  پای  وقتی 
یکی از مسئوالن که تهران را شهر قانون و امنیت 
می خواند، خبری از اجرای قانون در حوزه مبارزه 
با گسترش استعمال مواد دخانی نیست و بندهای 
که  با دخانیات  ملی  مبارزه  قانون جامع  مختلف 
بیش از ده سال از تصویب آن می گذرد، انگار در 

پایتخت قانون و امنیت فراموش شده اند

از اسفندماه سال ۹3 که رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توافق دستگاه های دولتی برای ساماندهی 
عرضه قلیان و مواد دخانی خبر داد و گفت: »ضروری است هماهنگی الزم برای احصای قوانین مرتبط در دستگاه های ذیربط برای هم افزایی و 
اجرای مؤثر مقررات کنترل دخانیات ایجاد شود«، بیش از دو سال گذشته است. خسرو صادق نیت، در جلسه ای که در آن زمان در خصوص 
حذف عرضه قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه خانه داران و جلوگیری از صدور مجوز جدید برای عرضه قلیان برگزار شد، بر ضرورت 
فرهنگ سازی و آماده سازی افکار عمومی و جلب مشارکت اجتماعی در اجرای قوانین کنترل دخانیات، محافظت از سالمت عمومی در برابر 
مواجهه با دود دخانیات تأکید کرد و گفت: »نصب تابلو ها و عالئم هشداردهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی نیز باید در دستور 
کار قرار گیرد و به منظور اجرای مؤثر مقررات کنترل دخانیات، می توان از تجربه استان های موفق در ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان و مواد 

دخانی در اماکن عمومی استفاده کرد.«
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اینکه  بیان  با  این همایش  نیز در  بهداشت  وزیر 
گذشته  سال   2۶ طی  در  ما  کشور  در  متأسفانه 
گفت:  برابر شده   2 افسردگی  به  مبتالیان  میزان 
مشکل  از  افسرده  بیماران  از  بسیاری  متأسفانه 
خود مطلع نیستند. همچنین صدا و سیما که قرار 
این  خدمت  در  کمتر  باشد،  دانشگاه  یک  است 
مسائل و بیشتر در خدمت مسائل سیاسی است.

اشاره  با  ادامه  در  هاشمی  قاضی زاده  سیدحسن 
نادرست  تصمیمات  قربانی  مردم،  اینکه  به 
از مجموعه های سیاست گذاری هستند و  بعضی 
ناامیدی  امروزه متأسفانه آنچه می بینیم، در مسیر 
تالش  به  نیازی  نباشد  امیدوار  که  ملتی  و  است 
در  بدرفتاری  کرد:  تصریح  نمی بیند،  حرکت  و 
صحنه اجتماعی و سیاسی باعث تشدید مشکالت 
از رفتارهایی  افسردگی و روانی می شود و یکی 
که در چند وقت گذشته بسیار شاهد آن بوده ایم، 
تخریب جامعه پزشکی بود. بسیاری از تریبون های 
رسمی در جهت ایجاد نفرت بین مردم و جامعه 
بود  اینها در حالی  پزشکی تالش کردند و همه 
که گمان می کردند در حال خدمت رسانی هستند. 
برای رسیدن  که  القا می شود  به جامعه  همچنین 
اشتباهی  کرد،  طی  زیادی  فاصله  باید  رفاه  به 
تبلیغ  کشور  رسانه های  مجموع  در  امروزه  که 
می شود. هم اکنون مردم برای داشتن روانپزشک و 
روان شناس دچار تردید هستند و رسانه نتوانسته 

نگاه درست را ایجاد کند.

هاشمی در ادامه افزود: امروزه همه می دانیم که 
و  نمی شود  شامل  را  جسم  بحث  تنها  سالمت 
همه  در  مهم  اهداف  از  یکی  نیز  روان  سالمت 
کشورهاست. متأسفانه عالوه بر عوامل ژنتیکی، 
عوامل بسیار دیگری همچون بیکاری، از دست 
دادن عزیزان، تصادفات و سوء مصرف مواد مخدر 
منجر به افزایش اختالالت روانی می شود و روی 

افسردگی اثرگذار هستند.

زنان و افراد باالی 60 سال 
گروه های آسیب پذیرترند

جوانان  و  نوجوانان  کرد:  تأکید  بهداشت  وزیر 
زندگی  در  متعدد  شکست های  دلیل  به  گاه 
اکنون  ما  جامعه  و  می شوند  افسردگی  دچار 
مملو از این مشکالت است؛ اما متأسفانه گاهی 
سیاستمداران چشمان خود را بر مسائل می بندند 
و تنها مشکالت را اضافه می کنند. زنان در سنین 
افراد  همچنین  بارداری،  اول  ماه های  و  باروری 
در  و  آسیب پذیر  گروه های  از  سال   ۶0 باالی 

معرض افسردگی هستند.

کرد،  سیاه نمایی  نباید  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
گفت: مشکالت ما در کشور در زمینه افسردگی 
و اختالالت روانی کم نیست، اما این مشکالت 
همچنین  نیستند.  هم  اصالح  غیرقابل  و  زیاد 
به وجود  شخصی  روابط  در  که  اختالالتی 
گوشه گیری  زندگی،  و  کار  به  بی رغبتی  می آید، 
اختالالت  شیوع  در  همگی  پرخاشگری،  و 
زنان  ما  کشور  در  هستند.  اثرگذار  افسردگی 
نسبت به مردان بیشتر مبتال به افسردگی می شوند 
و هم اکنون این اختالالت 50 درصد رشد داشته، 
یعنی می توان گفت در ایران افسردگی در طول 

2۶ سال گذشته 2 برابر شده است.

وضعیت نامناسب ایران در منطقه 
به لحاظ افسردگی

در  که  مطلب  این  به  اشاره  با  ادامه  در  هاشمی 

نسبت  افسردگی  لحاظ  از  ما  وضعیت  منطقه 
کرد:  تأکید  است،  نامناسب تر  کشورها  دیگر  به 
تهران،  شهرهای  مطالعه،  یک  نتایج  براساس 
به  بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  فارس، 
ترتیب بیشترین درصد افسردگی عمیق را دارند.

وی در ادامه گفت: خودکشی یکی از مسائل مرتبط 
با افسردگی است و طبق یک آمار از سال 1990 تا 
به امروز، خودکشی شیب کمتری را داشته است. 
متأسفانه بسیاری از بیماران افسرده از مشکل خود 
قرار است  نیستند. همچنین صدا و سیما که  مطلع 
یک دانشگاه باشد، کمتر در خدمت این مسائل و 

بیشتر در خدمت مسائل سیاسی است.

وزیر بهداشت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات 
مهاجرت  است.  شهرنشینی  افسردگی،  با  مرتبط 
سبک  تغییر  و  شهر  به  روستا  از  مردم  گسترده 
را  روانی  و  روحی  آسیب های  مهمترین  زندگی 
وضع  مراتب  به  حاشیه نشینان  و  می کند  ایجاد 

بدتری دارند.

بیش از 6 میلیون نفر از جمعیت 
کشور افسرده اند

مدیرکل سالمت روان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: شش میلیون و 400 هزار 

نفر در کشور به بیماری افسردگی مبتال هستند.

احمد حاجبی در ادامه با اشاره به اینکه با افزایش 
بهداشتی  شبکه  در  سالمت  کارشناسان  تعداد 

کشور، دسترسی مردم به خدمات سالمت افزایش 
افراد  درصد   20 حدود  داد:  ادامه  است،  یافته 
نیازمند به خدمات سالمت در یکسال گذشته با 
روان  سالمت  خدمات  از  مراکز  این  به  مراجعه 

برخوردار شده اند.

و سواد سالمت  آگاهی  نظر  از  کرد:  تأکید  وی 
اطالعات  باید  و  داریم  مشکل  جامعه  در  روان 
دستگاه های  همکاری  با  زمینه  این  در  مردم 
مختلف از جمله صدا و سیما افزایش یابد. مردم 
روانپزشکی  اختالالت  شناخت  توانایی  باید 
صورت  در  که  بدانند  باید  و  باشند  داشته  را 
شناسایی چنین اختالالتی، باید چگونه و به کجا 

مراجعه کنند.

بیش از هزار و ۱00 کارشناس سالمت 
روان در سیستم بهداشتی کشور مستقرند

ضمن  بهداشت  وزارت  روان  سالمت  مدیرکل 

اشاره به اینکه طرح تحول سالمت دستاوردهای 
بزرگی را برای حوزه سالمت روان داشته است، 
در  طرح  این  اجرای  از  قبل  تا  کرد:  تصریح 
دانشگاه های  زیرمجموعه  شهرهای  از  بسیاری 
کارشناس سالمت  نفر  یک  پزشکی، حتی  علوم 
 100 و  هزار  از  بیش  امروز  اما  نداشتیم  روان 
و  بهداشتی  سیستم  در  روان  سالمت  کارشناس 

کافی  تعداد  این  هستند.  مستقر  کشور  درمانی 
دولت  این  در  بزرگی  قدم  اما  نیست،  ایده آل  و 

برداشته شده است.

افزایش اعتیاد و فقر در جامعه 
زمینه ساز افسردگی است

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: آسیب های 
در  فقر  و  اعتیاد  طالق،  بیکاری،  مثل  اجتماعی 
جامعه رو به افزایش است. این موارد زمینه ساز 
افسردگی هستند و ما باید به بهبود آنها بپردازیم. 
سالمندان،  مثل  اقشار  از  بعضی  بین  این  در 

نوجوانان، جوانان و زنان آسیب پذیرتر هستند.

مسأله  این  بر  تأکید  با  ادامه  در  سیاری  علی اکبر 
درمان  و  پیشگیری  قابل  اختاللی  افسردگی  که 
نفر  هزار   400 و  میلیون  شش  ابتالی  از  است، 
به آن خبر داد و افزود: در حوزه بهداشت، بحث 
پیشگیری و افزایش دسترسی برای مردم اهمیت 
زیادی دارد. ما باید کاری کنیم که استفاده از این 
به صرفه تر  آنها آسان تر، روانتر و  برای  خدمات 
باشد. همه ما احتیاج به توجه، درک شدن، محبت 

و نشاط داریم.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد افسردگی در 
افزایش است و این مسئله در کشور  به  دنیا رو 
ما نیز وجود دارد. باید تالش کنیم این روند رو 
به افزایش را متوقف کنیم و آن را کاهش دهیم. 
متأسفانه 25 درصد مردم دنیا از ابتال به افسردگی 

رنج می برند.

به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
و  روان  سالمت  کارشناس   1140 شدن  افزوده 
کشور  سالمت  نظام  به  عمومی  پزشک   ۶000
داد:  ادامه  نظام سالمت  تحول  اجرای طرح  طی 
امیدواریم مردم هم خودشان به این مراکز مراجعه 
پزشکان  که  می کنیم  تالش  حال  عین  در  کنند. 
پاسخگوی  که  کنیم  توانمند  را  کارشناسان  و 
این  از  مهمتر  مردم  نقش خود  باشند.  مردم  نیاز 
سیستم است، چراکه بحث سالمتی بدون بسیج، 
آنها  مسئولیت پذیری  افزایش  و  توانمندسازی 

امکان پذیر نیست.

مهارت »نه گفتن« به برخی مسائل را به 
افراد جامعه بیاموزیم

سیاری با تأکید بر ضرورت افزایش مهارت های 
استرس،  خشم،  کنترل  گفت وگو،  ارتباطی 
مردم  در  منطقی  تفکر  و  مسئله  حل  خشونت، 
افزود: ما باید به مردم مهارت »نه گفتن« به برخی 
بدانند که  باید  آنها  بیاموزیم. همچنین  را  مسائل 
پرهیز  و  مناسب  استراحت  تغذیه سالم،  تحرک، 
از مصرف مواد مخدر و الکل نیز در پیشگیری از 

ابتال به افسردگی بسیار مؤثر است.

وی به نقش خانواده، دوستان و سازمان های مردم 
به  ابتال  از  پیشگیری  به  کمک  در  توانمند  نهاد 
معنی  به  ارتباط  گفت:  و  کرد  اشاره  افسردگی 
ما  است.  احساسات  و  افکار  اطالعات،  تبادل 
باید زمینه بیان احساسات دیگران را فراهم کنیم. 
گوش کردن به حرف های آنان در این میان عامل 

بسیار مهمی است و نقش تاثیرگذاری دارد.

وی تأکید کرد: باید برای طرف مقابل خود وقت 
بگذاریم تا بتوانیم او را درک کنیم. قاضی نشویم 
و یاد بگیریم چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. 
اگر کسی که با او گفت وگو می کنیم احساس کرد 
به  ما  روح  می شود.  زنده  است،  شده  درک  که 

محبت و درک نیاز دارد.

مسائل سیاسی است

صدا و سیما
به جای اطالع رسانی

بیشتر در خدمت

همایش روز جهانی بهداشت با عنوان »بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم« با حضور قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
نورباال  احمد علی  بهداشت،  وزارت  اجتماعی  امور  معاون  ایازی  بهداشت، محمد هادی  وزارت  بهداشت  معاون  علی اکبر سیاری  پزشکی، 
مشاور وزیر بهداشت در امور سالمت روان، احمد حاجبی مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و نماینده سازمان 
بهداشت جهانی و نیز دیگر مسئوالن و کارشناسان و اساتید حوزه بهداست روان، روز یکشنبه 20 فروردین ماه در محل ستاد وزارت بهداشت 
برگزار شد. این همایش با هدف افزایش آگاهی عمومی پیرامون بیماری افسردگی، کاهش انگ اجتماعی پیرامون اختالالت روانپزشکی، 
ترغیب مبتالیان برای مراجعه و دریافت خدمات حرفه ای و توصیه به اطرافیان و خانواده بیماران برای حمایت از افراد مبتال برگزار شد. 
گفتنی است سازمان بهداشت جهانی شعار امسال روز جهانی سالمت )7 آوریل( را »بیایید درباره افسردگی صحبت کنیم« تعیین کرده است.

 
دیگران را به صحبت کردن در رابطه با افسردگی دعوت کنیم

مدیرکل دفتر منطقه  مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی بهداشت که »بیایید در مورد افسردگی حرف 
بزنیم« نامگذاری شده است، با بیان اینکه در حال حاضر در جهان 300 میلیون نفر مبتال به افسردگی هستند، گفت: با وجود اینکه درمان های 

مؤثری در دسترس است، اما انگ پیرامون بیماری ممکن است همچنان مانع از مراجعه بیماران برای درمان شود.

متن این پیام به شرح زیر است:                           

دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت                            

پیام دکتر محمود فکری، مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به مناسبت                                                      
روز جهانی بهداشت

هفتم آوریل 2017                            

افسردگی یک بیماری ناتوان کننده است که در آن افراد مبتال از احساس غمگینی طاقت فرسا رنج برده، عالقه شان را به فعالیت هایی که قباًل از 
آن لذت می برده اند از دست داده و انجام فعالیت های روزانه برایشان سخت می شود. در حال حاضر در جهان حدود 300 میلیون نفر مبتال به 
افسردگی هستند. این بیماری می تواند هرکسی را تحت تأثیر قرار دهد، اما افرادی که متأثر از بحران های انسانی یا جنگ ها بوده اند یا تحت تأثیر 

نیروی قهریه آواره شده اند، آسیب پذیرتر هستند.

با وجود اینکه درمان های مؤثر در دسترس است، اما انگ پیرامون بیماری ممکن است همچنان مانع از مراجعه بیماران برای درمان شود. همگان 
در کمک به بیماران مبتال به افسردگی برای دریافت درمان و مراقبت های درمانی آنطورکه شایسته آنها است، نقش دارند.

 دولت ها می توانند خدمات سالمت روان را بهبود بخشند
 خانواده ها و گروه های مردم نهاد می توانند سطح آگاهی جامعه را در این زمینه باال ببرند

 افراد )مبتال( می توانند درخواست کمک نمایند و کمک های درمانی دریافت کنند و همچنین در مورد احساساتشان با دیگران صحبت کنند

در این روز جهانی سالمت، ما می توانیم در مورد افسردگی کاری انجام دهیم. بیایید با انگ بیماری مبارزه کنیم و دیگران را به صحبت کردن 
بی پرده )در مورد افسردگی( دعوت کنیم.

در همایش روز جهانی بهداشت با عنوان »بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم« مطرح شد
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اینکه  بیان  با  مراسم  این  حاشیه  در  سیاری 
تصریح  است،  شایع تر  زنان  میان  در  افسردگی 
از  یکی  عنوان  به  خودکشی  آمار  بیشترین  کرد: 
عوارض افسردگی در بازه سنی 15 تا 29 سالگی 
اعالم شده است. امروز نیاز مردم توانمندسازی، 
زندگی  مهارت های  افزایش  و  خودمراقبتی 
است. در سال 90 مطالعه ای در خصوص میزان 
اختالالت روانی در کشور انجام شد که نتایج آن 
نشان داد 23.۶ درصد گروه سنی 14 تا ۶4 سال 
به یکی از اختالالت روانپزشکی مبتال هستند که 

شایع ترین آن افسردگی است.

شکستن قبح مراجعه به روانپزشک از 
سوی افراد بیمار و جامعه

مشاور وزیر بهداشت در امور سالمت روان  و عضو 
هیئت امنای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
کرد:  تأکید  بهداشت  روز جهانی  همایش  در  نیز 
باید  آموزش  و  اطالع رسانی  به وسیله  در جامعه 
روانی  اختالالت  دارای  که  بیمارانی  مراجعه  قبح 
هستند از سوی بیمار و جامعه شکسته شود. در 
حال حاضر برای سایر بیماری ها ارجاع به پزشک 
امری عادی است، اما در ارتباط با بیماران دارای 
اختالالت روانی، ارجاع به پزشک مربوطه متأسفانه 
همراه با انگ است که همین مسئله باعث می شود 
تا فرد بیمار از مراجعه به پزشک ممانعت کرده و 

در نهایت دست به خودکشی بزند.

گفت:  و  کرد  تأکید  روانشناس  و  روانپزشک 
بروز  زمینه ساز  می تواند  اجتماعی  مسائل 
ایجاد  بنابراین  شود.  افراد  در  روانی  مسائل 
و  نشاط  امیدواری،  با  همراه  اجتماعی  فضایی 
خودکشی  میزان  کاهش  منظور  به  تنوع پذیری 

است. مؤثر  بسیار 

صدا و سیما برای نمایش سریال های طنز 
هم سرمایه گذاری کند

اینکه  بیان  با  ادامه  در  نورباال  علی  احمد  دکتر 
مسائل اجتماعی می تواند زمینه ساز بروز مسائل 
همراه  فضایی  ایجاد  لزوم  بر  شود،  روانی 
میزان  کاهش  به منظور  نشاط  و  امیدواری  با 

خودکشی تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه عوامل خودکشی 
در همه جوامع وجود دارد، 90 تا 95 درصد علت 
خودکشی، مشکالت روانی است و در عوامل روانی 

بیشترین عامل مربوط به افسردگی است.

اسکیزوفرنی  شخصیتی،  اختالالت  نورباال 
عوامل  دیگر  از  را  موادمخدر  سوء مصرف  و 

از عوامل  ادامه داد: یکی  بیان کرد و  خودکشی 
مهم دیگر اقدام به خودکشی احساس درماندگی 
و ناامیدی در فرد است. در حال حاضر 44.23 
دچار  کشور  سطح  در  جامعه  افراد  درصد 
نشانگان روانی هستند. همچنین گروه سنی 15 
تا 24 سال بیشتر در معرض اقدام به خودکشی 
در  ۶5 سال هم  باالی  افراد  دارند و حتی  قرار 
برخی موارد به دلیل تنهایی، افراد مجرد و بیکار 

در معرض اقدام به خودکشی هستند.

روان  سالمت  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
به  روانی  اختالالت  با  بیمار  مراجعه  لزوم  بر 

نقش  به  نیز  بهداشت  وزارت  اجتماعی  معاون 
اشاره  جامعه  روان  سالمت  در  صداو سیما  مؤثر 
در  برنامه ها  و  اخبار  انعکاس  نوع  گفت:  و  کرد 
دیگر  دارد.  تأثیر  مردم  روان  بر  یا سوء اثر  بهبود 
باید از سریال های درام تکراری گذشت و بیشتر 
سریال هایی  ساخت  صرف  را  هزینه  و  وقت 
کمدی که لحظه ای خنده و شادی را برای بیننده 
نیز  ما  ارمغان می آورد کرد. همچنین سینمای  به 
باید به ساخت فیلم های کمدی و طنز در مقابل 
فیلم هایی با تم ناامیدی، غم و یأس بیشتر مبادرت 
تماشای  برای  تماشاگران  را  اینکه ساعتی  ورزد. 
یک فیلم صرف کنند و بعد از خروج از سینما به 
جای لبخند و شادی، گریه یا ناراحتی را با خود 

ببرند، درست نیست. 

سید محمد هادی ایازی از راه اندازی شبکه حوزه 
سالمت روان در سال جاری خبر داد و گفت: 

با تشکیل این شبکه می توان از ظرفیت خیریه ها 
و سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمت روان 

استفاده کرد.

وی افزود: انجمن سالمت روان ایرانیان می تواند 
نقش مؤثری در حوزه سالمت روان داشته باشد 
این  از  انجمن هایی  و  سازمان ها  مشارکت  با  و 
را  مردم  مشارکت  و  حضور  می توانیم  دست 
برای  و  کنیم  گسترده  روان  سالمت  حوزه  در 
جامعه،  در  روان  بیماری های  از  انگ زدایی 

نماییم. فرهنگ سازی 

به  ادامه  در  بهداشت  وزارت  اجتماعی  معاون 
به ویژه  امور حوزه سالمت  در  مشارکت خیرین 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  زیرساخت ها  حوزه  در 
تومان  میلیارد   1500 خیرین  و  مردم   ،95 سال 
همچنین  کرده اند.  کمک  زیرساخت ها  حوزه  به 
باید  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با 
این  باید  ما  شود،  ویژه  توجه  روان  سالمت  به 
با  از سازمان ها و دستگاه های مرتبط  موضوع را 

سالمت مطالبه کنیم.

بین  مشارکت  در حوزه  اینکه  بر  تأکید  با  ایازی 
سالمت  امر  در  مرتبط  دستگاه های  با  بخشی 
همکاری کرده و پیگیر مطالبات هستیم، تصریح 
کرد: در این خصوص آنچه که تاکنون خواسته ایم 
به صورت کامل انجام نگرفته است و اگر بتوانیم 
از ظرفیت دستگاه ها به نفع سالمت مردم استفاده 

کنیم، بسیار راه گشا خواهد بود.

مشارکت جویانه  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
بسیاری از مشکالت را مرتفع می کند، گفت: اگر 
بتوانیم از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم، بخش 
هستیم  مواجه  آن  با  که  مشکالتی  از  عمده ای 

برطرف می شود.

عرضه  با  جدی  برخورد  از  کرمانشاه  شهرداری  اجرائیات  اداره  رئیس 
عمومی قلیان در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: تا ریشه کن شدن 

عرضه قلیان، برخوردها را ادامه می دهیم.

علی ناصری با اشاره به طرح برخورد با عرضه عمومی قلیان که از ابتدای فروردین 
آغاز شده، اظهار کرد: در قالب این طرح تا کنون بیش از 1100 عدد قلیان ار مناطق 

مختلف سطح شهر جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: قلیان هایی که جمع آوری شدند، همه بلوکه شده و به صاحبان 
آن بازگردانده نمی شود.

به گفته این مسئول، برخورد با عرضه قلیان تا زمانی که این آسیب اجتماعی 
ریشه کن شود، ادامه خواهد داشت.

برخورد  این  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه  شهرداری  اجرائیات  اداره  رئیس 
هیچ  می شود.  انجام  انتظامی  نیروی  همکاری  با  و  قضایی  مقام  دستور  به 
منطقه ای از سطح شهر نیست که بازدید و نظارت برای جمع آوری قلیان 
در آن صورت نگیرد و مواردی از جمع آوری قلیان از خیابان های فردوسی، 

الهیه، 22 بهمن و غیره داشتیم.

وی یکی از مراکز عمده عرضه قلیان را پارک کوهستان و طاق بستان اعالم 
کرد و افزود: این مناطق در اولویت ما است و تمرکز بیشتری روی آنها داریم.

طرح کافه سالمت با همکاری شورای 
مبارزه با مواد مخدر کیش اجرا شد

نخستین کافه سالمت هواپیمایی در راستای ترویج سبک زندگی سالم و 
دوری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در نوار ساحلی کیش و در محل 

کشتی یونانی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرنا از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جزیره کیش، طرح 
کافه سالمت با حمایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش اجرایی 
شده است و هدف این طرح استفاده از چشم اندازهای گردشگری، ایجاد 
محیطی آرام برای گفت و گوی خانواده، آموزش، فرهنگ سازی و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه دخانیات و موادمخدر، گفت و گوی 

اجتماعی و باال بردن مشارکت و مسئولیت اجتماعی دانش آموزان است.

مسافربری  هواپیمای  یک  داخل  که  سالمت  کافه  طرح  در  هدف  جامعه 
و بصورت ثابت در نوار ساحلی کیش ایجاد شده، مسافران و گردشگران، 
دانش آموزان،  غیردولتی،  و  دولتی  سازمان های  ادارات،  کارکنان  کیشوندان، 
دانشجویان و عامه مردم هستند که با حضور در این مکان ضمن استفاده از 
در  اجتماعی  آسیب های  حوزه های  در  پیشگیرانه  آموزش های  کافی شاپ، 

محیطی که استعمال هرگونه مواد دخانی در آن ممنوع است را فرا می گیرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش روز چهارشنبه در حاشیه 
راه اندازی این کافه سالمت که توسط بخش خصوصی اداره می شود، با تأکید 
بر ضرورت پیشگیری از مصرف دخانیات گفت: استعمال دخانیات از جمله 

سیگار، زمینه ساز گسترش دامنه آسیب های اجتماعی در کشور است.

سرهنگ محمد حسن جهان افزود: نتایج مطالعات علمی مشخص کرده است 
هر اندازه نوجوانان در سنین پائین تر استعمال سیگار یا قلیان را آغاز کنند، احتمال 
بیشتری وجود دارد که در سنین بزرگسالی به یک سیگاری حرفه ای تبدیل شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارها، تجربه کشیدن نخستین نخ سیگار در 
اوایل نوجوانی و جوانی و فاصله سنی 12 تا 19 سال رخ می دهد.

فراگیری  کرد:  اضافه  کیش  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
مصرف مواد دخانی، از مشکالت و ناهنجاری های بزرگ جامعه بشری به 

شمار می رود و شکلی مهم از اعتیاد را در بر می گیرد.

سرهنگ جهان افزود: مصرف قلیان و مواد دخانی برای آینده سازان ایران 
از شیوه ها و  باید  دلیل  به همین  تهدید محسوب می شود و  اسالمی یک 
ابزارهای مختلف برای آگاه سازی نسل جوان نسبت به زیان های ناشی از 

مصرف مواد دخانی استفاده کرد.

با اشاره به راه اندازی این کافه سالمت گفت: در این کافه استعمال  وی 
هرگونه مواد دخانی ممنوع است و تمامی میهمانان و گردشگران با کتب 
و جزوه هایی که در زمینه پیشگیری از اعتیاد در اختیارشان قرار می گیرد و 
درج پیام ها و توصیه های پیشگیرانه از طریق مانیتوری که بر روی هر میز 
این کافه نصب شده، با پیامدها و خطرات استفاده از انواع موادمخدر و 

آسیب های دخانیات آشنا می شوند.

و  آموزش  اداره  همکاری  با  تا  داریم  تالش  کرد:  اضافه  جهان  سرهنگ 
پرورش جزیره کیش، موضوع پیشگیری از مصرف مواد دخانی را در میان 
دانش آموزان و آینده سازان ایران اسالمی نهادینه کنیم و برخی از اردوهای 
تفریحی دانش آموزان در در حاشیه نوار ساحلی و استفاده از این کافه با 
تسهیالت ویژه با هدف آموزش و تفریح نوجوانان و جوانان برنامه ریزی 

خواهد شد.

وی به خانواده ها برای استفاده از اینگونه مراکز تفریحی سالم توصیه کرد و 
گفت: نظر به اینکه انتخاب شیوه زندگی سالم منافع بیشتری برای هر یک از 
افراد به همراه دارد و با توجه به اینکه هر فرد در قبال زندگی خود مسئول 
است، نوجوانان باید از تاثیر مثبت زندگی سالم بر سالمت جسم و روح خود 

آگاه باشند و والدین نیز آنها را هوشیارانه در این راه حمایت کنند.

هواپیمایی که این کافه در آن ایجاد شده است از 29 بهمن سال ۸9 پس از 
آخرین پرواز از تهران به مقصد کیش، در شمار هواپیماهای از رده خارج 

قرار گرفت و پیش از این در فرودگاه بین المللی کیش نگهداری می شد.

جدید  جاذبه  یک  ایجاد  هدف  با  گذشته  سال  هواپیما  این  جابه جایی 
گردشگری در نوار ساحلی و در محل کشتی یونانی صورت گرفت که 
ساکنان و گردشگرانی که برای دیدن غروب زیبای کیش به بخش جنوبی 

جزیره کیش می روند، بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

جمع آوری ۱۱ هزار قلیان در کرمانشاه

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: مراکزی که قلیان 
آنها جمع می شود دوباره سرکشی می شوند تا تخلف خود را تکرار نکنند 

و دوباره عرضه قلیان نداشته باشند.

ناصری با بیان اینکه هنوز دستوری برای پلمب مراکز عرضه نداشتیم، یادآوری 
کرد: اگر دستور قضایی برای پلمب صادر شود نسبت به پلمب مراکز متخلف 

اقدام خواهیم کرد.

در سال 20۱5 تعداد افراد سیگاری جهان به یک میلیارد نفر رسید
اثر  بر  نفر در جهان  ثانیه یک  مطالعات جدید نشان می دهد که هر 8 
مصرف سیگار می میرد، با توجه به رشد آمار افراد سیگاری، پیش بینی 

می شود آمار مرگ و میر در اثر مصرف دخانیات نیز افزایش یابد. 

در سال 2015، تعداد افراد سیگاری جهان به یک میلیارد رسید و با توجه به 
اطالع رسانی انجام شده درباره مضرات سیگار و همچنین ممنوعیت سیگار 
کشیدن در اماکن مختلف، تعداد سیگاری های جهان همچنان بسیار باالست.

داده اند،  انجام  را  آن  واشنگتن  دانشگاه  دانشمندان  که  جدید  مطالعه  این 
نشان می دهد در هر ۸ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر مصرف سیگار می میرد. 
بیستم زنان  این مطالعه همچنین نشان می دهد، یک چهارم مردان و یک 
به دلیل مصرف سیگار در معرض خطر مرگ ناگهانی هستند. آماری که 
سازمان بهداشت جهانی درباره جمعیت سیگاری های جهان منتشر کرده، 
نشان می دهد بیشترین سرانه مصرف سیگار در جهان به کشور کره  شمالی 

تعلق دارد.

هستند.  سیگاری  بزرگسال  کره ای های  درصد   5۸/۶ اساس  این  بر 

مردم جهان  دوم سیگاری ترین  رده  در  درصد   51/7 با  یونان  بزرگساالن 
ایستاده اند. نائورو 49/3 درصد، روسیه 4۸/3 درصد، اوکراین 43/3 درصد، 
اتریش 43/3 درصد، بالروس 42/4 درصد، صربستان 42/3 درصد، بوسنی 
بعدی  رده های  در  درصد،   40/9 با  ساموآ  و  درصد   42/2 هرزگوین  و 

سیگاری ترین مردم جهان ایستاده اند.
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وزیر  پیش  چندی  که  حالیست  در  اینها  تمامی 
بهداشت در همایش روز جهانی سالمت اعالم کرد: 
نباید سیاه نمایی کنیم، مشکالت ما در کشور در زمینه 
افسردگی و اختالالت روانی کم نیست، اما از طرفی 
هم این مشکالت زیاد و غیرقابل اصالح نیستند. 
همچنین اختالالتی که در روابط شخصی به وجود 
می آید، بی رغبتی به کار و زندگی، گوشه گیری و 
پرخاشگری همگی در شیوع اختالالت افسردگی 
اثرگذار هستند. در کشور ما زنان نسبت به مردان 
بیشتر مبتال به افسردگی می شوند و هم اکنون این 
می توان  یعنی  داشته،  رشد  درصد   50 اختالالت 
گفت در ایران افسردگی در طول 2۶ سال گذشته 

2 برابر شده است.

از هر ۱0 مرگ در جهان، یک مورد 
به علت سیگار کشیدن است

اینکه شیوع سیگار  با وجودی  به گفته محققان، 
کشیدن از سال 1990 کاهش یافته، اما هنوز هم 
مقاله  طبق  است.  جهان  در  مرگ  اصلی  علت 
انگلستان،   The Lancet مجله  در  منتشرشده 
جهان  سطح  در  شده  انجام  تالش های  »به رغم 
برای کنترل تنباکو، همچنان سیگار در شماری از 

کشورها موجب دغدغه و نگرانی است.«

به نقل از مهر، طبق این گزارش، بیش از نیمی از 
مرگ های ناشی از سیگار کشیدن در سال 2015 
در کشورهای چین، هند، روسیه و ایاالت متحده 
به  مربوط  اطالعات  محققان  است.  افتاده  اتفاق 
که  را  جهانی«  بیماری های  مسئولیت  »مطالعه 
کشور   195 از  کشیدن  سیگار  داده های  شامل 
بررسی  بود،   2015 تا   1990 سال های  طول  در 
برای  مقاله  این  نویسندگان  همچنین  کردند. 
بهبود وضعیت جهانی تنباکو، بر ضرورت اعمال 
تنباکو تأکید دارند.  بر  بیشتر  سیاست های کنترل 
مرگ  علت  کشیدن  سیگار  آمریکا،  کشور  در 
بروز  اصلی  علت  و  بوده  نفر   5 هر  از  نفر  یک 

بیماری های قابل پیشگیری اعالم شده است.

بیش از 6 میلیون نفر در کشور به 
افسردگی مبتال هستند

پیش  چندی  نیز  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
بیکاری،  مثل  اجتماعی  آسیب های  کرد:  اعالم 
طالق، اعتیاد و فقر در جامعه رو به افزایش است. 
این موارد زمینه ساز افسردگی هستند و ما باید به 
بهبود آنها بپردازیم. در این بین بعضی از اقشار مثل 
سالمندان، نوجوانان، جوانان و زنان آسیب پذیرتر 

هستند.

اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  سیاری  علی اکبر 
افسردگی اختاللی قابل پیشگیری و درمان است، 
این  به  نفر  هزار   400 و  میلیون  ابتالی شش  از 
بهداشت،  حوزه  در  افزود:  و  داد  خبر  اختالل 
بحث پیشگیری و افزایش دسترسی در این زمینه 
برای مردم اهمیت زیادی دارد. ما باید کاری کنیم 
آسان تر،  آنها  برای  خدمات  این  از  استفاده  که 

به  احتیاج  ما  همه  باشد.  صرفه تر  به  و  روانتر 
توجه، درک شدن، محبت و نشاط داریم.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد افسردگی در دنیا 
رو به افزایش است و این مسئله در کشور ما نیز 
وجود دارد. باید تالش کنیم این روند رو به افزایش 
را متوقف کنیم یا آن را کاهش دهیم. متأسفانه 25 

درصد مردم دنیا از ابتال به افسردگی رنج می برند.

دانشگاه شدیداً متعهد به حمایت از 
افراد برای دور ماندن از دخانیات است

وزیر بهداشت نیز چندی پیش، قشری که بیشتر 
در معرض آسیب افسردگی هستند را کهن ساالن و 
زنان باردار معرفی کرد. هاشمی گفت: به هر حال 
اگر بخواهیم بر طبق پژوهش انجام شده بر روی 
افسردگی  میان استعمال سیگار و  ارتباط مستقیم 
پیش برویم، بارها به افزایش نگران کننده استعمال 
در  زنان  خصوص  به  دانشجویان  توسط  سیگار 
اشاره  دانشگاه  اساتید  و  مسئوالن  توسط  جامعه 
بار آوردن  به  بر  نگرانی ای که عالوه  شده است. 
را  ناسالم  و  معیوب  نسلی  سالمت،  هزینه های 
برای آینده کشور پرورش خواهد داد. البته بارها 
راهکار هایی از سوی مسئوالن و افراد ذی ربط برای 
ولی  است،  شده  ارائه  چالش  این  از  رفت  برون 
یا  به بن بست رسیده  یا  متأسفانه در مرحله اجرا 
اصال به این مرحله نرسیده و هنوز در راهروهای 
تأیید در بین سایر پرونده ها در حرکت است. البته 
هر ساله در هفته سالمت و هفته هایی که به طریقی 
با سالمت مردم در ارتباط است، از این راهکارها و 
نظریه ها غبارروبی می شود و بعد از گذشت از این 
ایام، دوباره به بایگانی فراموشی هدایت می شوند.

در حال حاضر ۱00 اتاق یا فضای 
تندرستی در خوابگاه های دانشجویی 

تجهیز شده اند

امور  سازمان  رئیس   ،94 سال  اسفندماه  در 
بدون  »دانشگاه  طرح  تدوین  از  دانشجویان 
طرح  گفت:  فارس  به  و  داد  خبر  دخانیات« 
امور  سازمان  سوی  از  دخانیات  بدون  دانشگاه 
دانشجویان در حال تدوین است که در سال 95 
یکی از برنامه های اصلی این سازمان اجرای این 

طرح در دانشگاه ها است. 

طرح  این  در  افزود:  ادامه  در  صدیقی  مجتبی 
دانشگاه  تحقق  برای  مقرراتی  تدوین  بر  عالوه 
بدون دخانیات، تشویق هایی نیز برای دانشجویان 
در نظر گرفته شده که از سال آینده در دانشگاه ها 
طرح،  این  اساس  بر  همچنین  می شود.  اجرا 
از دخانیات  دانشگاه  نباید در محیط  دانشجویان 
تسهیالت  قالب  در  همچنین  کنند.  استفاده 
افزایش فوق برنامه ها،  مانند  تشویقی، بخش هایی 
توجه به بحث تربیت بدنی، فعالیت های گروهی 
فرهنگی و تربیت بدنی درنظر گرفته شده است.

مرکز  مدیر  گذشته،  سال  ماه  دی  در  آن  از  بعد 

علوم  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  مشاوره 
دانشگاه های  برنامه  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
تمام  به  بار  نخستین  برای  دخانیات  از  عاری 
آن،  اساس  بر  و  شد  ابالغ  کشور  دانشگاه های 
از  عاری  دانشگاه های  به  ایران  دانشگاه های 

دخانیات جهان می پیوندند.

علوم،  وزیر  نیز   95 سال  ماه  بهمن  در  ادامه  در 
گسترش  کرد:  تأکید  فناوری  و  تحقیقات 
صورت  به  دخانیات  از  عاری  دانشگاه های 
جدی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و 
دستورالعمل های این موضوع نیز تهیه شده است.

دکتر محمد فرهادی با بیان اینکه قبول دارد فضاها 
و امکانات ورزشی در دانشگاه ها خیلی کم است، 
تصریح کرد: توسعه فضاها و امکانات ورزشی قطعًا 
رشد خواهد داشت و این موضوع در برنامه های 
توسعه ای و راهبردی دانشگاه ها دیده شده است. 
یا فضای تندرستی در  اتاق  در حال حاضر 100 
برنامه  و  شده اند  تجهیز  دانشجویی  خوابگاه های 
نیز  دخانیات  از  عاری  دانشگاه های  گسترش 
راستا  این  در  می شود.  دنبال  جدی  صورت  به 
موضوع  تا  شده  تعیین  نیز  آن  دستورالعمل های 

استعمال دخانیات در دانشگاه ها کنترل شود.

این  اجرای  پیگیری  مراتب  سلسله  حال،  هر  به 
طوالنی،  زمانی  فاصله  با  دانشگاه ها  در  طرح 
خبر  طرح  این  اجرای  و  تدوین  از  هرکدام 
می دهند که امید است در سال 9۶، طلسم اجرای 
سراسر  دانشگاه های  در  جدی  صورت  به  آن 

کشور اجرا شود.

دانشگاه ایالت اوهایو از پیشتازان 
اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات

تمام  اوهایو،  ایالت  سیاستگذاری های  طبق 
کارکنان، دانشجویان، مهمانان و تمام کسانی که 
به محوطه دانشگاه رفت و آمد دارند، حق استفاده 
از دخانیات را در محیط های بسته و باز ندارند. 
محصوالت  انواع  تمام  از  استفاده  نیز  دانشگاه 
دخانی را در تمام ساختمان های دانشگاه ممنوع 
دانشگاه  تملک  در  کرده و همه قسمت هایی که 
تمام قسمت های  و  گاراژ  پارکینگ،  است شامل 

بدون سقف نیز شامل این ممنوعیت می شوند. 

این سیاست برای تشویق کارمندان، دانش آموزان 
و  تهیه  آنها  ارتقاء سالمتی  و  مالقات کنندگان  و 
اعالم  دانشگاه  این  همچنین  است.  شده  تدوین 
کرده است که این سیاست برای این تدوین شده 
که دانشجویان و افراد حاضر در دانشگاه، سیگار 
کشیدن خود را به بیرون از محوطه دانشگاه و به 
درست  اجرای  بنابراین  ببرند.  همسایگان  محیط 
مصرف کنندگان  همکاری  به  نیاز  قانون  این 
دارد.  نیستند  مصرف کننده  آنهاکه  و  دخانیات 
دانشگاه برای تشویق به عدم مصرف دانشجویان 
سعی دارد در زمینه ترک دخانیات به آنها کمک 

کند. 

جزئیات این سیاست از این قرار است:

افراد  از  حمایت  به  متعهد  شدیدا  دانشگاه   .1
برای دور ماندن از دخانیات است. 

الف( برنامه ترک دخانیات برای اساتید، کارکنان 
و دانشجویان فراهم است. 

جایگزین  درمان  محصوالت  از  استفاده  ب( 
نیکوتین برای هدف ترک در دانشگاه مجاز است. 

همفکری،  به  نیاز  سیاست  این  موفقیت   .2
و  توجه مصرف کنندگان دخانیات  و  همکاری 

کسانی که مصرف نمی کنند دارد. 

هر  باید  دخانیات  به  مربوط  دغدغه های  الف( 
زمان که الزم است با احترام مطرح شود. 

ب( این نگرانی ها باید به واحدهای مربوطه برای 
اقدام ارجاع داده شود. 

3. دانشگاه هیچ تبلیغی در مورد دخانیات را در 
محوطه خود مجاز نمی داند. 

ممنوع  کاماًل  دانشگاه  در  دخانیات  فروش   .4
است. 

قانون  این  از  به دخانیات  5. تحقیقات مربوط 
مستثنی هستند.

 اولویت دولت باید پرداخت 
اعتبارات حوزه سالمت باشد

به هر حال عالوه بر طرح دانشگاه بدون دخانیات 
جمعیت  توسط  پاد  طرح  اجرای  آن  کنار  در  و 
استعمال دخانیات در مدارس ورامین،  با  مبارزه 
نوجوان  و  جوان  قشر  به  می توان  حدودی  تا 
کشور شناخت برخی از آسیب های اجتماعی در 
در  نیز  را  این  باید  ولی  آموخت.  را  آنها  کمین 
مسئله  هزاران  آموزش،  کنار  در  که  داشت  نظر 
بین  اگر هماهنگی های  که  دارد  نیز وجود  دیگر 
طرح ها  این  اجرای  باشد،  نداشته  وجود  بخشی 
هر  به  بود.  نخواهند  تاثیرگذار  خود  خودی  به 
حال هر ساله از مهجوریت مالیات و کمی بودجه 
تخصیص داده شده به بخش آموزش و سالمت 
نمی رسد،  به جایی  البته  که  گفته می شود  سخن 
بلکه با تصویب نادرست قوانین در برنامه ششم 
توسعه، قرار است به مدت 5 سال نیز همانطور 
ادامه پیدا کند. تمامی اینها در حالیست که چندی 
پیش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
بیان اینکه عملکرد دولت در سال 95 در پرداخت 
قیمت  نزولی  سیر  دلیل  به  سالمت  حوزه  منابع 
باید  دولت  اولویت  گفت:  نبود،  مناسب  نفت 

پرداخت اعتبارات حوزه سالمت باشد.

حیدرعلی عابدی در رابطه با اعتبارات تخصیصی 
و نحوه هزینه  کرد منابع حوزه بهداشت برای سال 
اختصاص یافته  اعتبارات  افزود:  ادامه  در  جاری، 
شورای  مجلس  سوی  از  بهداشت  وزارت  به 
اسالمی در دو بُعد عمومی و خصوصی تعریف 
می شود که خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه 
و  برنامه  طبق  را  یافته  اختصاص  منابع  باید 
کند. پرداخت  بهداشت  وزارت  به  تعلل   بدون 
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه و به موقع سازمان 
برنامه و بودجه به پرداخت منابع حوزه سالمت، 
گفت: وزارت بهداشت باید با اتخاذ تدابیر ویژه 
و برنامه ریزی منسجم و مناسب، مدیریت درستی 
را در نحوه هزینه کرد منابع خود داشته باشد تا با 
مشکالت اقتصادی مواجه نشود. برخی از منابع 
در  مستقیم  به صورت  حوزه سالمت  اختصاصی 
نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، یک درصد 
حدود  مبلغی  یعنی  افزوده،  ارزش  درصد   9 از 
درصد   10 سویی  از  و  تومان  میلیارد  هزار   5
شده  اخذ  عوارض  همچنین  یارانه ها.  هدفمندی 
بیمه شخص  پرداخت 10 درصد  از دخانیات و 
به  باید  و  بوده  مشخص  که  بوده  منابعی  ثالث 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

پرداخت شود.

اعتبار، عدم پوشش  به هر حال همچنان کمبود 
و  آموزش  بخش  به  بی توجهی  هزینه ها، 
تفریح های  ایجاد  به  کم توجهی  فرهنگ سازی، 
صحبت هایی  نوجوانان،  و  جوانان  برای  سالم 
تنها  آن  نتیجه  می آید،  میان  به  وقتی  که  است 
بین  باالی مصرف سیگار در  ارقام  آمار و  دادن 

ایرانیان است.

بیش از یک سوم افراد، افسردگی و اضطراب را بعد از مصرف دخانیات تجربه می کنند

در طول 
26 سال گذشته 
افسردگی

 در ایران
2 برابر شده است

مجله پژوهشی »نیکوتین و دخانیات«، در تازه ترین شماره خود به نتیجه یکی از تحقیقات درباره ارتباط میان مصرف دخانیات با اضطراب و افسردگی 
پرداخته است. الزم به ذکر است تاکنون مطالعات زیادی درباره رابطه مثبت میان سیگار کشیدن و بیماری های ذهنی انجام شده اند. این بار نیز محققان 
 با بررسی و مرور سیستماتیک تحقیقاتی که به طور مشخص درباره اضطراب و افسردگی با دخانیات انجام شده، رابطه این دو متغیر را تأیید کرده اند.

در این بررسی، نتایج 148 مطالعه به چند مقوله تقسیم شده اند: شروع کشیدن سیگار، وضعیت مصرف، شدت مصرف و وابستگی به نیکوتین. نتایج 
 هریک از این مقوالت نیز با توجه به شواهدی که در زمینه تقدم اضطراب و افسردگی بر مصرف سیگار یا برعکس وجود داشت، تقسیم شده اند.

تقریباً نیمی از نمونه ها اعالم کرده بودند که اضطراب و افسردگی آن  ها منجر به مصرف دخانیات شده است. در حالی که بیش از یک سوم افراد، افسردگی 
و اضطراب را بعد از مصرف دخانیات تجربه کرده بودند. طبق گزارش این مقاله، مطالعات اندکی وجود دارند که رابطه دو طرفه این مسأله را بررسی 
کرده باشند. بر اساس نتیجه حاصل از این پژوهش، رابطه این متغیرها با اطمینان باال تأیید می شود و برای یافتن رابطه علی قوی تر میان مصرف دخانیات 

و اضطراب و افسردگی، انجام مطالعات بیشتر با روش های پژوهشی مختلف پیشنهاد می شود.

ممنوعیت استعمال سیگار الکترونیک 
در نیروی دریایی آمریکا

پس از انفجار باتری سیگار های الکتریکی بسیاری 
از ملوانان آمریکایی، نیروی دریایی آمریکا استفاده 
از این سیگار ها را در تمام کشتی ها، زیردریایی ها 

و هلیکوپتر ها ممنوع اعالم کرد. 

ناوگان  شد،  منتشر  جمعه  روز  که  بیانیه ای  در 
نیروهای عمومی آمریکا اعالم کرد: »سیاست های 
جدیدی در جهت حفظ امنیت و رفاه ملوانان، 
محافظت از کشتی ها، زیردریایی ها، هلیکوپتر ها 
و تجهیزات اعمال خواهد شد. این ممنوعیت از 
روز 14 ماه می  اعمال خواهد شد و تا زمانی که 
بررسی های نهایی در خصوص این حادثه انجام 

گیرد، برقرار خواهد بود.«

گزارش ها حاکی از این است که سیستم انتقال دهنده 
سیگارهای الکتریکی به دلیل گرم شدن بیش از حد 
باتری های لیتیومی آن ناگهان منفجر می شود که در 
حال حاضر این مسئله باعث سوختگی درجه یک 
و دو و آسیب دیدن صورت چندین ملوان نیروی 

دریایی آمریکا شده است.

بر اساس گزارش نیوزویک، در یکی از این حادثه ها 
که در سپتامبر گذشته اتفاق افتاد، انفجار باتری 
سیگار باعث ایجاد بخار داغ و شدید آب روی 
سکوی ناوگان کشتی آمریکایی شد. پرونده این 
اتفاق نشان می دهد که 15 رخداد مشابه بین اکتبر 
2015 و ژوئن 201۶ اتفاق افتاده است که در نتیجه 
آن تعداد زیادی از پرسنل ناوگان و تجهیزات شان 

دچار آسیب جدی شدند.

از 15 می  که این قانون اعمال می شود، ملوانان تنها 
مجازند از سیگار در ساحل و نواحی طراحی شده 
و مجاز برای سیگار کشیدن در کشتی ها استفاده 

کنند.

گفتنی است که یکی از این ملوانان که دچار آسیب 
دیدگی جدی در ناحیه صورت شده، از کارخانه 

تولید کننده این سیگارها شکایت کرده است.

و  غذا  سازمان   201۶ ژانویه  تا   2009 سال  از 
داروی آمریکا 134 حادثه در رابطه با آتش گرفتن 
باتری های سیگارهای الکتریکی ثبت کرده است. 
هفته آینده این سازمان میزبان یک جلسه در ارتباط 

با امنیت چنین ابزارهایی خواهد بود.

مرگ بیش از 200 میلیون چینی 
بةخاطر استعمال سیگار

بر اساس یک گزارش، استعمال دخانیات در چین 
در قرن بیست و یکم، بیش از 200 میلیون نفر 
را به کام مرگ خواهد کشاند. بر اساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی و برنامه توسعه سازمان 
ملل، استعمال دخانیات در چین در قرن حاضر 

بیش از 200 میلیون قربانی خواهد گرفت.

در این گزارش که روز جمعه هفته گذشته منتشر 
شد، این افراد بیشتر در مناطق فقیرنشین چین جان 
خود را از دست خواهند داد مگر اینکه گام هایی 
به  کشور  این  وابستگی  کاهش  برای  اساسی 
دخانیات برداشته شود. اما دستیابی به این هدف در 
کشوری که بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده 

دخانیات است، امری دشوار به شمار می رود.

دود  چین  در  جهان  سیگارهای  از  درصد   44
صنعتی  به  کشور،  این  در  دخانیات  و  می شود 
سودآور بدل شده است. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، صنعت دخانیات در چین در سال 2015، 

1۶0 میلیارد دالر درآمد کسب کرد.
در گزارش سازمان بهداشت جهانی آمده است 
خرید سیگار به گونه ای روزافزون، آسان تر شده 
است. اما وضع مالیاتی 50 درصدی بر دخانیات 
می تواند طی 50 سال، از تعداد مردان سیگاری 
چین 47 میلیون نفر بکاهد و آمار مرگ و میر ناشی 
از استعمال دخانیات را 20 میلیون نفر کاهش دهد.
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از همتاهای  بیش  شرکت های خصوصی معموالً 
فعالیت های  توسعه  و  سودآوری  به  خود  دولتی 
است  طبیعی  امر  این  دارند.  توجه  اقتصادی شان 
چراکه آنان باید بتوانند بدون حمایت دولتی در 
بازار رقابتی جایگاه خود را حفظ کنند. این کار 
کیفیت  ارتقاء  و  تکنولوژی  در  نوآوری  مستلزم 
نظر  به  است.  محصول  قیمت  رقابت پذیری  و 
دخانیات  شرکت  خصوصی سازی  با  می رسد 
با  که  برآمده  آن  صدد  در  شرکت  این  ایران، 
شرکای  با  بین المللی   همکاری های  گسترش 
خارجی، راه باال بردن بهره وری و ارتقای کیفیت 
محصوالت خود را هموار کند و به این ترتیب، 
سهم بیشتری در بازار داخلی و خارجی به خود 

اختصاص دهد.

از چند سال پیش تاکنون خبرهایی درباره روابط 
زمینه  در  لبنان  و  ایران  اقتصادی  و  بازرگانی 
صادرات محصوالت دخانی شنیده می شود. این 
ایران  همکاری  مختلف  ابعاد  از  حاکی  خبرها 
در  مهر  خبرگزاری  است.  زمینه  این  در  لبنان  و 
احد خیری، عضو  از  نقل  به  اردیبهشت 92   23
هیأت مدیره و معاون بازرگانی و اقتصادی وقت 
بسیار  »توافقات  می نویسد:  دخانیات  شرکت 
مثبت و سازنده ای با طرف لبنانی برای صادرات 
محصوالت دخانی شرکت دخانیات انجام گرفته 
است«. او همچنین از خرید 100 تن تنباکوی زرد 
طالیی ایران توسط طرف لبنانی خبر داده و گفته 
است که قیمت این محصول در لبنان به مراتب 

بیش از قیمت مصوب ایران است. 

عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی و اقتصادی 
را  لبنان  در  حضور  اهداف  دخانیات،  شرکت 
و  بین المللی  و  منطقه ای  جدید  بازارهای  ایجاد 
گفت:  و  برشمرد  سرمایه گذاری  فرصت های 
به حمداهلل استقبال خوبی از مذاکرات و همچنین 
از غرفه شرکت دخانیات در نمایشگاه تخصصی 
که  می دهد  نشان  این  و  شده  لبنان  در  ایران 
جدید  صادرات  برروی  جدیدی  درب های 
گشوده  جهانی  و  منطقه ای  بازارهای  به  شرکت 

خواهد شد.

محصوالت دخانی بخشی از همکاری 
صنعتی ایران و لبنان
 در آینده خواهد بود

این خبر در روزنامه های لبنانی هم منعکس شد به 
طوری که دیلی استار بیروت در گزارشی اعالم کرد 
که محصوالت دخانی بخشی از همکاری صنعتی 
ایران و لبنان در آینده خواهد بود. در این گزارش 
به نقل از حسین حاج حسن وزیر صنعت لبنان از 
ضرورت طراحی پروژه های مشترک و توافق ایران 
و لبنان بر سر نیاز به همکاری های صنعتی مشترک با 
ایران خصوصاً در زمینه محصوالت دخانی خبر داد 
و در ادامه گفت: که دو طرف درباره تولید سیگارهای 
لبنانی در ایران و همزمان تولید محصوالت دخانی 

ایران در لبنان گفت وگو  کرده اند.

از  هدف  نیز  دخانیات  شرکت  وقت  مسئوالن 
لبنان را  از جمله  با سایر کشورها  روابط تجاری 
توسعه  سرمایه گذاری در صنعت دخانیات با هدف 
افزایش صادرات و بهبود کیفیت تولیدات داخلی 
برای مبارزه با قاچاق سیگار اعالم کرده اند. محمد 
حسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت دخانیات 
در مصاحبه ای با روزنامه ایران به تاریخ 12 آبان 94 
گفت: »ما مبلغ مصرف سیگار نیستیم، اما برای آنکه 
از میزان قاچاق سیگار کاسته شود، باید تولیدات 
داخلی افزایش یابد«. این گفته تا حدودی درست 
است چون مصرف سیگار در کشور ساالنه حدود 
70 میلیارد نخ سیگار است اما تولید داخلی کمتر 
از 9 میلیارد نخ است. محمد حسین برخوردار راه 
خروج از این وضعیت را مشارکت سرمایه گذاران 
خارجی  دانست و افزود: این کار تحول عظیمی 
حضور  از  او  می کند.  ایجاد  داخلی  تولیدات  در 
هیأت های اقتصادی زیادی از جمله از کشورهای 
کره  مجارستان،  بلغارستان،  ایتالیا،  ترکیه،  آلمان، 
توسعه  زمینه  در  که  داد  ایران خبر  در  لهستان  و 
صنعت دخانیات با هدف افزایش صادرات مذاکره 
کرده اند. لبنانی ها نیز درخواست های زیادی برای 
سرمایه گذاری و خرید تنباکوی ایران داشته اند. او 
اشاره کرد که در دوره های گذشته به این صنعت 
مجدد  احیای  برای  باید  است.  شده  بی توجهی 
اقدام های اجرایی صورت گیرد. هدف اصلی  آن 
به  ایرانی  سیگارهای  جایگزینی  بخش،  این  در 
برون رفت  برای  است.  قاچاق  سیگارهای  جای 
کاهش  آن  بزرگترین  که  حاضر  مشکالت  از 
تأمین  باید به سمت اصالح زنجیره  تولید است، 

همکاری ایران و لبنان در تولید و مبادله محصوالت دخانی

خصوصی سازی شرکت دخانیات ایران 

شرکت دخانیات، تسریع در امور ثبت سفارشات و 
ترخیص به موقع مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید 
حرکت کنیم. در کوتاه مدت با تأمین نقدینگی، میزان 
مواد اولیه مورد نیاز مطابق برنامه های ابالغی تولید 
به حالت تعادل خواهد رسید. از سویی با وجود 
نیازمند  منطقه ای،  بازارهای  ذائقه جدید و وجود 
فناوری های روز هستیم که  با  محصوالت جدید 
و  تحقیقاتی  امور  فعالیت های  باید  راستا  این  در 
پژوهشی شرکت بر اساس سیاست گذاری ها و نیاز 

بازار مصرف گسترش پیدا کند.

سیگارهایی  از  بخشی  می گوید:  ادامه  در  او 
از  می شوند،  کشور  وارد  قاچاق  صورت  به  که 
نیستند و قطران و  استانداردهای الزم برخوردار 
نیکوتین آنها بیش از حد استاندارد است. برخی 
از این سیگارها تقلبی هستند و در آنها به جای 
توتون از نوعی جلبک استفاده می شود. برخی از 
فروش  به  خاص  برندهای  اسم  به  که  سیگارها 

میرسند نیز حاوی مواد اعتیاد آور هستند. 

سیگارهای  تولید  مستلزم  قاچاق  با  رقابت 
باکیفیت و تصرف بخش بیشتری از بازار مصرف 
داخلی است. از آنجا که ماشین آالت تولید سیگار 
داخلی بسیار قدیمی و فرسوده هستند و نمی توان 
باال  را  تولید  میزان  و  کیفیت  ماشین آالت  این  با 
برد، همکاری با سرمایه گذار خارجی برای ورود 

تکنولوژی و بهبود تولید ضروری است. 

تنباکوی ایرانی کاالی پرسودی در 
لبنان و برخی دیگر از کشورهای 

عربی است

با  همکاری  ایران،  دخانیات  شرکت  مسئوالن 
طرف لبنانی را در راستای دستیابی به اهداف فوق 

دنبال می کنند. تنباکوی ایرانی کاالی پرسودی در 
است.  عربی  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  لبنان 
تنباکوی زرد ایرانی یا به قول عرب ها »تنباکوی 
این  است.  لبنان  در  پرطرفداری  کاالی  عجمی« 
تنباکو که در قالب برگ های کامل و ورق شده در 
بسته های نیم، یک و دو کیلویی عرضه می شود، 
یا  پودرشده  تنباکوی  و  لبنانی هاست  پسند  مورد 
چندانی  جذابیت  آنان  برای  خوانسار  تنباکوی 
ندارد. قیمت این تنباکو در بیروت کیلویی حدود 
100 دالر است و به همین دلیل تنها قشر ثروتمند 

و مرفه لبنان از آن استفاده می کنند.

گرفتن  خواستار  کشور  دو  از  بسیاری  تجار 
نمایندگی و آغاز تجارت تنباکو از ایران به لبنان 
شده اند، ولی سخت گیری مقامات دو کشور باعث 
قاچاق  قالب  در  همچنان  این صادرات  که  شده 
در  نیابد.  رسمی  و  قانونی  جنبه  و  گیرد  انجام 
نمایشگاه تخصصی ایران در لبنان که در بهار سال 
92 برگزار شد، شرکت دخانیات ایران اعالم کرد 
که در سال جاری و در راستای توسعه صادرات 
فروش  نمایندگی  دفتر  دخانی  محصوالت 
محصوالت دخانی در بیروت افتتاح خواهد شد. 
سیاست های کلی شرکت دخانیات ایران، توسعه 
ایران به  صادرات و دستیابی محصوالت دخانی 
بازارهای منطقه ای و جهانی است که در این میان 

تنباکوی زرد طالیی به عنوان یکی از محصوالت 
دارد،  تعیین کننده ای  نقش  جهان،  تنباکوی  برتر 
و  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  در  زیرا 

خاورمیانه طرفداران بسیاری دارد.

لبنان در میان سه کشور اول
 آلوده به دود تنباکو قرار دارد

سازمان های  شده  منتشر  رسمی  آمارهای  پایه  بر 
لبنان در میان سه کشور اول آلوده به  بین المللی، 
دود تنباکو قرار دارد. تحقیقات انجام گرفته توسط 
سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که لبنان در 
میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 
باالترین میانگین استعمال دخانیات را دارد. همین 
موضوع شاید باعث شده که شرکت دخانیات ایران 
به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با لبنان اهمیت 
شرکت  غرفه  از  خوب  استقبال  بدهد.  ویژه ای 
در  ایران  تخصصی  نمایشگاه  در  ایران  دخانیات 

 اختصاص سهم بیشتر در بازار داخلی و خارجی
گسترش همکاری های بین المللی

همکاری ایران و لبنان 
همکاری و مبادالت اقتصادی شرکت ها و کشورها در دنیای امروز، امری عادی و سازگار با منطق گسترش و رقابت در بازار به ویژه در 
برنامه های  با  این پرسش وجود دارد که آیا گسترش این صنعت  اما در زمینه صنعت دخانیات همواره  امروزی است.  اقتصادهای آزاد 
بهداشت و سالمت کشورها در تضاد نیست؟ آیا توسعه این صنعت به معنای گسترش مصرف دخانیات و تالش شرکت ها برای یافتن بازار 

مصرف و کوشش در جهت توسعه این بازار نیست؟ آیا توسعه صنعت دخانیات با توسعه انسانی مباینت ندارد؟

بهار 92 برگزار شد، دست اندرکاران  لبنان که در 
برگزاری نمایشگاه را غافلگیر کرده بود که اهمیت 
حضور بیشتر این شرکت در بازارهای تجاری و 
لبنان و کل منطقه را نشان می دهد. در  اقتصادی 
با  لبنان  تجارت  اقتصاد و  نمایشگاه، وزیر  همین 
تأثیر  حضور در همین نمایشگاه طی مصاحبه ای 
را  اشتغال  ایجاد  در  دخانی  شرکت های  تولید 
محصوالت  مصرف  و  وجود  و  انکار  غیرقابل 
در  بود.  دانسته  اقتصادی  واقعیت  یک  را  دخانی 
لبنانی  تجار  و  بازرگانان  نمایشگاه،  این  حاشیه 
در  دخانیات  شرکت  مستمر  حضور  خواستار 

بازارهای تجاری و اقتصادی لبنان شده بودند.

تقاضا برای محصوالت دخانی ایران در لبنان برای 
آورده  فراهم  انگیزه ای  ایران  دخانیات  شرکت 
هدف  به  را  تولیداتش  کیفیت  ارتقاء  هدف  که 
محصوالت  کیفیت  ارتقاء  کند.  دنبال  صادرات 
و  سرمایه گذاری  مستلزم  شد  گفته  که  چنان 
شرکت  که  است  پیشرفته  تکنولوژی  واردکردن 
بین المللی  همکاری های  راه  ایران  دخانیات 
را  کشورها  سایر  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  با 
برای تحقق این هدف در پیش گرفته است. در 
مدیرعامل  برخوردار  حسین  محمد  زمینه  همین 

به  مصاحبه ای  در  ایران  دخانیات  شرکت  وقت 
اقتصاد،  دنیای  روزنامه  با   94 بهمن   27 تاریخ 
دخانیات  شرکت  صادرات  شدن  برابر  چهار  از 
ایران و جهش صادراتی در زمان تصدی اش خبر 
تنباکوی  تن  هزار  میان، 120  این  از  که  می دهد 
زردطالیی به لبنان صادر شده است. او همچنین 
به تهیه برنامه توسعه سه ساله در تولید، فروش 
خاص  آموزش های  و  ماشین آالت  نوسازی  و 
در  است  قرار  که  و گفت  کرده  اشاره  دخانیات 
سال آینده 30 درصد افزایش تولید داشته باشیم.

همکاری  و  تجاری  روابط  رفته،  هم  روی 
اقتصادی شرکت دخانیات با طرف های خارجی 
اساسا در راستای ارتقای سطح تولید و افزایش 

شده  منترش  رسمی  آمارهای  پایه  بر 
سه  میان  در  لبنان  بین املللی،  سازمان های 
دارد.  قرار  تنباکو  دود  به  آلوده  اول  کشور 
تحقیقات انجام گرفته توسط سازمان جهانی 
میان  در  لبنان  که  می دهد  نشان  بهداشت 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شامل آفریقا، 

باالترین میانگین استعامل دخانیات را دارد

کشور،  در  سیگار  تولید  افزایش  به  بالیدن 
با توجه به آمار رو به رشد استعامل سیگار 
وضع  مهجوریت  به  توجه  با  و  ایران  در 
برنامه  در  فروشی  خرده  قیمت  بر  مالیات 
ششم توسعه، باید دید تا چقدر این مؤلفه 
اقتصادی به نفع دولت است و تا چه حد به 

نفع دالالن اصلی تولید، صادرات و واردات

سهم تولیدات شرکت در بازار داخلی و باالبردن 
میزان صادرات است. ملزومات رقابت موفق، چه 
با  تولیدکنندگان خارجی و چه رقابت  با  رقابت 
برای  سیگار،  غیرقانونی  و  قانونی  واردکنندگان 
اهداف  همین  تحقق  کانال  از  دخانیات  شرکت 
ایران  دخانیات  شرکت  بین  این  در  می گذرد. 
تولید محصوالت  برای  مدعی است که تالشش 
که  قاچاقچیانی  دست  کردن  کوتاه تر  و  سالم تر 
محصوالت تقلبی و زیان آور وارد بازار می کنند، 
به سود مصرف کننده نیز عمل می کند. اما ناگفته 
درجه  در  شرکتی  هر  سودآوری  که  پیداست 
در  سودآوری  حال  هر  به  است.  اهمیت  اول 
خوب  مباحث  از  ظاهر  به  تولید،  افزایش  کنار 
با  و   9۶ سال  به  ورود  با  ولی  است.  اقتصادی 
اعالم بسیاری از مسئوالن جهت موفقیت در مهار 
در  گسترده  صورت  به  همچنان  سیگار،  قاچاق 
سطح شهر در دست دستفروشان و نیز بسیاری از 
مغازه داران انواع سیگارهای قاچاق با قیمت های 
بی  که  سیگارهایی  می شود.  فروخته  گزاف 
دست  در  قیمتی  و  کیفی  لحاظ  به  نظارتی  هیچ 
تولید  هنگفت  سود  می گیرد.  قرار  مصرف کننده 
به  نیست.  پوشیده  کسی  بر  سیگار  صادرات  و 
رشد  مؤلفه های خوب  از  نیز  هر حال صادرات 
اقتصادی است. ولی باید دید از میزان صادراتی 
که می شود، چه میزان قاچاق نیز وارد شده و در 
دست مصرف کننده قرار می گیرد. حتی بالیدن به 
با توجه به آمار  افزایش تولید سیگار در کشور، 
رو به رشد استعمال سیگار در ایران و با توجه به 
خرده فروشی  قیمت  بر  مالیات  وضع  مهجوریت 
این  چقدر  تا  دید  باید  توسعه،  ششم  برنامه  در 
مؤلفه اقتصادی به نفع دولت است و تا چه حد 

به نفع دالالن اصلی تولید، صادرات و واردات.

 

نمودار وضعیت مالیات بر دخانیات در کشورهای مختلف
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M e m b e r s  o f  t h e  P A D  P r o j e c t 
(  Prevent  Ant i - tobacco  Dependence ) 
in Varamin visited the Provisional Imam of 
Varamin Friday Prayer in the office of the 
Coo r d i n a t i o n  C o u n c i l  o f  I s l a m i c 
P u b l i c ity. Criticizing the sale of tobacco 
products in Varamin stores, the Provisional 
Imam of Varamin Friday Prayer said, “Hoo-
kah sale in Varamin stores is not acceptable 
for our city and we ask unions to take 
appropriate measures in this regard.”
Stressing on active participation of anti-tobacco 
associations in Cyberspace, Hujjat al-Islam 
Mahmoodi said, “Because of Cyberspace 
spreading in all spheres, I ask the PAD  Project 
to broaden its presence in Cyberspace and inform 
all audiences on tobacco harms.”
Condemning the hookah sale in Varamin stores, 
he added, “Observation of hookahs in storefronts 
is not tolerable to us and is against our dignity 
and the Islamic revolutionary history of Varamin 
city and its people. Hence, I ask the trade unions 
to take serious measures in this regard. In my 
opinion, when one of officials smokes tobacco, 
he can’t be serious in fighting against tobacco.”

Enemies has aimed to achieve their 
targets through increasing the 
tobacco consumption in Iran

“Today, increase of tobacco - especially hookah 
- consumption has been turned to a serious threat 
to the Iranian society and has taken the attention 
of decision- and policy-makers of the country”, 
he noted. “In the Soft War arena, enemies try to 
achieve their targets via increasing the tobacco 
use throughout the society. Hence, fighting the 
tobacco epidemics can be accounted as an effective 
approach against enemies’ machinations. Every 
six seconds, one person dies because of tobacco 
use, which means 65,000 deaths annually. These 

The Provisional Imam of Varamin Friday Prayer: 

PAD PROJECT
 should be active

 in Cyberspace networks

figures, in addition to presence of a causal 
relation between tobacco use and many types 
of cancers, unveil the upcoming threats in this 
regard.”
According to Mahmoodi, “Statistical reports show that 
more than 65,000 deaths occur annually due to tobac-
co use which means that every six seconds one person 
dies because of tobacco consumption. These figures 
reveal enemies’ grim and planned conspiracies.”

Every Iranian should be a soldier in 
fight against tobacco

Pointing to the necessity of healing this dreadful 
pain, Mahmoodi said, “Today, all of Iranian 
people should participate in fight against 
tobacco and acknowledge their responsibilities 
in this regard. Particularly, families have a vital 
role in advancing the anti-tobacco measures.” 
Mentioning the news about selection of Varamin 
as the pilot of the first tobacco-free city, he 
continued, “Today, some steps have been taken 
to turn Varamin to the first tobacco-free city in 
Iran, though there is a long distance to the 
favorite point.”
As Mahmoodi cited, “Fighting the tobacco 
epidemics is not duty of one organization or 
institute solely, so all of people and authorities 
should participate in this field and turn Varamin 

to the first tobacco-free city in Iran. Varamin has 
been a pioneer in religious, revolutionary and 
cultural spheres and, in the case of collaboration 
and unity of all people and authorities, will 
become an exemplar for all others.”

Iranian Anti-Tobacco Association 
should ensure the implementation of 
anti-tobacco directives in Varamin

The Provisional Imam of Varamin Friday Prayer 
added, “Since the Iranian Anti-Tobacco Association 
acts as a vanguard of a cultural movement in 
fight against tobacco, we ask it to ensure the 
implementation of anti-tobacco directives - in 
addition to the cultural initiatives - in Varamin.”
“Unfortunately, some officials just chant slogans 
and are not serious in dealing with cultural issues. 
All the country’s officials should resist against 
enemies’ plots and neutralize their machinations”, 
the Head of the Coordination Council of Islamic 
Publicity in Tehran Province continued.
According to Mahmoodi, “In the past, tobacco 
and hookah use was not as common as today. 
Nowadays, many of the Ayatollahs have declared 
boycott of tobacco products. Today, scientific 
researches have demonstrated that tobacco 
consumption or exposure to tobacco smoke is 
the main cause of many diseases and cancers. 

In addition to the political, economic, social and 
cultural consequences of tobacco epidemics, the 
cost of tobacco purchase and tobacco-induced 
diseases for families is not an issue we can 
overlook.”
Pointing to the necessity of a national willpower 
for prevention and control of tobacco epidemics, 
Mahmoodi added, “part of this willpower is in 
the side of Iranian government and other part 
should be fulfilled by people, especially in Varamin, 
which has been selected as the first tobacco-free 
city. Through unveiling the evil nature of tobacco 
products and hookah, Iranian families will be 
encouraged to develop anti-tobacco attitudes in 
their homes and educate their children in this 
regard.”
“Consciously or unconsciously, every smoker 
tends to destroy his family and society. Additionally, 
the people around him are exposed to diseases 
caused by the second-hand smoke. Thus, 
executive, judicial and educational institutions 
should cooperate in this regard to control and 
prevent tobacco epidemics”, Mahmoodi concluded.
It should be noted that Varamin has been selected 
as the pilot of the first tobacco-free city in 
Iran. In recent years, various cultural initiatives 
have administered in Varamin to develop 
culture-building among people, but more serious 
attention of officials and related organizations are 
needed. The Iranian Anti-tobacco Association 
(IATA), as the forerunner of the PAD (Prevent 
Anti-tobacco Dependence) , has executed the 
pilot stage in some of Varamin schools, which 
encompasses not only students and teachers, 
but also schools’ surroundings, especially 
stores and salespeople. Various physicians, 
psychologists, sociologists, and educational 
experts cooperate with the IATA in administration 
of the PAD project. Hopefully, in the case of 
the Ministry of Education agreement, this 
project will be executed across the country 
and will encompass all Iranian schools.
Noteworthy, the IATA’s initiatives in Varamin 
had been such extensive that Hujjat al-Islam 
Golpayegani - the Head of the Supreme Leader’s 
Office and one of the top members of the IATA - 
lauded Ayatollah Mahmoodi - the Imam of Vara-
min Friday Prayer and the Representative of the 
Supreme Leader in Varamin County - as the most 
active official in the field of tobacco control.

Photo report of peer education and selection of Pad-Yaran (PAD-Helpers) in Varamin County


