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سپاس از ملت آگاه و مصمم ایران

نوروز و سال جدید در راه است. شکوفایی درختان 
و نو شدن طبیعت، می تواند بهانه خوبی برای ما باشد 
تا خود را از برخی عادت های غلط برهانیم. لحظه 
ای فکر کنیم. چه زیباتر می شود اگر سال جدید را 

بدون دخانیات آغاز کنیم.
عید نوروز، فرصتی مناسب برای مسافرت نوروزی 
است. اگر به هر دلیلی، تصمیم به مسافرت نوروزی 

گرفته اید،  بهتر است به این نکات توجه کنید:
 سیگار نکشید. سیگار عالوه بر ضرر و زیان فردی، 
می تواند مشکالت زیادی در طول مسافرت برای خود 

و همراهانتان به وجود بیاورد.
 قبل از شروع مسافرت نوروزی، برنامه مسافرت را 
تنظیم کنید. در این برنامه، مدت زمان مسافرت، مسیر 
دقیق و توقفگاه های بین راه را مشخص کنید و سیگار 

و فندک و بساط قلیان را همراه نبرید!

خوشی را ببرید ولی قلیان را نبرید
 البته این روزها قلیان نیز همانند سیگار جایگاه خاصی 
در بین شهروندان پیدا کرده است. هنگامی که درحال 
کوه نوردی، گشت و گذار در طبیعت، تفریح در کنار 
دوستان و خانواده هستیم، همیشه یک قلیان به دست 
نیز در کنار ما قرار دارد. دوستان به قلیان خود پک 
می زنند و از خاطرات و روزهایشان می گویند، دیگران 
نیز در بین هاله ای از دود سفید رنگ، آنها را تماشا کرده 
و گاهی نیز با سرفه و گرفتن بینی به پای صحبت های 
آنها می نشینند. اینبار که چمدان خود را بستید، قلیان 

مواد دخانی را با خود به مسافرت نوروزی نبرید!

سال نو بدون سیگار و قلیان مبارک
را همراه خود به بیرون از خانه برده و اولین سطل 
زباله ای را که دیدید، با قلیان خود وداع کنید. نوروز 
امسال را بدون قل قل قلیان بگذرانید تا از شیرینی 
صدای طبیعت و کودکان هم لذت ببرید. چمدان قلیان 
را رها کنید و چمدان سفر را محکم بچسبید. مطمئن 
باشید محتویات چمدانتان بیش از هر چیز دیگری به 
دردتان می خورد. قلیان را به عنوان رفیق نیمه راه ببینید 
که دیگر قصد رها کردن او را دارید. شما نیز قرار است 
سال 95 را با دوستان جدید مثل ورزش، کوه نوردی 
و گذراندن ساعات خوش در کنار دوستان غیر دودی 
بگذرانید. قل قل قلیان را نیز فراموش کنید، چرا که 
صدای دلنشین پرندگان، جوی آب، جست و خیز کردن 

کودکان و غیره را بیشتر خواهید پسندید.
 همچنین بهتر است از وضعیت هوای مقصد و مسیر 
سفر، اطالع کافی داشته باشید و مراکز امداد رسانی را در 
طول مسیر شناسایی کنید. پیش از ترک منزل، یک بار 
دیگر وسایل مورد نیاز در طول سفر را بازبینی کنید. 
البته سیگار و محصوالت دخانی جزو وسایل مورد نیاز 

سفر نیستند.
 با یاد و نام خدا مسافرت نوروزیتان را شروع کنید. 

اگر با وسایل نقلیه عمومی مسافرت می کنید، برای 
سوارشدن، به موقع خود را به محل تعیین شده برسانید 
تا حوادث احتمالی باعث جاماندن شما نشود. فراموش 

نکنید در وسایل نقلیه عمومی نباید سیگار بکشید.
 اگر با وسیله نقلیه شخصی مسافرت می کنید، آن را 
از لحاظ فنی کامالً معاینه کنید و نقایص آن را برطرف 
سازید. لوازم یدکی و ایمنی ضروری و لوازم پرمصرف 
نظیر شمع، پالتین، تسمه پروانه و چرخ یدکی را به 
همراه ببرید و از مسافرت با خودروی معیوب جداً 
بپرهیزید. از کافی بودن سوخت خودروی خود تا 
رسیدن به اولین جایگاه سوخت گیری مطمئن شوید 
و از حمل سوخت اضافی در صندوق عقب خودرو، 
به طور جدی خودداری کنید. برای احترام به حقوق 
همراهانتان، سعی کنید در وسیله نقلیه شخصی خود نیز 
سیگار نکشید. چرا که عالوه بر ضرر و زیان جسمانی 
به خود و اطرافیان، سیگارکشیدن در حین رانندگی 

می تواند خطرات زیادی ایجاد کند.
 برای پیشگیری از سوانح رانندگی، در زمانی که 
مضطرب، ناراحت و خسته اید رانندگی نکنید. اگر 
خواب آلوده هستید، خودروی خود را در محل مناسبی 

نگه دارید و استراحت کنید. برای پیشگیری از سوانح 
رانندگی، در طول رانندگی سیگار نکشید.

 همیشه توجه داشته باشید که کودکان نسبت به تغییر 
شرایط محیط حساس تر هستند. بنابراین نسبت به 

کودکان در طول سفر، توجه بیشتری داشته باشید.
 در طول مسافرت دقت کنید، قبل از خرید موادغذایی 
از وزارت  پروانه ساخت  به  بسته بندی شده، حتماً 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تاریخ تولید و 
انقضای محصول توجه کنید. همین طور کنسروها را 

قبل از مصرف حتماً بجوشانید. 
در  کنید.  استفاده  سالم  آشامیدنی  آب  از  حتماً   
صورتی که از سالم بودن آب مصرفی خود اطمینان 

ندارید، باید آن را جوشانده و سپس مصرف کنید.
 مواد غذایی خود را از دست فروش ها و مغازه های 
غیربهداشتی تهیه نکنید. اسهال ۲۰ تا 5۰ درصد مسافران 
را مبتال می کند. برای پیشگیری از اسهال در مسافرت از 
غذاخوری های غیربهداشتی استفاده نکنید و در تهیه و 
مصرف غذا و میوه، نکات بهداشتی را به دقت رعایت 
کنید. مصرف میوه و سبزی باید پس از شست و شوی 

کامل باشد.
 اگر داروهایی را به طور مرتب مصرف می کنید، به 
مقدار کافی آنها را به همراه ببرید. اگر مبتال به آسم، 
حساسیت، تشنج صرعی، بیماریهای قلبی، بیماری 
قند یا بیماری خاص دیگری هستید، هنگام مسافرت 
برچسب هشداردهنده روی پیراهن، گردن بند یا مچ بند 

داشته باشید.

مسجدی اعالم کرد:

فعالیت های سالمت در حوزه دخانیات با همکاری تمامی بخش ها
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سخن سردبیر
آموزش و پرورش

نقطه شروع کنترل یا دعوت!
هر سال، اول مهرماه، شاهد ورود هزاران کودک به مقطع اول دبستان 
هستیم. با کلی برنامه ریزی عالوه بر پرداخت هزینه شهریه و لوازم مورد 
استفاده برای تدریس، به امید اینکه روزی تمامی هزینه ها و تالش ها به ثمر 
برسد، با کودکمان از پشت در مدرسه خداحافظی کرده و با خیال راحت 
به سمت خانه می رویم. در اینجا فاکتور خیال راحت، یکی از اساسی ترین 
فاکتورهایی است که شاید با کمی گپ و گفت با خانواده ها متوجه شویم 
که تعریفش کم کم به ناراحتی و تشویش بدل شده است. چندی پیش، 
علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست معاونان 
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم کرد که 51/2  درصد 
از دانش آموزان تهرانی قلیان و ٣1 درصد آنها سیگار می کشند. در ابتدا 
بسیاری از رسانه ها این خبر را نشر داده و هر یک بر آن یادداشتی هم 
رفتند. ولی با کمی دقت متوجه می شویم که با این آماری که از سوی 
وزارت بهداشت اعالم شد، بیشتر دانش آموزان ما تجربه کشیدن سیگار 
را دارند و این در حالیست که تاکنون وزارت آموزش و پرورش نه تنها 
آماری از میزان مصرف سیگار در میان دانش آموزان ارائه نکرده، بلکه 
همواره درهای خود را به روی رسانه ها در مورد ارائه آمار و اطالع رسانی 
نیز بسته است. با کمی مطالعه در سایر کشورها متوجه می شویم که تمامی 
دستگاه ها هر ساله از نقاط قوت و ضعف خود آمارهایی را ارائه کرده و 
در نهایت داوری را به عهده شهروندان می گذارند. ولی خوب در اینجا 
داستان گونه ای دیگر است. چندی پیش چند کشور در رابطه با وضعیت 
استعمال انواع مواد دخانی در مدارس یکسری آمار و ارقام اعالم کردند 
که نتیجه آن، ارائه راهکارهایی جمعی بود در جهت مقابله با آن. ولی 
خوب اگر درها را بسته و اطالع رسانی نشود، معضل آنچنان رشد می کند 
که دیگر از هشدار نیز عبور کرده و نمی توان برای آن چاره ای اندیشید. 
آموزش در راس تمامی امور قرار دارد. نیروی کاردان و متخصص برای 
آینده کشور در ابتدا از بدنه آموزش و پرورش عبور کرده و در نهایت در 

جامعه مراحل اجتماعی شدن را می گذرانند.

عضو کمیته کشوری مبارزه با استعمال دخانیات نیز پیش از این، در 
این باره گفت: دانستن درباره دخانیات و عواقب استعمال آن، حق جمعیت 
دانش آموزی ماست، اما گویا عده ای فکر می کنند اگر به دانش آموز درباره 
دخانیات اطالعات بدهیم، او حتما مصرف می کند، بی خبر از این که 
می توان مدلی علمی داشت و برای هر گروه سنی با ادبیات مخصوص، 
فرهنگ سازی کرد و آموزش داد. آن زمان که مادر از پشت درهای بسته 
مدرسه با کودک خود خداحافظی می کند، از آمار و ارقام  استعمال مواد 

دخانی در میان دانش آموزان خبر ندارد. 

در اینجا نیز جای دارد از طرح »پاد« که ویژه مدارس است، یاد کنیم. 
اولین جلسه  در  پیش  پرورش چندی  و  آموزش  که وزیر  طرحی 
»شورای فرهنگی کنترل دخانیات« قول پیگیری اجرای این طرح در 
مدارس را داد و اعالم کرد، همکاری الزم برای اجرای این طرح در 
سراسر مدارس کشور را نیز انجام خواهیم داد. طرح »پاد«  مربوط به 
کودکان و نوجوانان است که آنها را با شیوه نه گفتن به پیشنهادها و 
رفتارهای پرخطر آشنا می کند. طرحی که دانش آموزان بر اساس آن با 
معضالت اجتماعی آشنا شده و چگونگی برخورد با آن را در جامعه، 

خانواده و گروه همساالن می آموزند. 

الزم به ذکر است که این طرح در حال حاضر در فرآموز نفس پاک 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در حال اجرا است. و در هفته 
تعداد زیادی از مدارس مناطق مختلف دانش آموزان را جهت آشنایی با 
مضرات مواد دخانی و چگونگی برخورد با آن در جامعه به این مراکز 

مراجعه می کنند.
در این مرکز اتاق های مختلفی از جمله آزمایشگاه، اتاق تئاتر، انیمیشن، 
این  نقاشی و غیره وجود دارد که دانش آموزان  در تمامی  ورزش، 
بخش ها با مضرات مواد دخانی آشنا می شوند. گفتنی است این مرکز با 
همکاری اداره سالمت شهرداری هم اکنون در حال اجرا است که امید 
است بتواند به زودی با مشارکت آموزش و پرورش در تمامی مناطق 

تهران و شهرستانها به صورت مستمر اجرا و نهادینه شود.

شاید بسته بودن فضای آموزشی را بتوان با بسته بودن نگرش جامعه 
مرتبط دانست. فیلم »هیس، دختران فریاد نمی زنند« از جمله فیلم هایی 
بود که در زمان اکران در میان اقشار مختلف جامعه، تعداد منتقدانش 
بیش از موافقانش بود. منتقدان معتقد بودند که با نمایش این قبیل 
مشکالت، چشم و گوش بچه ها بازمی شود. بعضی وقت ها، سنت 
هم پای جامعه حرکت نمی کند و در جایی ساکن می ماند. حرکت 
دادن این سنت وظیفه ماست. ماییم که باید به ریشه دار کردن فرهنگ و 
ایدئولوژی ها کمک کنیم. اگر خودمان در ثابت و ایستا بودن بسیاری از 
موارد تا کنون کمک کنیم و نخواهیم روی دیگر جامعه دیده شود، در 
این بین نوجوانان و جوانان ما بیش از هر قشر دیگری آسیب خواهند 
دید. تغییر در فضای بسته آموزشی، آموزش مربیان و معلمان مدرسه 
در مواجهه با رفتارهای پرخطر، تربیت افراد صالح و کاردان در آموزش 
چگونگی رفتار در شرایط پرخطر به دانش آموزان، تخصیص بودجه 
تربیت جوانان، گنجاندن واحدهای درسی  برای آموزش و  ساالنه 
مرتبط و غیره، همگی از جمله مواردی است که باید سیستم آموزش و 

پرورش ما بیش از هر وقت دیگری به آن توجه کند. 

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

مصّمم  و  آگاه  ملت  دیگر،  بزرگی  آزمون  در  که  سپاس  را  توانا  و  دانا  خداوند 
ایران را به پیروزی رسانید؛ آنان توانستند برای سی و ششمین بار از آغاز انقالب 
به یادماندنی،  نشاط  و  شور  و  راسخ  عزم  با  سراسری،  انتخاباتی  در  اسالمی، 
نمایندگان  زنند؛  رقم  قانونی  مقطع  در  را  کشور  سرنوشت  و  یابند  حضور 
دیگر  بار  و  برگزینند  اهمیت  پر  و  قدرت  پر  مجلس  دو  تشکیل  برای  را  خود 
اقتدار خود به جهانیان نشان دهند. پر   مردمساالری دینی را در چهره  درخشان و 
فرصت های  این  که  مقّرراتی  استحکام  به  و  می بالد  خود  ملت  به  اسالمی  ایران 
 مغتنم را برای قد برافراشتن و تجدید قوای ملی فراهم آورده است، سر می افرازد.
اسالمی  نظام  فراخوان  به  عمومی  لبیک  این  از  که  می دانم  خود  وظیفه   اینجانب 
سپاسگزاری کنم و پاداش و هدایت الهی برای مردمی که این جمعه  پر کار و پر شکوه 

را آفریدند، مسألت نمایم.

مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس  برای  انتخاب شوندگان  چه  کشور  مسئوالن  به 

صندوق های  پای  بر  خود  پرشور  حضور  با  دیگر  بار  اسالمی،  ایران  مردم 
رأی، اعالم کردند که در رقم زدن سرنوشت خود سهیمند و اجازه نمی دهند 

قدرت های خارجی، کیان نظام اسالمی را با تهدید مواجه کنند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در روز انتخابات دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ضمن با 

اهمیت شمردن حضور مردم در پای صندوق های رای، مشارکت عمومی مردم 
را نمایش اقتدار ملی و پشتیبانی از نظام جمهوری اسالمی ایران اعالم نمودند. 

وزیر کشور نیز گفت: بیش از 6۰ درصد مردم کل کشور در انتخابات شرکت 
داشتند.

عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران 
تا در یک آزمون دیگر  گفت: خدا را شکر می کنم که توفیق نصیب ملت شد 
سرافراز و سربلند باشد و بتواند اقتدار، وحدت، انسجام و نشاط سیاسی را در دو 

انتخابات بزرگ دیگر به نمایش بگذارد.

وی افزود: خدا را شکر می کنیم که به ما توفیق داد در نظر کشورهای خارجی 
به ویژه کشورهایی که ادعای دموکراسی و مشارکت و همبستگی خودشان را به 

انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی با مشارکت باالی 60 درصد برگزار شد

حماسه ای دیگر رقم خورد
عنوان یک الگوی دموکراسی معرفی می کنند، ما 
با این شور و نشاط مردم ساالری دینی را به منصه 

ظهور رسانیدم و آن را اثبات کردیم.

مراحل  تمام  در  ما  کرد:  تأکید  فضلی  رحمانی 
و  هدایت ها  مدیون  انتخابات،  برگزاری 
این  و  هستیم  رهبری  معظم  مقام  راهنمایی های 

هدایت ها برای ما دلگرم کننده بود. 

در  آرامش  و  قانون  مّر  به رعایت  ایشان همیشه 
که  کردیم  تالش  نیز  ما  و  داشتند  تأکید  جامعه 
قانون را رعایت کنیم. همه تالش ما بر این بود که 
یک انتخابات سالم و با امنیت کامل داشته باشیم 

و در این راه هم موفق بودیم.

تشکر  رئیس جمهور  از  کرد:  اضافه  کشور  وزیر 
می کنیم که تمام امکانات، اختیارات و منابعی را 
که مورد نیاز بود دراختیار ما قرار داد و با ارائه 
در  را  ما  خودشان  راهنمایی های  و  سیاست ها 

وزارت کشور مورد حمایت قرار داد.

وزیر کشور اضافه کرد: باید از لطف و هماهنگی 
دادند  نظام  فراخوان  به  مردم  همه  که  لبیکی  و 
کرد  تمام  را  حجت  عمل،  این  و  کرد  قدردانی 
و مسئوالن دیگر نمی توانند کوتاهی کنند، نوبت 
در مجلس دهم حضور  که  است  نمایندگانی  به 
اقتصادی  مشکالت  باید  آنان  کرد،  خواهند  پیدا 
رفاه، وحدت  دنبال  به  و  کرده  برطرف  را  مردم 

و انسجامی که مردم می خواهند را فراهم کنند. 

آنها  نیستند،  درگیری  و  تنش  دنبال  به  مردم 

مسئولین را انتخاب می کنند تا پیگیر مطالباتشان 
باشند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: انشااهلل با همکاری 
و  قضائیه  قوه  و  دولت  با  دهم  تعامل مجلس  و 
سایر نهادها همه آماده خواهیم شد تا در راستای 
برای  و  برداشته  گام  امام)ره(  شهدا،  آرمان های 

رفع مشکالت مردم تالش کنیم.

آرای  تعداد  کرد:  خاطرنشان  فضلی  رحمانی 
در  مردم  نمایندگان  شانزدهم  تا  اول  نفرات 
مجلس خبرگان تهران اعالم شد و نفرات بعدی 

نیز اعالم خواهد شد.

 وی در ادامه ضمن تأکید بر تعامل و همکاری 
نهادها گفت:  بین مجلس دهم و دولت و سایر 
پیش  کارها  نباشد،  همکاری  و  تعامل  این  اگر 
فراهم  را  امکانات  تمام  دولت  رفت،  نخواهد 
با  سازنده  و  مثبت  تعامل  یک  تا  کرد  خواهد 

مجلس دهم داشته باشیم.

وزیر کشور نیز پس از پایان انتخابات از مشارکت 
با  گفت:  و  داد  خبر  مردم  درصدی   6۰ از  بیش 
و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  و  هدایت 
تالش  جمهوری،  محترم  ریاست  هدایت های 
دستگاه های  بین  همکاری  دولت،  مجموعه 
و  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  نظارت،  و  اجرائی 
و  حضور  از  مناسبی  بسیار  رقم  به  ای،  رسانه 
مشارکت مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و انتخابات پنجمین دوره مجلس 

شورای اسالمی دست یافتیم.

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور پرشکوه مردم در انتخابات

سپاس از ملت آگاه و مصمم ایران

خبرگان و چه دارندگان مناصب اجرایی در قوای 
نهادها،  دیگر و چه دیگر مسئوالن در سازمانها و 
در  را  شایسته  سپاسگزاری  که  می شوم  یادآور 
خدمت صادقانه به مردم و کشور و نظام اسالمی 
حضور  پاکدستی،  ساده زیستی،  سازند؛  محقق 
پیوسته در جایگاه مسئولیت، ترجیح منافع ملی بر 
خواسته های شخصی و جناحی، ایستادگی شجاعانه 
در برابر مداخالت بیگانه، واکنش انقالبی به نقشه های 
بدخواهان و خائنان، منش جهادی در اندیشه و عمل، 
و در یک جمله: کار برای خدا و در راه خدمت به 
این  دوران  در  دائمی خویش  برنامه  را،  خلق خدا 
 مسئولیت بدانند و به هیچ قیمت از آن تخطی نکنند.
روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری 
 و عزم راسخ همگان بویژه شما مسئوالن را می طلبد.
پیشرفت  است.  اساسی  هدف  کشور،  پیشرفت 
پذیرفته  ملی،  عّزت  و  استقالل  منهای  و  صوری 

هاضمه   در  شدن  حل  به معنی  پیشرفت،  نیست. 
استکبار جهانی نیست و حفظ عّزت و هویت ملی، 
دست یافتنی  درون زا  و  همه جانبه  پیشرفت  با  جز 
نیست. مجلس آینده درباره  این سرفصل های مهم، 
وظایف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است 
که نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم را همگان 

در آن مشاهده کنند.

الزم میدانم از دست اندرکاران برگزاری این انتخابات 
با شکوه، مسئوالن اجرائی و نظارتی، تأمین کنندگان 
دستگاه ها  دیگر  و  ملی  رسانه  سازمان  امنیت، 
کنم. سپاسگزاری  صمیمانه  مؤثر،  اشخاص   و 
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

 سیّد علی خامنه ای
۹ اسفند ماه 13۹4

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با سپاس از ملت آگاه و مصمم ایران که با لبیک به فراخوان نظام اسالمی و با عزم راسخ و شور 
و نشاطی به یاد ماندنی، مردمساالری دینی را در چهره درخشان خود به جهانیان نشان دادند، خطاب به مسئوالن کشور، سپاسگزاری شایسته از مردم را در انجام 
خدمت صادقانه خواندند و با تأکید بر پیشرفت همه جانبه و درون زا به عنوان هدف اساسی خاطرنشان کردند: مجلس آینده وظایف سنگینی برعهده خواهد داشت 

و امید است که نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند.



با  دخانیات«  کنترل  فرهنگی  »شورای  جلسه 
محمدی  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور 
و  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس  گلپایگانی 
رئیس هیأت امنای جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران، حسن هاشمی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، محمد فرهادی وزیر 
فانی  اصغر  علی  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
گودرزی  محمود  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
مسجدی  محمد رضا  جوانان،  و  ورزش  وزیر 

در جلسه »شورای فرهنگی کنترل دخانیات« مطرح شد؛

کاهش مصرف سیگار در گرو توجه به مالیات آن در تدوین برنامه ششم توسعه 

عضو  افشار  اسماعیل  جمعیت،  امنای  هیأت 
منوچهر  جمعیت،  امنای  هیأت  پیشکسوت 
محمدرضا  مدیره،  هیأت  عضو  منصوری 
اعتمادیان عضو هیأت امنا، صالح الدین دلشاد 
مدیران  و  مسؤوالن  دیگر  و  امنا  هیأت  عضو 
دستگاه های مرتبط، صبح روز یکشنبه 2 اسفند 

ماه در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد. 

وزیر بهداشت در این جلسه با تاکید بر اینکه با توجه 

برابر در  برابر در مردان و 13  در سیگاری ها ۲3 
زنان بیشتر است و نوزادانی که از مادران سیگاری 
متولد می شوند، حدود 3۰۰ گرم کم وزن تر هستند. 
لذا کاهش استعمال دخانیات نیاز به همکاری های 
فرابخشی در حوزه های آموزش و پرورش، آموزش 
دارد. مرتبط  حوزه های  سایر  و  ورزش   عالی، 
هاشمی در ادامه افزود: متاسفانه بخش عمده ای از 
اعتبارات درمانی صرف درمان بیماری های ناشی 
از استعمال سیگار می شود. دخانیات ساالنه جان 
بیش از 6 میلیون نفر را در دنیا می گیرد و این در 
حالیست که حداقل 5۰ میلیارد نخ سیگار در سال 

در کشور استعمال می شود.

درصد   9۰ عامل  سیگار  کرد:  عنوان  وی 
مزمن  برونشیت  درصد   ۸۰ ریوی،  مشکالت 
تمامی  است.  بیماری ها  سایر  درصد   ۲5 و 
عمده ای  بخش  که  حالیست  در  آمارها  این 
قبیل  این  درمان  صرف  بهداشت  اعتبارات  از 

بیماری ها می شود.
درمان  هزینه های  کرد:  تصریح  هاشمی  دکتر 
مثل  دخانیات  استعمال  با  مرتبط  بیماری های 
سرطان، بیماری های قلب و ریه و سکته های مغزی 
دستگاه های  سایر  امیدواریم  لذا  است.  باال  بسیار 
دخانیات  استعمال  کاهش  خصوص  در  ذیربط 
بیماری های  بار  کاهش  برای  بهداشت  وزارت  با 

مرتبط با استعمال دخانیات همکاری کنند.

وزیر بهداشت همچنین برگزاری چنین جلساتی 
این  برگزاری  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را 
تا قبح و زشتی مصرف  جلسات باعث می شود 
قلیان، سیگار و مواد دخانی ریخته نشود و هر 
خصوص  در  رسانه ها  و  سیما  و  صدا  چقدر 
و  دخانیات  استعمال  از  ناشی  آسیب های 
تا  می شود  باعث  کنند،  کار  آنها  از  پیشگیری 

آسیب های اجتماعی هم کاهش یابد.

موثر  نقش  بر  تاکید  با  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
خانواده ها و جامعه در نظارت و کاهش استعمال 
دخانیات، گفت: اگر این گونه رفتار ها در جامعه 
زشت و قبیح باشد، بیشترین عامل بازدارنده را 

در مصرف دخانیات خواهد داشت.

مشکالت  بروز  در  معموال  که  این  بیان  با  وی 
جامعه به دنبال مقصر هستیم، اظهار داشت: این 
فراموش  را  خود  نقش  که  می شود  باعث  رفتار 
تریبون های  دستگاه ها،  وزارتخانه ها،  تمام  کنیم. 
این زمینه مسئول  والدین در  فرهنگی، جامعه و 
است  اختیارشان  در  تریبون  که  کسانی  هستند. 
به  بخشی  آگاهی  و  سازی  سالم  برای  می توانند 

مردم، از این تریبون های فرهنگی استفاده کنند.

مسئول قاچاق سیگار، 
وزارت بهداشت نیست

که  این  به  اشاره  با  ادامه،  در  بهداشت  وزیر 
مسئول قاچاق سیگار و استفاده از قلیان، وزارت 
بهداشت نیست، بر لزوم همکاری اصناف مورد 

مرتبط برای  وزارتخانه های  و  اتحادیه  و  نظر 
البته  افزود:  و  کرد  تاکید  قاچاق  از  جلوگیری 
ناپذیر  خستگی  مسیر  این  در  بهداشت  وزارت 
بوده و به راه خود برای کاهش مصرف سیگار با 
مضرات  درخصوص  آگاهی  افزایش  و  آموزش 

مصرف مواد دخانی ادامه خواهد داد.
لزوم همکاری  بر  این جلسه  در حاشیه  هاشمی 
کنترل  برای  بهداشت  وزارت  با  دستگاه ها  سایر 
و کاهش استعمال دخانیات تاکید و تصریح کرد: 

فرهنگی  شورای  در  یکبار  ماه   3 هر  جلسات 
یک  هر  است  الزم  افزود:  دخانیات،  با  مبارزه 
از وزرا نمایندگان خود را برای شرکت در این 

جلسات معرفی کنند.

کالمی  که  همکارانی  است  الزم  افزود:  هاشمی 
و  توسعه  ششم  برنامه  تدوین  در  دارند،  نافذ 
تصویب الیحه بودجه به خصوص در مورد اخذ 
عوارض بر کاالهای آسیب رسان از جمله سیگار 

دخانیات  استعمال  با  مبارزه  دبیر کل جمعیت 
ایران، ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، 
محمد  بهداشت،  معاون  سیاری  اکبر  علی 
صادق  خسرو  درمان،  معاون  آقاجانی  حاجی 
نیت رییس مرکز سالمت محیط و کار، حجت 
االسالم والمسلمین معین شیرازی رییس هیأت 
والمسلمین  االسالم  حجت  جمعیت،  مدیره 
مدیره  هیأت  رییس  نایب  مرسلی  مصطفی 
جمعیت، محمود قیومی لوالچیان نایب رییس 

باید  فزاینده مصرف دخانیات در کشور،  آمار  به 
اقدامات جدی تری برای کنترل دخانیات انجام داد، 
گفت: عزم جدی برای تغییر رویکردهای گذشته به 
 منظور مبارزه با استعمال دخانیات ضروری است.
افزود:  ادامه  در  هاشمی  قاضی زاده  سیدحسن 
بیماری های  از  ناشی  مرگ  علت  از  درصد   5۰
که  است  دخانیات  مصرف  مغزی  سکته  و  قلبی 
چهار  تا  دو  افراد  این  در  مرگ  احتمال  متاسفانه 
برابر افراد غیرسیگاری است. ابتال به سرطان ریه 

برای هر یک از دستگاه ها از جمله سازمان صدا و 
سیما، شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ماموریت هایی مشخص و تصویب شده 

است که قرار است به آنها ابالغ شود.

همکارانی که کالم نافذ دارند در مورد 
مالیات سیگار با ما همکاری کنند

تشکیل  ضرورت  بر  تاکید  با  بهداشت،  وزیر 

در مجلس شورای اسالمی با ما همکاری کنند.

وی در خاتمه در خصوص عدم حضور برخی 
از دستگاه ها مثل صدا و سیما، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و شهرداری تهران در این جلسه، 
دلیل  به  دستگاه ها  این  حضور  عدم  گفت: 
دغدغه های زیاد کاری است، به خصوص که در 

فصل انتخابات قرار داریم.
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محمدرضا مسجدی گفت: در جشنواره فیلم فجر 
امسال، قرار بود ممیزی در مورد نمایش صحنه های 
سیگار انجام شود که در عمل دیدیم محقق نشد 
اکران شدند، حاوی  که  فیلم هایی  از  بسیاری  و 

صحنه های نمایش سیگار بودند.

وضعیت  از  اسالیدهایی  نمایش  با  ادامه  در  وی 
سالیانه  سود  افزود:  کشور  در  سیگار  استعمال 
شرکت های دخانیات بیش از 3۰۰ میلیارد دالر است. 
بنابراین با توجه به این سود سرشار خواهیم فهمید 
استثمار همه  که هدف اصلی شرکت های دخانی، 
جانبه کشورهای در حال توسعه در جهان سوم است. 
شعار صنایع دخانی این است که همه چیز از شما  
)زمین حاصلخیز، کارگر ارزان، تولید محلی مشارکتی، 
مصرف بیشتر، بیماری و عوارض( و در مقابل سود 

حاصل از آن ما باشد. 

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در 
ادامه در رابطه با وضعیت استعمال سیگار و قلیان 
توسط دانش آموزان گفت: به طور کلی 51 درصد 
دانش آموزان سابقه مصرف قلیان و 31 درصد سابقه 

مسجدی اعالم کرد:

فعالیت های سالمت در حوزه دخانیات با همکاری تمامی بخش ها

حضور وزیران 
نشان از اهمیت 
معضل سیگار در 
جامعه دارد

محمدی  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
متذکر شد:  این جلسه  حاشیه  در  گلپایگانی 
جلسه امروز ما نسبت به سایر جلساتی که در 
گذشته داشته ایم، از کیفیت باالتری برخوردار 
است. چرا که حضور وزیران دولت نشان از 
اهمیت باالی معضل دخانیات در کشور دارد. 

دخانی  مواد  استعمال  می رفتیم،  که  محفلی  هر 
همانند  این وضعیت  دیگر  ولی  بود.  زیاد  بسیار 
در  سیگار  استعمال  محدودیت  و  نیست  سابق 

تمامی محافل و مراکز وجود دارد. 

ریشه کنی فرهنگ سیگار و قلیان 
ساده نیست

 وی در ادامه افزود: به هر حال، ریشه کن کردن 
ساده ای  کار  قلیان  و  سیگار  استعمال  فرهنگ 
نیز مایوس شد.  نباید از سختی راه  نیست. ولی 
باید با جدیت بیشتر از گذشته و همکاری و یاری 
زمینه  این  در  حوزه  این  متخصصان  و  بزرگان 
برداشت.  گام  گذشته  از  موثرتر  و  مفیدتر  بسیار 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  مقدمه  دخانیات  به  اعتیاد 

است. لذا مبارزه در این راه بسیار ارزشمند است. 
از مضرات  کردن جامعه  آگاه  راه  در  که  کسانی 
و آسیب های جامعه حرکت می کنند، برای خود 
باز کرده اند که  قیامت  حساب پس انداز در روز 

هر لحظه در حال افزایش است. 

رییس هیأت امنای جمعیت در خاتمه گفت: کمک 
بدن  است.  ارزشمند  و  مهم  جامعه  سالمت  به 
انسان وقتی سالمت باشد، می تواند یک مبارز و 
یک سلحشور برای جامعه باشد. یک جوان معتاد، 
می تواند یک خانواده را به باد دهد. از آنجاکه بحث 
سالمت جامعه و تالش در راه بهبود آن بسیار پر 
اهمیت است، امید است که این جلسه آغازی برای 
زمینه  در  مختلف  و همدلی بخش های  همکاری 
مبارزه و کنترل استعمال دخانیات در کشور باشد.

رئیس  و  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رییس 
هیأت امنای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران در ادامه افزود: در بخش هایی از نهج البالغه 
آمده است، زمانی که در راه حق گام بر می دارید 
نکنید،  وحشت  یاری دهندگان  و  افراد  کمی  از 
شما  کار  این  مطمئنا  است.  حق  کار،  که  چرا 
ندارد.  معنایی  آن  در  خستگی  و  است  حق  نیز 
تاکنون  دور  سالیان  از  سیگار  استعمال  با  مبارزه 
همانند درختی است که هر چه از عمر آن بگذرد، 

تنومند تر می شود. 

رییس هیأت امنای جمعیت در ادامه تصریح کرد: 
مضرات  دخانیات،  استعمال  که  آگاهند  همگی 
بسیاری دارد. خوشبختانه استعمال سیگار و قلیان 
امروز بسیار متفاوت تر از گذشته است. زمانی در 

برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سالمت 
عمومی ، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات 
که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می شود با 
ترکیب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به 
عنوان رئیس ستاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، 
فرمانده  بازرگانی ،  وزیر  پرورش ،  و  آموزش  وزیر 
و  بهداشت  کمیسیون  از  نفر  دو  انتظامی ،  نیروی 
درمان مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر، رئیس 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به 
غیردولتی  از سازمانهای  یکی  نماینده  ناظر،  عنوان 
مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشکی  تشکیل می شود.« لذا با توجه به 
این ماده از قانون و برگزاری این جلسه، امید است 
که فعالیت های فرهنگی سالمت در حوزه دخانیات 
با همکاری تمامی ارگان ها و سازمان های مربوطه در 

مسیر درست اجرا شود. 

مسجدی ادامه داد: با توجه به اینکه در انتهای سال 
و  همدلی  با  می بریم،  سر  به  همزبانی  و  همدلی 
همکاری تمامی دستگاه ها و با استفاده از امکاناتی 
که دارند و به ریاست وزیر بهداشت دکتر هاشمی، 

مصرف سیگار دارند. در پسران تجربه کشیدن قلیان 
54 درصد، استعمال سیگار 3۸/5 درصد و در دختران 
تجربه کشیدن قلیان 49/1 درصد و استعمال سیگار 

3۲ درصد است. 
مسجدی افزود: استعمال دخانیات به علت هزینه 
بازدارنده  عامل  مهمترین  غیرمستقیم،  و  مستقیم 
برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه 

اعالم  جهانی  بانک  که  حالیست  در  این  است. 
کرده که 6 تا 15 درصد بودجه عمومی سالمت 
استعمال  از  ناشی  عوارض  صرف  کشورها  در 

دخانیات می شود.

وی افزود: در ماده یک قانون جامع کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات آمده است، »به منظور برنامه ریزی 

جلسه  این  در  نیز  جوانان  و  ورزش  وزیر 
با  مقابله  در  مشکالتي  با  کشور  در  گفت: 
آن  و  هستیم  روبرو  مخدر  مواد  و  دخانیات 
هم به دلیل وجود یک نگاه بسیط و سطحي 
به این مقوالت وجود دارد  است که نسبت 
این  رفع  براي  ریشه اي  نگاه  متاسفانه  و 

مشکالت، کمتر اتفاق مي افتد.

خصوص  در  ادامه  در  گودرزی  محمود 
دخاني  و  مخدر  مواد  با  مقابله  روش هاي 
و  کرد  اشاره  رسانه اي  و  تبليغي  ابزارهاي  به 
خود  جاي  در  نيز  تبليغات  و  رسانه ها  افزود: 
به  که  دارند  اثربخشي  و  بسيار شگرف  اثرات 
نهاد  عنوان اصلي ترين، موثرترين و بزرگترين 
تبليغاتي در جمهوري اسالمي مي توان از آنها 
کمک گرفت. لذا از تبليغات و رسانه ها می توان 
به عنوان روش غير مستقيمي که بيشترين تاثير 
را در محدود کردن و کاهش مصرف دخانيات 

دارند، استفاده کرد.

گودرزی:

مشکل 
دخانیات در 
کشور به علت 
نگاه بسیط و 
سطحی است

هميشه  ما  شد:  متذکر  جوانان  و  ورزش  وزير 
تبليغ مي کنيم که جوانان سيگار نکشند، ولي در 
اينکه چه چيزي را جايگزين کنند، محدوديت 

داريم.

گودرزی ايجاد مراکز ورزشي و تبليغ به ورزش 
را از جايگزين های مواد دخاني و مخدر بيان کرد 
و ادامه داد: متاسفانه در کشور ما توجه الزم به 
اين مقوله وجود ندارد. اگرچه در دو سال عمر 
مقوله  به  بسيار خوبي  نگاه  اميد،  و  تدبير  دولت 
ورزش شده است، اما کافي نيست به جهت اينکه 
جمعيت جوان کشور نياز دارد که سرانه بااليي از 
زير ساخت ها را داشته باشد که متاسفانه اين امر 

تاکنون محقق نشده است.

با  مي توان  مکمل  روش  دو  با  شد:  متذکر  وي 
موضوع مصرف دخانيات و مواد مخدر برخورد 
مقابله  اول  روش  دارد.  توفيق  احتمال  که  کرد 
مقابله  است.  مخدر  مواد  با  مردمي  و  ساختاري 

آيين نامه ها  مقررات،  قوانين،  شامل  ساختاري، 
که  است  انضباطي  و  انتظامي  برخوردهاي  و 
پخش  و  اشاعه  و  توزيع  از  و  بوده  ساختارمند 

اينگونه مواد جلوگيري مي کنند.

تشکيل  را  مردمي  روش های  همچنين  گودرزي 
در  که  کرد  عنوان  جمعيت هايي  و  ها    NGO

سطح وسيع فعاليت مي کنند.

وی متذکر شد: توجه ويژه به بهداشت و درمان 
و پيشگيري نيز بسيار با اهميت است. لذا متمرکز 
شدن بر يک محدوده و يک موضوع، داشتن يک 
به  موضوعات  به  بايد  و  است  بعدي  تک  نگاه 

صورت همه جانبه نگاه کرد.

وزير ورزش و جوانان در خاتمه اظهار اميدواري 
تصميمات  به  منجر  جلسه  اين  نتايج  که  کرد 
مصرف  کنترل  زمينه  در  تاثير گذار  اجرايي 

دخانيات شود.

فانی خبر داد:

گنجاندن 4 واحد درسی بهداشت 
در دوره متوسطه 

این جلسه  در  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
با  برنامه آموزشی مرتبط  افزوده شدن 4  از 
برای  متوسطه دوم  به دروس دوره  سالمت 

اولین بار در کشور خبر داد.

علی اصغر فانی در ابتدا ضمن استقبال از طرح »پاد« 
تاکید کرد: اگر نکته ای باشد ما همکاری های الزم 

را انجام خواهیم داد.

وی در رابطه با این 4 واحد درسی گفت: برای 
اولین بار در برنامه درسی دوره متوسطه دوم، 4 
درس بهداشت و سالمت، انسان سالم، محیط 
زیست و مهارت سالم زیستن اضافه شده است.

است  حرکتی  اقدام،  این  افزود:  ادامه  در  وی 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  سوی  از  که 
نظام  تربیت شهروند سالم در  کارنامه  سمت 

جمهوری اسالمی برداشته شده است.

اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برنامه های آموزشی زیادی در معاونت سالمت 
این وزارتخانه برنامه ریزی و اجرا شده است، 
و  آموزش  در  ما  کرد: همکاران  تصریح 
پرورش برنامه های درسی و دیگر برنامه ها را 
مرور می کنند و اگر نکته ای بود که پیش بینی 
خوبی  به  را  کار  و  اضافه  را  آن  باشد،  نشده 

دنبال می کنند.

امید است مبارزه با دخانیات به صورت هدفمند و اثر 
بخش در جامعه برنامه ریزی و اجرا شود. 

محمدی  االسالم  حجت  حضور  از  ادامه  در  وی 
عنوان  به  جمعیت  هیأت امنای  رئیس  گلپایگانی 
از  و  تشکر  فرهنگی  این حرکت  اصلی  پرچمدار 
قد  تمام  چشم داشتی  هیچ  بی  که  بهداشت  وزیر 
برای مبارزه با دخانیات ایستاده و از هیچ تالشی نیز 
کوتاهی نمی کند قدردانی کرد و گفت: اقدام امروز 
وزیر بهداشت برای برگزاری این جلسه، نوید بخش 
تحقق برنامه های مبارزه و پیشگیری و کنترل دخانیات 

خواهد شد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
در خاتمه گفت: از وزیران حاضر درجلسه تقاضا 
داریم که نمایندگان تام االختیار خودشان را معرفی و 
برنامه هایشان را در این زمینه از طریق آنها ابالغ نموده 
تا بتوانیم به صورت هدفمند در این زمینه حرکت 
کنیم. همچنین امید است وزرا و عزیزانی که در این 
جلسه حضور ندارند، در آینده در تحقق این هدف 

ما را یاری نمایند.
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه 
پس از ارائه آمار مربوط به سرطان حنجره در 
میان زنان و مردان و ارتباط سیگار کشیدن 
مهارت های  درس  گنجانده شدن  از  آن،  با 
زندگی و آشنایی با آسیب های اجتماعی در 

برنامه آموزشی دانشجویان خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:

گنجاندن واحد درسی 
شناسایی آسیب های 
اجتماعی در دروس 
دانشگاهی

محمد فرهادی گفت: این وزارتخانه نیز همچون 
در  جوانان  آموزش  امر  به  وزارتخانه ها  دیگر 
حوزه سالمت توجه ویژه دارد. لذا برنامه هایی در 

این خصوص تهیه شده و در دست اجرا است.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد هایی در این خصوص 
اقدام  دست  در  دانشجویی  معاونت  حوزه  در 
است که پس از تصویب، اعالم و ابالغ می شود.

لوالچیان:
دستیابی به نتایج قابل قبول 
با برگزاری جلسات مستمر و 
پایدار امکانپذیر است 
نایب رییس هیأت امنای جمعیت گفت: برگزاری 
این جلسه شروع بسیار خوب و مهمی است و 
ما باید از این فرصت استفاده کرده و تصمیمات 
مهم در حوزه مبارزه با دخانیات را اتخاذ کنیم. 

امروزه  افزود:  ادامه  در  لوالچیان  قیومی  محمود 
کرده  تغییر  محافل  در  دخانیات  مصرف  وضعیت 
است. در گذشته وارد هر محفلی که می شدیم، 95 
درصد افراد سیگار می کشیدند ولی با گذشت زمان، 

این نگرش تغییر کرده و کمتر شاهد استعمال سیگار 
و قلیان از طرف افراد هستیم.

لوالچیان تصریح کرد: البته نباید از افزایش استعمال 
سیگار و قلیان در قشر جوان کشورمان غافل ماند. 
بین  در  قلیان  خصوص  به  سیگار  مصرف  امروز 
جوانان و دانش آموزان متاسفانه افزایش یافته است. 
دراز مدت  از عوارض  آگاهی  بدون  نیز  خانواده ها 
در  مواقع،  اکثر  در  حتی  دخانی،  مواد  استعمال 
می کنند.  همراهی  را  فرزندانشان  قلیان  کشیدن 
ریشه کن کردن این چنین عادت و رفتارهای اشتباه 
نیازمند برنامه ریزی های طوالنی مدت و مدون است 
با همکاری و مشارکت  باید  که تمامی دستگاه ها 

یکدیگر در این مسیر گام بردارند. 
نایب رئیس هیأت امنای جمعیت در خاتمه ضمن 
اهمیت جلسات اینچنینی که تمامی وزرای مسئول 

در آن حضور دارند،  گفت: این جلسه در صورتی 
می تواند خروجی قابل توجهی داشته باشد که به 
صورت مستمر و پیگیر انجام شود. من پیشنهاد 
می کنم که اگر این جلسات به صورت مستمر هر 
3 الی 4 ماه برگزار شود، خواهیم توانست نتایج 
قابل توجهی در حوزه مبارزه با دخانیات به دست 

آوریم.

ساالنه 50 تا 65 هزار نفر در کشور به دلیل مصرف دخانیات می میرند
این  در  نیز  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
وزارتخانه های  مهم  نقش  به  اشاره  با  جلسه 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در 
کنترل و مبارزه با مصرف دخانیات گفت: ساالنه 
دلیل مصرف  به  نفر در کشور  تا 65 هزار   50

دخانیات جان خود را از دست می دهند.

علی اکبر سیاری با اعالم این مطلب افزود: مصرف 
دخانیات یکی از شایع ترین علل مرگ نابه هنگام 
دخانیات  مصرف  از  پیشگیری  با  البته  که  است 

می توان از وقوع این مرگ ها جلوگیری کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه افزود: 
آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم از خطرات 
استعمال  عدم  و  دخانیات  استعمال  از  ناشی 
وزارت  توسط  عمومی  اماکن  در  دخانیات 
بهداشت و نیروی انتظامی از راه های دیگر کاهش 

استعمال دخانیات است.
وی در ادامه، ایجاد محدودیت در دسترس بودن 
گفته شده  استراتژی های  از  یکی  را  دخانی  مواد 
داد:  ادامه  و  کرد  بیان  دنیا  اندیشمندان  توسط 
آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم از خطرات 
از  جلوگیری  و  دخانیات  استعمال  از  ناشی 
توسط  عمومی  اماکن  در  دخانیات  استعمال 

تصاویر مندرج روی بسته های سیگار 
باید ساالنه تغییر کنند 

بیشتر  معاون بهداشت وزیر بهداشت در توضیح 
این استراتژی ادامه داد: پایش مصرف دخانیات و 
سیاست های پیشگیرانه، محافظت از مردم در برابر 
دود دخانیات، پیشنهاد کمک برای ترک مصرف 
مردم در خصوص خطرات  به  دخانیات، هشدار 
مصرف دخانیات، اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات، 
ترویج دخانیات و حمایت مالی صنایع دخانی و 
استراتژی های شش  دخانیات،  بر  مالیات  افزایش 

گانه علیه مصرف سیگار در کشور هستند.
سیاری، استراتژی بعد از اطالع رسانی را حفاظت 
مردم از دود سیگار نام برد و تاکید کرد: استراتژی 
دیگر حفاظت از مردم در برابر دود سیگار افراد 
سیگاری است تا در تمام اماکن عمومی، ادارات، 
مردم،  تجمع  محل های  و  عمومی  ساختمان های 
ممنوعیت  قانون  متاسفانه  نشود.  مصرف  سیگار 
اماکن عمومی وجود دارد،  مصرف دخانیات در 

اما این قانون نیازمند نظارت است.
تصاویر  از  استفاده  بیشتر  توضیح  در  وی 
درج  گفت:  سیگار  بسته  روی  دهنده  هشدار 
سیگار  بسته های  روی  هشداردهنده  تصاویر 
مصرف  با  مبارزه  استراتژی های  از  دیگر  یکی 
سیگار  بسته های  لذا  است.  کشور  در  دخانیات 
برچسب های  دارای  باید  حتما  شده  عرضه 
به  را  سیگار  خطرات  تا  باشند  دهنده  هشدار 

مردم هشدار دهند.
سیاری افزود: تصاویر درج شده روی بسته های 
سیگار باید ساالنه یا هر شش ماه یک بار تغییر 
جدید  تصاویر  بررسی  حال  در  اکنون  و  کنند 
تاثیرگذارترین  نظرسنجی ها،  انجام  با  تا  هستیم 

تصاویر روی بسته های سیگار درج شود.

راه های  از  انتظامی  نیروی  و  بهداشت  وزارت 
دیگر کاهش استعمال دخانیات است.

به گفته معاون بهداشت، ایجاد مکانی برای ترک 
استعمال دخانیات از دیگر استراتژی های کاهش 
شبکه های  در  که  است  دخانی  مواد  مصرف 
همین  به  واحدهایی  کشور،  درمانی  و  بهداشتی 
منظور ایجادشده است تا افراد بتوانند برای ترک 

استعمال دخانیات به این مراکز مراجعه کنند.
سیگار  بر  مالیات  افزایش  ضرورت  بر  سیاری 
تالش  بهداشت  وزارت  کرد:  تصریح  و  تأکید 
متأسفانه  اما  داد  انجام  خصوص  این  در  زیادی 
و  است  شده  قانون  این  تصویب  مانع  موانعی 
قیمت  افزایش  صورت  در  که  معتقدند  عده ای 

سیگار، قاچاق سیگار افزایش پیدا می کند.

آموزش کودکان از راه های اثر بخش کنترل دخانیات است 

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  عضو 
دخانیات ایران گفت: از سال 1362 این جمعیت 
فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون حرکت های 
خوبی در حوزه مبارزه با دخانیات با همکاری 

سایر بخش ها و سازمان ها انجام داده است.

محمدرضا اعتمادیان ادامه داد: متاسفانه در گذشته به 
هر محفلی که می رفتیم، افراد بدون توجه به دیگران، 
سیگار می کشیدند. ولی امروز با حرکت های خوبی 
که انجام شده، نه تنها این معضل به حداقل رسیده، 
بلکه شاهد هستیم که در بسیاری از اماکن و محافل، 

کشیدن سیگار مثل گذشته مرسوم و رایج نیست. 

هنوز  دخانیات  با  مبارزه  با  رابطه  در  داد:  ادامه  وی 
راه طوالنی در پیش است و گذر از این راه نیازمند 
برنامه ریزی بلند مدت است. من از اعضای حاضر 

در این جلسه تقاضا دارم با انتخاب یک نماینده 
تام االختیار از طرف خود، ما را در انجام این حرکت 
مهم در جامعه یاری کنند. مسئله سیگار یک مسئله 
همگانی است و تمامی بخش های جامعه را در بر 

می گیرد.

استعمال سیگار به خاطر عدم آگاهی 
در جامعه است

و  کودکان  از  کرد:  تصریح  ادامه  در  اعتمادیان 
نوجوانان گرفته تا افراد مسن، همگی خواسته و 
ناخواسته با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. 
این مسئله می تواند هم بر اثر عدم آگاهی جامعه و 
هم تبلیغ های نابه جایی که در این زمینه می شود، 
باشد. دخانیات امروزه به راحتی در همه جا به 
فروش می رسد. از مغازه خاروبار فروشی گرفته 

سال  از  گفت:  شیرازی  معین  والمسلمین  االسالم  حجت 
وزارت  در  دخانیات  کنترل  و  پیشگیری  مسئله  که   1384
آموزش و پرورش مطرح شد تاکنون متاسفانه به نتیجه قابل 
قبولی دست نیافته ایم. آموزش کودکان و نوجوانان یکی از 
راه های مهم و اثر بخش در زمینه کنترل و پیشگیری دخانیات 

است که باید بیش از هر مسئله دیگر به آن توجه کرد.

در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  هیأت مدیره جمعیت  رئیس 
و  هستند  کشور  این  آینده سازان  دانش آموزان،  افزود:  ادامه 
باید به آموزش و تربیت آنها توجه خاص مبذول داشت. هر 
داشته  بیشتری  برنامه ریزی  آموزش جوانان  زمینه  ما در  چه 
آینده  در  کاردان  نیروی  پرورش  زمینه  در  واقع  در  باشیم، 

سرمایه گذاری کرده ایم. 

عالوه  امروزه  کرد:  تصریح  شیرازی  معین 
قلیان سراها،  معضل  با  ما  سیگار،  کشیدن  بر 
مواجه  نیز  قهوه خانه ها  و  سنتی  سفره خانه های 
بررسی  ندامتگاه   6 در  همکاران  زمانی  هستیم. 
به  افراد  گرایش  چگونگی  با  رابطه  در  جامعی 
اعتیاد انجام دادند که در آن بررسی مشخص شد 

اکثر معتادین از سیگار شروع کرده اند. 

پیدا  اعتیاد  نیکوتین  به  اول  آنها  داد:  ادامه  وی 
کردند و سیگار زمینه ای شد برای استعمال سایر 
مواد مخدر موجود در جامعه. ما قوانین خوب و 
بازدارنده ای در خصوص استعمال سیگار داریم 
که متاسفانه در کشور به خوبی اجرا نمی شوند. 

این قوانین باید در مرحله اجرا، تمام دستگاه ها 
و ارگان های ذی ربط را نیز درگیر کند. همگی 
جهت  در  هماهنگ  و  منظم  صورت  به  باید 
به  تا  بردارند  گام  دخانیات  کنترل  و  مبارزه 
هدف اصلی خود که جامعه عاری از دخانیات 

است، برسند.

این  امیدوارم  افزود:  خاتمه  در  شیرازی  معین 
جلسه سرآغاز حرکتی جدید در خصوص مبارزه 
استعمال  با  مبارزه  باشد و جمعیت  با دخانیات 
دخانیات به عنوان جمعیتی مردمی و متولی مبارزه 
با دخانیات در کشور با همکاری و همیاری شما 

عزیزان در این مسیر گام های موثری بردارد.

هنوز برای 
مبارزه با 
دخانیات راهی 
طوالنی در پیش 
است

تا میوه فروشی ها یا هر جای دیگری که بتوان از آن 
کاالیی خرید. 

دستگاه ها،  تمامی  همکاری  بر  عالوه  افزود:  وی 
رسانه ها نیز می توانند نقش موثر و کلیدی در این زمینه 
داشته باشند. رسانه ها با اختصاص دادن برنامه های 
مربوط به مضرات سیگار، اطالع رسانی به خانواده ها 

و افکار عمومی را انجام دهند.

اعتمادیان در خاتمه گفت: برگزاری این جلسات باید 
به صورت مستمر انجام شود تا تمامی بخش ها در 
تعامل گسترده با یکدیگر عالوه بر همفکری و تعامل، 
به صورت مرتب گزارشی از عملکرد خود را ارائه 
دهند تا بتوانیم بر اساس آنها، برنامه های درازمدت 
را مدون کرده و با شناخت کاستی ها، درصدد حل 

مشکالت گام برداریم.
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ستاد  دبیرخانه  رئیس  نشست،  این  ادامه  در 
کشوری کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات به 
ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در سالی که 
گذشت پرداخت. خسرو صادق نیت، قیمت سیگار 
و مواد دخانی در کشور را کمترین قیمت در منطقه 
دانست و گفت: در گزارشی که در سال 2013 در 
رابطه با مالیات دخانیات توسط سازمان بهداشت 
جهانی ارائه شد، در کشور ما 17 درصد مالیات بر 
دخانیات وجود داشت و رتبه چهارم در میان 2۹ 
کشور منطقه بودیم و افغانستان با 2 درصد مالیات، 
آخرین کشور بود. اما گزارش 2015 این سازمان 
اعالم کرد که مالیات بر دخانیات در کشور ما از 
17 درصد به 5 درصد تقلیل پیدا کرده و افغانستان 
از 2 درصد به 4 درصد افزایش پیدا کرده و ما از 
رتبه چهارم، به رتبه دوم از آخر سقوط کرده ایم و 
با این مسیر، احتماال در آینده نزدیک متاسفانه رتبه 
اول را در میان کشورهای منطقه درباره پائین بودن 

مالیات بر دخانیات خواهیم داشت.
وی افزود: اگر مصرف سیگار داخل را سالیانه 5۰ 
میلیارد نخ در نظر بگیریم و مصرف هر یک میلیون 
منجر شود،  فرد  به مرگ یک  نخ سیگار مصرفی 
مصرف این میزان سیگار در کشور سالیانه 5۰ هزار 
نفر را به کام مرگ می کشاند که این آمار از مجموع 

صادق نیت خبر داد:

ایران و افغانستان، کمترین مالیات بر دخانیات در منطقه
یا تشویق به خرید و فروش برخی محصوالت مانند 
سیگار G1 که به ازای خرید هر چهار بسته، یک بسته 
رایگان عرضه می کرد نیز برخوردهای الزم انجام شد. 
بیش از 4 هزار مورد گزارش تخلف وجود داشت که 
با بیش از ۲7۰۰ مورد آنها به صورت اخطار کتبی و 

با ۸۸ مورد هم به شیوه تعطیلی مراکز برخورد شد.
عرضه  و  فروش  توزیع،  مجاز  نمایندگی  تعیین 
دخانیات، از دیگر اقداماتی بود که صادق نیت درباره 
رابطه جلسات  این  در  افزود:  داد. وی  آن گزارش 
متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم و 
در نهایت در اسفندماه سال گذشته، پروتکل مشخصی 
برای این کار تعیین شد که در مرحله تصویب در 
مجلس شورای اسالمی است. در این پروتکل عامالن 
فروش مواد دخانی بر اساس مجوزهای اخذ شده از 
وزارت صنعت اجازه فروش خواهند داشت و باید 
مواردی مانند فاصله از مراکز آموزشی و محدودیت 

فروش به افراد زیر 1۸ سال را رعایت کنند.
از  قلیان  تدریجی  عرضه  حذف  نیت،  صادق 
قهوه خانه ها را از دیگر اقدامات انجام شده دانست 
وزارت صنعت،  و حمایت  با همکاری  و گفت: 
عرضه قلیان از شرح شغلی صنف قهوه خانه داران 
خارج شد و از اسفندماه گذشته تاکنون هیچ مجوز 
جدیدی برای تاسیس قلیان سرا صادر نشده است. 

بر مواد دخانی و کاهش قاچاق است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با 
استعمال دخانیات بر لزوم راه اندازی آزمایشگاه 
تخصصی دخانیات تاکید کرد و افزود: متاسفانه 
در  نداریم.  زمینه  این  در  مرجعی  آزمایشگاه 
بررسی هایی که در رابطه با تنباکوی استفاده شده 
در قلیان ها انجام دادیم، چند نکته نگران کننده پیدا 

شد که نیازمند توجه ویژه است.

صادق نیت، وجود ترکیبات آروماتیک و به طور 
خاص بنزن در تنباکوی قلیان را یکی از این نکات 
تاسف برانگیز دانست و گفت: این موارد از جمله 
سرطان زا ترین ترکیبات شناخته شده جهانی هستند 
در  خصوصا  قلیان  تنباکوهای  در  متاسفانه  که 
تنباکوهای معطر به همراه فلزات سنگین به وفور 

یافت می شوند که جای نگرانی جدی دارد.

وی، نکته دیگر را اضافه شدن مواد روان گردان 
مانند حشیش، گراس و شیشه به قلیان در برخی 
قهوه خانه ها و رستوران های غیر مجاز دانست و 
گفت: متاسفانه در دو قهوه خانه تقریبا به اندازه 
یک وانت از ترکیبات گراس و حشیش کشف و 

ضبط شد.

مرگ ناشی از تصادفات و ایدز و مصرف الکل در 
کشور بیشتر است. صادق نیت ادامه داد: ۲ تا 3 برابر 
مبلغی که سالیانه بابت خرید و استعمال دخانیات در 
کشور دود می شود را وزارت بهداشت هزینه درمان 

بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می کند.
با  مبارزه  و  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
استعمال دخانیات در ادامه، مقابله با تبلیغ مواد دخانی 
در کشور را یکی از اقدامات انجام شده در سال جاری 
دانست و گفت: تیم هایی که در سطح شهرستان ها و 

شد  اصالح  نیز  قهوه خانه داران  صنف  اساسنامه 
قلیان  عرضه  غیرمجاز  مراکز  امسال،  ابتدای  از  و 
شناسایی و بیش از ۸5۰ مورد از این مراکز تعطیل 
استان  انجام شد ۲3  پیگیری هایی که  شدند. طی 
و مرکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی 
بحث ممنوعیت عرضه قلیان را اجرایی کردند که 

البته کالن شهرهای ما جزو این مناطق نیستند.
پیام های آموزشی  صادق نیت، ساده سازی و درج 
بر روی بسته بندی مواد دخانی، ایجاد کمپین ملی 

دانشگاه ها به عنوان تیم های بازرسی تشکیل شدند، در 
سال جاری بیش از ۲6۰ هزار مکان و واحد صنفی 
را مورد بازدید قرار دادند که در حدود 11 هزار مورد 
از آنها اعمال مغایر قانون در حال اجرا بود که با آنها 
برخورد شد. از این تعداد، بیش از 1۰۰ مورد پلمب 
شدند و پرونده این مراکز و بقیه مراکز متخلف به 

مراکز ذی صالح قضایی ارجاع شد.

صادق نیت، برخورد با تبلیغات برخی برندهای خاص 
را از جمله اقدامات انجام شده در سال جاری معرفی 
کرد و گفت: در رابطه با تبلیغ برخی برندهای خاص 

ترک  مراکز  اندازی  راه  دخانیات،  ترک  آموزش 
دخانیات در اینترنت و استفاده از چهره های مشهور 
ورزشی و هنری برای رساندن پیام ترک دخانیات 
را از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال گذشته 
بر مواد  مالیات  افزایش  برای  دانست. وی، تالش 
دخانی و کاهش قاچاق را از دیگر اقدامات انجام 
پروتکل  توانستیم  امسال  گفت:  و  کرد  بیان  شده 
مبارزه با قاچاق مواد دخانی را با همکاری نمایندگان 
با قید دو فوریت در شهریورماه به تصویب برسانیم. 
تصویب این پروتکل و تاکید بر ردیابی و کدگذاری 
محصوالت دخانی گام مهمی برای افزایش مالیات 

ضیاء الدینی خبر داد:

 تدوین استراتژی هایی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت 
این جلسه گزارشی  نیز در  آموزش و پرورش 
درخصوص  مطبوع خود  کل  اداره  اقدامات  از 
استعمال  و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
گفت:  ضیاء الدینی  حسن  کرد.  ارائه  دخانیات 
آموزش  دلیل حساسیت ویژه ای که وزارت  به 
آسیب های  از  پیشگیری  روی  بر  پرورش  و 
از  محترم،  وزیر  تاکیدات  و  دارد  اجتماعی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  ظرفیت های  همه 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  بحث  در 
این  از  استفاده می شود و دخانیات هم جزوی 

آسیب هاست. 
استراتژی هایی  منظور  این  برای  افزود:  وی 
ظرفیت سازی  آنها  از  یکی  که  شده  تدوین 
و  سازمانی  درون  همکاری های  و  ساختاری 

برون سازمانی است. 
آسیب های  قطعا وسعت  داد:  ادامه  ضیاء الدینی 
دستگاه  یک  که  است  زیاد  اینقدر  اجتماعی 
پیش  را  آنها  از  پیشگیری  نمی تواند  تنهایی  به 
آموزش  وزارت  زمینه،  این  در  بنابراین  ببرد. 
و  سازمان   9 همکاری  ماتریس  پرورش،  و 
وزارتخانه را ترسیم کرده، تقسیم کار ملی انجام 
شده و کار به صورت فرایندی تعریف شده تا 
مثال مشخص شود که هر نهاد یا ارگان درباره 
باید  کارهایی  چه  دیده  آسیب  دانش آموز  یک 

انجام دهد.
وی افزود: سه وزارتخانه و نهادها و سازمان هایی 

مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد برکت، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، قوه قضائیه و نیروی 
از  پیشگیری  برای  ملی  اعتالف  این  در  انتظامی 
در  ما  و  آمده اند  هم  گرد  اجتماعی  آسیب های 
داریم  همکاری  اتاق  امروز  پرورش،  و  آموزش 
و هر کدام از نمایندگان این سازمان ها و ارگان ها 
در آن اتاق میز دارند و مسائل را پیگیری می کنند.
وزارت  تندرستی  امور  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
همکاری  سند  تدوین  پرورش،  و  آموزش 
داخلی را از دیگر اقدامات انجام شده در جهت 
و  برشمرد  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
گفت: بر اساس سند همکاری داخلی، امروز همه 
مربیان،  و  اولیاء  انجمن  ربط،  ذی  معاونت های 
و  حراست  پرورشی،  معاونت  معاونت سالمت، 
در  آمده اند.  هم  گرد  وزارتخانه  دیگر  واحدهای 
استان ها کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش و در 75۰ 
رئیس  ریاست  به  پیشگیری  کمیته  نیز  منطقه 

آموزش و پرورش منطقه تشکیل شده است.
هزار   4۰ وظایف  شراح  داد:  ادامه  ضیاء الدینی 
و  بحث هایی  است  تغییر کرده  پرورشی  معاون 
مانند سالمتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
است.  تعریف شده  افراد  این  در وظایف جدید 
حدود 4۰ هزار مشاور تحصیلی نیز دو ماموریتی 
مشاور  تحصیلی،  مشاوره  بر  عالوه  تا  شدند 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز باشند. 
نقشه  هم  آمایشی  نگاه  حوزه  در  افزود:  وی 

کردیم  ترسیم  را  مدارس  و  مناطق  خطرپذیری 
خود  اولویت  انسانی،  نیروی  کمبود  دلیل  به  تا 
در حوزه  بگذاریم.  مناطق خطرپذیر  بر روی  را 
کتاب های درسی هم االن به دروس کالس ششم 
درس مطالعات اجتماعی و به دروس کالس های 
هفتم و هشتم دو درس ویژه مهارت های زندگی 
را افزوده ایم. سال گذشته همچنین کتاب مبارزه 
و  چاپ  هشتم  کالس  کتاب  ضمیمه  اعتیاد  با 
کار  این  با  و  شد  توزیع  دانش آموزان  میان  در 
توانستیم مفاهیم مورد نظر خود را به کتب درسی 

وارد کنیم.
وزارت  تندرستی  امور  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
مرکز  این  بعدی  استراتژی  پرورش  و  آموزش 
گفت:  و  دانست  انسانی  منابع  توانمندسازی  را 
دانشگاه  پرورش،  و  آموزش  وزیر  دستور  با 
مطالعات  عمومی  واحد  دو  شد  ملزم  فرهنگیان 
آسیب های  از  پیشگیری  بر  تمرکز  با  اجتماعی 
واحدهای  به  بهداشت  واحد  دو  و  اجتماعی 

درسی موجود اضافه کند. 
ضیاء الدینی در ادامه از نهضت فرهنگی آموزش 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز خبر داد و 
گفت: در این زمینه، راهنمای آموزش پیشگیری 
و  اول  متوسطه  ابتدایی،  مقاطع  معلمان  برای 
همچنین  است.  تهیه  دست  در  دوم  متوسطه 
نشریات مختلف در حوزه پیشگیری برای اولیاء 
دانش آموزان و 5 میلیون برشور برای دانش آموزان 
با تمرکز بر بحث دخانیات و خشونت و مبارزه با 

مواد مخدر تهیه و ارسال شده است.
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وزارت  به  وابسته  سالمت  هنر  آوای  موسسه  
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جشنواره  
بخش های  در  را  دخانیات«  بدون  »زندگی 
عکس، پوستر و کاریکاتور برگزار می کند. به 
هدف  با  جشنواره  این  قرمز،  کارت  گزارش 
باال بردن سطح آگاهی جامعه در زمینه  سالمت 
پیش گیری  مهم  امر  راستای  در  و  همگانی 
برگزار خواهد شد و به دنبال ایجاد حساسیت 
تا  است  زمینه  این  در  گفت وگو  و  همگانی 
در پناه مداومت و استمرار در این گفت وگو، 
فرهنگی  و  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها 
تازه ای را پدید آورد. هنجارها و ارزش هایی 
داشت  خواهند  پی  در  را  تازه  رفتارهای  که 
این  می انجامد.  فرهنگ سازی  به  نهایت  در  و 
سالمت  دغدغه های  بر  تاکید  با  جشنواره 
همگانی، می خواهد مردم را برای ایجاد زندگی 
ترغیب کند.  به مطالبه گری  بهداشتی،  سالم و 
موضوعات مورد نظر در این جشنواره عبارتند 
از سیگار، خانواده و جامعه؛ خانواده و مدرسه 
نوجوانان؛  و  جوانان  سیگار،  دخانیات؛  علیه 
نقش زنان در کنترل دخانیات؛ افزایش قیمت، 
کاهش مصرف؛ قوانین کنترل دخانیات، حامی 
آوای  موسسه   اعالم  اساس  بر  مراقبتی.  خود 
هنر سالمت، در هر یک از بخش های پوستر، 
افتخار  دیپلم  نفر   3 به  کاریکاتور  و  عکس 
دیپلم  نفر   3 به  و  نقدی  جایزه   و  جشنواره 
افتخار اهدا خواهد شد )در مجموع به 18 نفر 
دیپلم افتخار و ۹ نفر جایزه  نقدی اهدا خواهد 
از  یک  هر  در  جشنواره  این  جوایز  شد(. 
بخش های پوستر، عکس و کاریکاتور عبارتند 
از دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال به برگزیده  
به  ریال  میلیون   20 و  افتخار  دیپلم  نخست، 
برگزیده  دوم، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال 
به برگزیده سوم و دیپلم افتخار به برگزیدگان 
چهارم تا ششم. بر این اساس، آخرین مهلت 
اسفندماه است   15 به جشنواره  آثار  فرستادن 

و اسامی برندگان 20 اسفند اعالم می شود.

آمارها تکان می دهند، مسووالن تکان 
نمی خورند

آوای  موسسه   مدیرعامل  داروغه زاده،  ابراهیم 
بدون  زندگی  جشنواره   رئیس  و  سالمت  هنر 
عمومی  روابط  با  گفت وگو  در  دخانیات، 
این  برگزاری  نیازهای  و  ضرورت ها  جشنواره، 
گفت:  داروغه زاده  کرد.  تبیین  را  ملی  جشنواره  
آگاهی  سطح  بردن  باال  هدف  با  جشنواره  این 
جامعه و فرهنگ سازی در زمینه  سالمت همگانی 
و در راستای امر مهم پیش گیری و در موضوعات 
سیگار، خانواده و جامعه، خانواده و مدرسه علیه 
نقش  نوجوانان،  و  جوانان  و  سیگار  دخانیات، 
زنان در کنترل دخانیات، افزایش قیمت و کاهش 
خود  حامی  دخانیات  کنترل  قوانین  مصرف. 

مراقبتی برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمارها و پژوهش های 
انجام شده در حوزه مصرف دخانیات و سیگار 
در سراسر کشور، بیش از 17 درصد جوانان رده  
سنی 15 تا ۲4 سال سیگار مصرف می کنند. یا این 
دخانیات  مصرف  شیوع  گزارش های  به  اگر  که 
نگاهی  مختلف  اقشار  دختران  و  زنان  میان  در 
دل چسبی  آمارهای  با  که  دید  خواهیم  بیندازیم، 

مواجه نیستیم.

افزود:  سالمت  هنر  آوای  موسسه   مدیرعامل 
و  دختران  درصد   43 ایران  در  آمارها  پایه   بر 
و  دارند  قلیان  مصرف  تجربه  پسران  درصد   64
سیگار  پسر  دانش آموزان  از  درصد   35 از  بیش 
چنین  میان  در  و  فضایی  چنین  در  می کشند. 
و  جامعه  در  آن  کاهش سطح  برای  و  آمارهایی 
در میان اقشار گوناگون، نیاز به فرهنگ سازی و 
توجه ویژه  اهالی فرهنگ است. مسووالن نیز باید 
واکنش  تکان دهنده ای،  آمارهای  چنین  برابر  در 

مناسب داشته باشند.

با  بهداشت،  وزارت  فرهنگی  شورای  عضو 
تاکید بر برنامه ریزی فرهنگی در سطوح خرد و 
که  کرد  آن، خاطرنشان  به  دادن  اهمیت  و  کالن 
سیاست گذاران، مدیران و مسووالن فرهنگی باید 
بپردازند و آن را مدنظر  با جدیت  به این حوزه 
قرار دهند. کاهش مصرف دخانیات هم به لحاظ 
بهداشتی و شیوه  زیست و هم به لحاظ اقتصادی 

با همکاری ماهنامه طنز و کارتون خط خطی

جشنواره زندگی بدون دخانیات برگزار می شود
خانواده ها  و  کشور  برای 
باشد.  اهمیت  حائز  می تواند 
مهم  مسایل  از  یکی  چنانچه 
زمینه   در  پرداخت  قابل  و 
مولفه ها،  دیگر  کنار  در  ایدز 
و  است  دخانیات  مصرف 
همان طــور که قــابل حدس 
هزینه  هرساله  هست،  نیز 
زیادی بر دوش کشور تحمیل 

می کند.

داروغــــه زاده افـــــــزود: 
برنامه ریزی و سیاست گذاری 
چنین  در  کارآمد  و  درست 
شناخت  نیازمند  حوزه هایی، 
و روبه رو شدن با واقعیت های 
و  شناخت  است.  اجتماعی 
شفافیت در این زمینه می تواند 
واقعی  فرهنگ سازی  به  را  ما 
این مسائل  در  نه گزارشی  و 

برساند.

ضرورت حرکت های 
سمبلیک برای 

جلوگیری از مصرف 
دخانیات

غـالمرضـا حــیدری،  دکـتر 
تحــقیـقات  مرکـز  رییـس 
دخانیات  کنترل  و  پیشگیری 
دخـانیات  اسـت  معتقد  نیز 
از اصلی ترین معضالت  یکی 

جوامـع جهـانی بـه شـمار می آید، به همین دلیل 
همواره برای جلوگیری از شیوع این امر از هیچ 

راهی نباید فروگذار کرد.

آوای  موسسه  خبرنگار  با  گفت و گو  در  حیدری 
هنر سالمت به بهانه برگزاری جشنواره »زندگی 
جشنواره ها  برگزاری  کرد:  بیان  دخانیات«  بدون 
در زمینه فرهنگ سازی و مقابله با دخانیات تاثیر 

زیادی دارد.

او در پاسخ به این سئوال که آیا می توان دخانیات 
امروز  دنیای  معضالت  اصلی ترین  از  یکی  را 
سه  از  یکی  دخانیات  بله!  کرد:  اعالم  دانست؟ 
معضل اصلی جوامع جهانی به شمار می آید. چرا 
به  که  آسیب هایی  و  مخرب  اثرات  از  فارغ  که 
فرد و جامعه می زند، دولت را متحمل هزینه های 
گزافی برای جبران خسارات وارده خواهد کرد. بر 
اساس مطالعات گسترده ای که در این زمینه انجام 
شده است، تقریبا چهار برابر هزینه های استفاده از 
دخانیات صرف درمان بیماری ها و مرگ و میرهای 

ناشی از استعمال دخانیات می شود. در این زمینه 
می توان به افزایش آمار مرگ و میرهای ناگهانی 
معضل  اهمیت  که  کرد  اشاره  موعد  از  زودتر  و 

دخانیات را نشان می دهد.

که  معضالتی  درباره  ادامه  در  حیدری  دکتر 
است،  در یک جامعه  استعمال دخانیات  حاصل 
افزود: معضالت دخانیات در هر جامعه با توجه 
متفاوت  محیطی  زیست  و  اجتماعی  شرایط  به 
است. در بیشتر کشورها، شیوع بیماری های غیر 

واگیردار از اصلی ترین عوامل مرگ و میر است. 
در درجه بعدی بیماری های عفونی و در نهایت 
که  است  خطراتی  جمله  از  دخانیات  استعمال 

جوامع مختلف را تهدید می کند.

رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات 
موضوع  با  جشنواره هایی  برگزاری  لزوم  درباره 
دخانیات گفت: تجربه های جهانی بسیاری برای 
در  دارد.  وجود  دخانیات  مصرف  از  جلوگیری 
نظیر  سمبلیک  حرکت های  معموال  رابطه  همین 

این  جشنواره های  برگزاری 
چنینی پیشنهاد می شود.

به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
می کنید  فکر  که  پرسش  این 
دائما  که  کسانی  اکثر  چرا 
می کنند،  مصرف  دخانیات 
که  را  آسیب هایی  و  خطرات 
اطرافیان  و  مسئوالن  از طرف 
می شود،  گوشزد  آنان  به 
جدی نمی گیرند؟ بیان داشت: 
این  سیگار  پدیده  خاصیت 
و خطرات  عوارض  که  است 
بروز  مصرف  محض  به  آن 
ترتیب  این  به  نمی کند.  پیدا 
سال   15 تا   1۰ پروسه  در 
بدن انسان را تضعیف می کند. 
به  را  روند  این  بتوان  شاید 
حساب سیستم نجیب و مقاوم 

بودن بدن انسان گذاشت.

برای جلوگیری  دکتر حیدری 
دخانیات  بی رویه  مصرف  از 
که  صورتی  در  است:  معتقد 
سیگاری  فرد  بـرای  شرایـط 
هیـچـگاه  نشــود،  سـخت 
نـخواهند  تـرک  بـه  تصـمیم 
الزم  دلیل  همین  به  گرفت. 
مـحدودیــت ها  کــه  اسـت 
خانواده  در  ممنوعیت هایی  و 
شـود.  اتخـاذ  مـحل کار  و 
ممکن  راه  دو  از  روش  این 
نظیر  شیوه هایی  از  اوال  است. 
رسانه های دیداری و شنیداری، عوارض ناشی از 
مصرف دخانیات را به مصرف کننده گوشزد کنیم. 
ثانیا در فروش و مصرف دخانیات محدودیت هایی 
ایجاد شود و دسترسی دخانیات به راحتی مقدور 
وضع  نیز  جرایمی  باید  معتقدم  همچنین  نباشد. 
کننده  های  مصرف  خانواده  اعضا  حتی  شود. 
البته توجه  کنند.  پدیده مخالفت  این  با  دخانیات 
داشته باشید که این برخورد نباید حالت تدافعی و 
لجبازی بگیرد زیرا در این صورت نتیجه ای عکس 

خواهد داشت.

که  جسمی  آسیب های  با  اشاره  با  او  پایان  در 
داشت:  بیان  است  دخانیات  مصرف  از  ناشی 
دخانیات تنها عنصری است که به بیشتر ارگان های 
می توان  راستا  این  در  می کند.  وارد  آسیب  بدن 
بیماری هایی مانند سرطان ریه که 9۰ درصد موارد 
تحت تاثیر مصرف دخانیات است و سرطان خون، 
کلیه و مثانه را نام برد. همچنین بیماری های قلبی، 
حتی  و  قلبی  ایست  قالب  در  ناگهانی  مرگ های 

ناتوانی های جنسی، بیماری های پوستی و گوارشی 
در اثر مصرف بی رویه دخانیات بوجود می آید. 

سیگار یک نوع اعتیاد رایج و شایع است

عکس  انجمن  دبیر  کرمانی  زنده روح  مسعود 
دبیر  جوان،  سینمای  جشنواره  سیزدهمین 
مدیر  جوانان،  سینمای  جشنواره  عکس  بخش 
اجرایی یازدهمین دوره دو ساالنه عکس ایران، 
جشنواره  دومین  و  نخستین  اجرایی  مدیر 
بین المللی هنرهای تجسمی فجر، مدیر اجرایی 
تجسمی  هنرهای  دوساالنه های  و  جشنواره ها 
داشته  فعالیت  ایران  عکاسان  انجمن  عضو  و 

است.

بدن  »زندگی  جشنواره  داور  جایگاه  در  او 
بدون  »زندگی  عنوان  می گوید:  دخانیات« 
هیچ  در  واقع  در  است.  کلی  عنوانی  دخانیات«، 
جای جهان زندگی بدون دخانیات وجود ندارد. 
که  است  شعاری   یا  ایده  جشنواره،  این  عنوان 
نگاه  این  شود.  عملی  دنیا  تمام  در  امیدورایم 
آرمانی به عکاسان کمک می کند تا تصاویر نویی 

را خلق کنند.

کرمانی ادامه می دهد: خاصیت عکاسی به گونه ای 
قابل  مختلف  ژانر های  در  سوژه  یک  که  است 
پرداخت است. بنابراین این موضوع در شاخه های 
اجتماعی، آرت و حتی در  نظیر مستند  مختلفی 
زمینه تبلیغات، قابلیت تصویر شدن  دارد. گاهی 
در  نباشد،  جوابگو  مستند  عکاسی  است  ممکن 
این  صورت از عکاسی مفهومی استفاده می شود. 
همانطور که تا ۲۰ سال گذشته برای تبلیغ سیگار 
این  حاال  می کردند،  استفاده  عکاسی  از  کشیدن 
سیگاری ها  افزایش  از  جلوگیری  برای  را  روش 

به کار می برند.

این داور جشنواره »زندگی بدون دخانیات« در 
چنین  با  مواجه  در  که چرا  این سوال  به  پاسخ 
المان های  سراغ  معموال  عکاسان  سوژه هایی، 
می روند،  قلیان  و  سیگار  مانند  عینی  و  واضح 
است.  طبیعی  کامال  اتفاق  این  می دهد:  پاسخ 
ذهن  ناخودآگاه  دخانیات،  می گویید  وقتی 
که  جایی  تا  می رود،  سیگار  سمت  به  عکاسان 
سیگاری  ها  به  جشنواره هایی  چنین  مواردی  در 
فراخوان  در  باید  فکر کنم  می کنند.  کمک 
المان های  ثبت  اصلی،  هدف  که  شود  گنجانده 
مضراتی  سیگار  می دانیم  ما  همه  نیست.  عینی 
دارد. بخشی از آن ضرر و زیان فردی و بخشی 
دیگر جمعی است. همچنین تاثیراتی روی بدن 
و مغز انسان می گذارد. اگرچه از نظر من سیگار 
تمام  در  رایج و شایع است که  اعتیاد  نوع  یک 
وجود  این  با  است.  شده  پذیرفته  دنیا  جوامع 
عکاسان باید واقعیت های عیان را کنار بگذراند 

و به عمق آنها توجه کنند.

هیات داوران جشنواره

بدون  »زندگی  جشنواره   است  به ذکر  الزم 
دخانیات« با هدف باال بردن سطح آگاهی جامعه 
و فرهنگ سازی در زمینه  سالمت همگانی و در 
موضوعات  در  و  پیش گیری  مهم  امر  راستای 
مدرسه  و  خانواده  جامعه؛  و  خانواده  سیگار، 
نوجوانان؛  و  جوانان  سیگار،  دخانیات؛  علیه 
قیمت،  افزایش  دخانیات؛  کنترل  در  زنان  نقش 
حامی  دخانیات،  کنترل  قوانین  مصرف؛  کاهش 
خود مراقبتی برگزار خواهد شد. متقاضیان برای 
شرکت در مسابقه، نخست باید فرم الکترونیکی 
ثبت نام را بر روی تارنمای اینترنتی موسسه  آوای 

هنر سالمت به نشانی:
  www.honarsalamat.com 

تکمیل و سپس در همان صفحه، آثار خود را به 
صورت فشرده بارگذاری کنند. جشنواره زندگی 
بدون دخانیات به صورت مسابقه و در سه بخش 
عکس، طراحی پوستر و کاریکاتور برگزار خواهد 
شد و تا 15 اسفند پذیرای کارهای فرستاده شده 
داوران  هیات  بود.  خواهد  متقاضیان  سوی  از 
بخش های گوناگون این جشنواره به ترتیب حروف 
چای فروش،  محمدرضا  عکس:  بخش  در  الفبا 
بخش  کرمانی؛  زنده روح  مسعود  و  سامعی  علی 
و  غریب پور  کیانوش  تنهایی،  آرش  گرافیک: 
علی رضا نصرتی؛ بخش کاریکاتور: هادی رحمتی، 

ابوالفضل محترمی و محسن ناصری هستند. 
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هلیا فرامه 
روانشناس، مشاور

 و مربی مهارت های زندگی 

آموزش به طور مستقیم تنها برای دانش آموزان 
برای والدین  این آموزش  باید  نیست و  کافی 
دانش آموزان نیز برنامه ریزی شود. دانش آموزان 
از خانواده و مدرسه وارد فضای دیگری  بعد 
که  می شوند  همساالن  گروه  مانند  جامعه  از 
رفتار  نوع  بر  می تواند  اینها  تمامی  نهایت  در 
اوقات  بعضی  بگذارد.  تاثیر  آنها  نگرش  و 
آنکه  بدون   و  غیرمستقیم  طور  به  خانواده ها 
خودشان آگاه باشند، رفتارهایی را در حضور 
آینده  در  می تواند  که  می دهند  انجام  بچه ها 
مثال  به طور  باشد.  داشته  منفی  بازخوردهای 
کودکان  حضور  در  خانواده  اعضای  وقتی 
کودکان  ناخودآگاه  می کشند،  سیگار  و  قلیان 
را دعوت به استعمال مواد دخانی می کنند. یا 
اینکه بسیاری از بچه ها تا پاسی از شب پا به 
پای بزرگترها به تماشای هر گونه فیلم و سریال 
و  سن  با  متناسب  فیلم ها  اگر  حال  مشغولند. 
جمله  از  اجتماعی  مشکالت  نباشد،  آنها  سال 
که  داشت  خواهد  همراه  به  را  زودرس  بلوغ 
برای جامعه و مدرسه، مشکل ساز خواهد بود. 

متاسفانه امروزه بچه ها بیشتر برنامه های ماهواره 
را بی هیچ سانسوری مشاهده می کنند. بسیاری از 
آنهاست  درک  و  فهم  حد  از  بیش  برنامه ها  این 
می کند  مسائلی  درگیر  را  کودکان  ناخودآگاه  که 
نیز  جامعه  برای   خانواده،  و  خود  بر  عالوه  که 

پیامدهای بدی به همراه دارد. 

با گروه سنی  بیشتر زمان آموزش و تدریس من 
5 تا 1۲ سال است که همگی آنها دختر هستند. 
مدرسه،  در حیاط  یا  مواقع سر کالس  بیشتر  در 
دانش آموزانی را می بینم که با خودکار یا مداد ادای 
سیگار کشیدن را در می آورند. وقتی راجع به این 
قبیل حرکات با آنها صحبت می شود، آنها این رفتار 
را یک نوع شوخی تلقی می کنند. حتی بسیاری از 
بچه ها با خنده می گویند: »مگه چه اشکالی داره. 
ما تو خونه هم با پدر و مادرمون قلیون می کشیم. 
حتی بیشتر وقت ها خودمون قلیون آماده می کنیم. 
با بزرگترها در این باره صحبت می شود  « وقتی 
بعضی از آنها انکار کرده و بسیاری نیز با شوخی 
مسئله را به حاشیه می رانند. تمامی این مسائل به 
عدم آگاهی خانواده، جامعه و برخی از مسئوالنی 

که در راس امور قرار دارند، بر می گردد. 

ایجاد نگرشی متفاوت در فضای آموزش و پرورش

گنجاندن دروس
 مقابله با رفتارهای 

پرخطر در 
برنامه ریزی های بلند 

مدت آموزشی

بسیاری از معضالت در جامعه نه با 
دید آسیب بلکه تابو دیده می شود

و  نوجوانان  و  کودکان  درحوزه  که  سالهاست 
سنی  گروه  این  در  پرخطر  رفتارهای  شناسایی 
و  مسائل  از  بسیاری  دارم.  فعالیت  و  مطالعه 
مشکالت در جامعه ما نه با دید آسیب شناسی 
بلکه مانند یک تابو دیده می شود. در اکثر مواقع 
بر روی بیشتر مسائل سرپوش می گذاریم، آنقدر 
در  که  و  می شود  تبدیل  بزرگ  مسئله  یک  که 
نیز  گزاف  هزینه های  صرف  با  حتی  وقت  آن 
شاید نتوان کنترل های الزم را انجام داد. من در 
حال حاضر در منطقه 5 تهران به عنوان مشاور، 
واحد مهارت های زندگی را نیز تدریس می کنم. 
را  داستان و حرف هایی  دانش آموزان،  در جمع 
به هر  ولی  است  باور  از  دور  واقعا  که  می شنوم 
سادگی  به  آن  از  نمی توان  و  دارد  وجود  حال 
راحتی  به  ما  دانش آموزان  امروزه  کرد.  عبور 
مواد مخدر مختلف را خریداری کرده و استفاده 
متوجه  بچه ها  با  صحبت  کمی  با  می کنند. 
و  توتون ها  انواع  از  بسیاری  آنها  که  می شویم 
مواد مخدر را می شناسند، در حالی که این میزان 
شناخت در این سن، عواقب خوبی ندارد. شاید 
اگر از زاویه دیگر به این مسئله نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که با رشد وسایل ارتباط جمعی مختلف 
این قبیل شناخت ها اجتناب ناپذیر است ولی به 
نیز  کنترل  و  آموزش  باید  آن  کنار  در  حال  هر 
وجود داشته باشد. مسائلی مانند کودک آزاری، 
مواد دخانی  استعمال  پرخطر،  رفتارهای جنسی 
که  است  عواملی  جمله  از  همگی  مخدر،  و 
باید بیش از هر وقت دیگر  آموزش و پرورش 

در فضای های آموزشی به آن توجه کند.

در آموزش رفتارهای پرخطر 
با محدودیت هایی مواجه ایم 

مسائل  به  راجع  می خواهیم  که  زمانی  متاسفانه 
دارند  کار  سرو  آن  با  دانش آموزان  که  مختلفی 
هستیم.  محدودیتی هایی  دچار  نیز  کنیم  صحبت 
به طور مثال زمانی که می خواهیم راجع به آزار 
صحبت  دخانی  مواد  انواع  استعمال  یا  جنسی 
دانش آموزان  نبودن  یکدست  خاطر  به  کنیم، 
با  نیز  دیدگاه  و  نگرش  نوع  لحاظ  به  کالس 
مدرسه  مسئوالن  یا  والدین  از سمت  اعتراضاتی 
مواجه می شویم. در یک کالس، ما با طیف های 
دیدگاه  فرهنگ،  لحاظ  به  دانش آموزان  مختلف 
اینکه  خاطر  به  ولی  مواجه ایم.  زندگی  سبک  و 
بسیاری از مسائل همیشه خط قرمز تلقی شده اند 

بچه ها  به  و  بازگو  را  آنها  راحتی  به  نمی توان 
آموزش های الزم را در مواجه با بعضی از شرایط 

پرخطر ارائه کرد. 

در تمام این 1۲ سالی که فعالیت دارم و با توجه 
حقوق  از  حمایت  »انجمن  در  که  تجربیاتی  به 
کودکان« کسب کردم می توانم با اطمینان بگویم 
گروه  این  در  مشکالتی  و  مسائل  با  متاسفانه 
زنگ  از  مواقع  اکثر  در  که  هستیم  مواجه  سنی 
آنها  برای  به صورت جامع  باید  و  خطر گذشته 
برنامه ریزی طوالنی مدت با صرف وقت و هزینه 
انجام داد. در این انجمن، ما ترویج کننده پیمان 
حقوق کودکان بودیم. به طور مثال با تالش های 
بسیاری که در زمینه کودک آزاری انجام شد در 
نهایت موفق شدیم شماره تلفن 1۲3 را به عنوان 
واحد اطالع رسانی کودک آزاری ثبت کنیم تا در 
کس  هر  شد،  مشاهده  آزاری  کودک  که  جا  هر 

خود را مسئول دانسته و سریعا اطالع دهد.

حقوق  از  دفاع  جهت  در  موثری  گام  خود  این 
به  نسبت  جامعه  کردن  آگاه  نیز  و  کودکان 
ممکن  کودکان  که  روحی  و  جسمی  آزارهای 
اطرافیان  یا  والدین  طرف  از  جامعه  در  است 
آسیب های  سایر  مورد  در  اگر  حال  بود.  ببینند 
تهدید  را  ما  نوجوانان  و  کودکان  که  اجتماعی 
برداریم، حتما  گام  به صورت جدی  نیز  می کند 
در  خانواده  از  بعد  کودکان  بود.  خواهد  موثر 
فرآیند  همساالن،  گروه  با  ارتباط  در  و  مدرسه 
بنابراین بعد  مهارت های اجتماعی را می آموزند. 
از خانواده، آموزش و پرورش نقش موثرتری را 
وزارتخانه  این  اگر  می کند.  بازی  فرآیند  این  در 
بر بسیاری از مسائل اجتماعی که در مدارس و 
در بین دانش آموزان وجود دارد، سرپوش بگذارد 
یا اینکه آنها را به حاشیه رانده و توجه نکند، ما 
شاهد نسلی خواهیم بود که به خاطر عدم آگاهی 
بزرگساالن و فضای آموزشی نامناسب، با مسائل 
و مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند که در اکثر 

مواقع ممکن است جبران ناپذیر باشد. 

برنامه ریزی آموزشی برای کودکان 
جزو برنامه های اصلی هر کشور است

اصلی  ستون  عنوان  به  پرورش  و  آموزش 
جامعه باید از افراد کاردان برای تربیت کودکان 
همه  در  کند.  استفاده  والدین  به  مشاوره  و 
کشورهای دنیا هنگامی که قرار است برنامه های 
اولین  برنامه ریزی شود،  جامعه  یک  مدت  دراز 
اولویت کودکان و نوجوانان هستند. متاسفانه در 
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درصد   51 کرد:  اعالم  بهداشت  وزیر  معاون 
آن ها  درصد   31 و  قلیان  تهرانی  دانش آموزان 
سیگار می کشند. این آمار چندان با مشاهدات 
ندارد.  فرق  ما  تک  تک   دیداری  تجربه های  و 
از  پس  مدارس  کوچه  پس  کوچه های  چراکه 
و  دخترانه  مهمانی های  سفره خانه ها،  تعطیلی، 
پسرانه و جمع شدن های نوجوانان، در خیلی از 
موارد نشانی از قلیان و سیگار به جا می گذارد.

چندی پیش  اجتماعی،  رفاه  فصل نامه  پژوهش 
رفتارهای پرخطر دانش آموزان چند دبیرستان دخترانه 
اندازه گیری کرد که گزارش  و پسرانه در تهران را 
مفصل آن در شماره قبل کارت قرمز منتشر شد. نتایج 
این پژوهش از 35/۲ درصد استعمال سیگار و 51/5 

درصد استعمال قلیان توسط این نوجوانان خبر داد.

مهدی ملک محمد، روانشناس در تحلیل این آمار 
میان  در  قلیان  و  سیگار  مصرف  مورد  در  گفت: 
داده  ایران هشدار  در  که  دانش آموزان سال هاست 
می شود. یکی از اولین هشدارها که در گذشته به 
طور گسترده وجود داشت، فیلم دبیرستان بود که 
بحث ورود اعتیاد به دبیرستان های ما را نشان می   داد.

این مشاور با اشاره به تکذیب سابقه دار مسئوالن 
درباره مصرف دخانیات توسط دانش آموزان افزود: 
ورود  داشت  وجود  که  مهمی  بحث  گذشته  در 
اعتیاد به مدارس بود. اما در سال های اخیر بحِث 
قلیان و سیگار بسیار مطرح شده است و متاسفانه 

اولین اتفاق هم تکذیب برخی مسئوالن امر بود.

داد:  ادامه  آسیب  این  جهانی خواندن  با  وی 
صرفا  دانش آموزان  میان  در  دخانیات  مصرف 
موضوع کشور ما نیست و با کل دنیا در ارتباط 
مطالعاتی  آمریکا  در  و  اخیر  سال های  در  است. 
مشخص کرده که ۲۰ تا 3۰ درصد از دانش آموزان 

دبیرستانی هر روز سیگار می کشند. 

ادامه گفت: در  با ذکر مثالی در  این روان شناس 
حال حاضر نیز حدود ۸ میلیون نوجوان سیگاری 
در آمریکا وجود دارند و یک میلیون کودک زیر 

1۲ سال در این کشور هر روز سیگار می کشند.

اشاره  دخانیات  مصرف  کنترل  راه های  به   وی 
توانسته  اخیرا  اما  این کشور  کرد:  تاکید  و  کرده 
را  موضوع  که  چرا  کند؛  کنترل  را  این وضعیت 
فهمیده  و متوجِه بحث الگویابی جوانان شده اند؛ 
یادگیری  طریق  از  نوجوان ها  الگوهای  یعنی 

مشاهده ای.

ملک محمد ادامه داد: این که چرا در ایران با وجود 
هنوز  داده شده،  قبل  از مدت ها  که  هشدارهایی 
مصرف سیگار و قلیان توسط دانش آموزان کنترل 
نشده به این برمی گردد که ما نمی خواهیم مسئله 

را ببینیم.

کشور ما آموزش و پرورش به قوت کشورهای 
با  والدین  از  بسیاری  است.  نکرده  عمل  دیگر 
و  مربیان  و  اولیاء  مختلف  جلسات  در  حضور 
شنیدن مشکالت دانش آموزان و درد و دل های 
والدین دیگر با مسائلی که پیرامونشان در حال 
با  رویارویی  راه های  و  شده  آشنا  است  اتفاق 
برخی  در  ما  در حال حاضر  را می آموزند.  آنها 
جنسی  رفتارهای  مانند  مسائلی  با  مدارس  از 
پرخطر، استعمال مواد دخانی و مخدر رو به رو 
برای  مدارس  از  بسیاری  متاسفانه  ولی  هستیم. 
آنها زده نشود، سکوت کرده  به  اینکه برچسبی 
اخراج  مواقع  بعضی  در  را  آموز  دانش  اینکه  یا 
مربوطه  سازمان های  و  آموزشی  مراکز  می کنند. 
سکوت  محافظه کاری ها  برخی  خاطر  به  نیز 
کرده اند. ولی باید این را قبول داشت که تمامی 
این مسائل وجود دارد و باید بیش از هر وقت 

دیگری به آنها توجه کرد.

آموزش برخورد در شرایط خاص باید 
از کودکی شروع شود

کشیدن قلیان بیش از سیگار از جمله رفتارهای 
دانش آموزان  است.  دانش آموزان  بین  در  عادی 
در اوقات فراغت در میان گروه همساالن و حتی 
از  آنکه  بی  می کشند  قلیان  راحتی  به  خانواده 
بسیاری  باشند. حتی  آگاه  آینده  در  آن  مضرات 
از خانواده ها نمی دانند که قلیان می تواند شروع 
اعتیاد به انواع مواد مخدر در آینده باشد. امروزه 
بلوغ زودرس  پایین شاهد  در گروه سنی بسیار 
با  باید  بنابراین  نوجوانان هستیم.  و  کودکان  در 
حساس  نقاط  با  را  کودکان  مناسب،  آموزش 
مورد  گاه  هر  جامعه  در  که  کنیم  آشنا  بدنشان 
بتوانند به راحتی  تعرض و آسیب قرار گرفتند، 
میان  در  مدرسه  اولیای  یا  خانواده  با  را  آن 

بسیاری از خانواده ها متوجه شدند که کودکانشان 
در معرض چه آسیب هایی هستند که ممکن است 
با خود  را  ترس  این  سال  سالیان  تا  با سکوت، 
به همراه داشته و در نهایت تاوانش را پرداخت 

کنند. 

به نظر من آگاه سازی کودکان و نوجوانان و نیز 
جامعه ای که در آن در حال رشد و نمو هستند 
را می توان از راه های مختلف مانند فیلم، سریال، 
انیمیشن، داستان، شعر و غیره انجام داد. این خود 
به برنامه ریزی مدون درازمدت نیاز دارد که عالوه 
نیز  تحصیلکرده  افراد  از  الزم،  بودجه  تعیین  بر 
پرورش  و  آموزش  برد. حتی  بهره  امور  این  در 
کتب  در  درسی  ماده  یک  عنوان  به  می تواند 
دهد  جای  را  آموزش  قبیل  این  دانش آموزان 
بگذارد.  باز  نیز  را  حوزه  این  مربیان  دست  و 
از  جدی  حرکت  این  مشاهده  با  هم  خانواده ها 
طرف آموزش و پرورش، حتما بیش از گذشته با 

مدارس همکاری خواهند کرد. 

نگاه جامعه و مسئوالن به رفتارهای 
پرخطر باید تغییر کند

من سعی می کنم اگر در مدرسه موردی ببینم یا 
اینکه دانش آموزانی برای مشاوره و کمک مراجعه 
کنند، ابتدا خانواده را در جریان مشکل قرار دهم 
و بعد با معرفی آنها به کلینک مشاوره یا درمان، 
کنم.  حرکت  موجود  وضعیت  بهبود  جهت  در 
ولی در بعضی از مواقع هم دیده شده که مسئوالن 
مدرسه با مشاهده چنین موردهایی، جور دیگری 
برخی  بسته  نگاه  حال،  هر  به  می کنند.  برخورد 
مسئوالن باید تغییر کند. ما با نسل جوان سرو کار 
داریم و باید همگام با نیازهای خاص این گروه 
با نسل دیگر فرق  سنی حرکت کنیم. هر نسلی 

خیابان،  در  که  گفته اند  اغلب  کودکان  بگذارند. 
قرار  آزار  مورد  اتوبوس و جاهای شلوغ  مترو، 
گرفته اند که البته آنها در ابتدا این قبیل رفتارها را 
زشت می دانستند ولی آگاهی در مورد آن نداشته 
با  صحیح  آموزش  با  آنها  که  زمانی  ولی  اند. 
حقوق خود آشنا شوند و بیاموزند که در شرایط 
در  مطمئنا  کنند،  رفتار  چگونه  باید  نامناسب 
آینده بازخورد مناسبی نسبت به این قبیل رفتارها 
از همان کودکی چگونگی  زیرا  خواهند داشت؛ 
برخورد در شرایط خاص را آموخته اند. در کنار 
این مسئله، زمانی که در مورد مسائل مختلفی که 
درگیر هستند صحبت شود،  آن  با  دانش آموزان 
تابوی این مسائل شکسته شده و آنها در رابطه 
با مشکالت می آموزند که باید بزرگتر ها را آگاه 

کرده و از آنها کمک بخواهند. 

رسانه های جمعی نیز باید در این زمینه هم پای 
آموزش و پرورش همکاری کنند. زیرا رسانه های 
جمعی به عنوان تریبونی که از طرف تمامی اقشار 
در  می تواند  است،  استفاده  مورد  و  تائید  جامعه 
زمینه آگاهی و اطالع رسانی به روش های مختلف 
دخترها  »هیس،  فیلم  مثال  طور  به  باشد.  موثر 
درخشنده  پوران  کارگردانی  به  زنند«  نمی  فریاد 
بود.  جا  به  و  بسیار خوب  قدم  اولین  عنوان  به 

برنامه ریزی  نیازهایش  به  توجه  با  باید  که  دارد 
شود. سیستم آموزشی بعد از یک دوره زمانی باید 
تغییرکند. زمانیکه ما از یک سیستم آموزشی برای 
مدت طوالنی استفاده کنیم، حتما تا مقطع دیگر 

جواب نخواهد داد. 

پاک(  )نفس  فرآموز  حضور  درباره  پایان  در 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و سایر 
باید  مدارس  در  قبیل  این  از  آموزشی  فضاهای 
برای  به خصوص  قبیل آموزش ها  این  گفت که 
گروه سنی کودکان و نوجوانان بسیار موثر است. 

هایی  طرح  چنین  از  باید  مدارس  من  نظر  به 
استقبال کرده و نیز با آن همکاری کنند. مدارس 
هراس  زنی  برچسب  و  پراکنی  شایعه  از  باید 
نداشته باشند. سیستم آموزشی جامعه باید آنقدر 
بحران، جلوی  از  پیش  که  باشد  آگاه و هوشیار 
اتفاقات را گرفته و با آن به روش صحیح برخورد 
نیروهای  از  بهتر است  کند. در سیستم آموزشی 
و  افراد جوان، خالق  برد.  بهره  کاردان  و  جوان 
دارای دیدگاه و دانش روز را وارد سیستم کرد 
تا مسائل را آنگونه که هست لمس کرده و چاره 
اندیشی کنند. البته نباید از نقش موثر خانواده ها 

نیز غافل شد.

نیمی از دانش آموزان تهرانی سیگاریند
توضیح  خود  تجربیات  به  اشاره  با  مشاور  این 
داد: تجربه تدریس من برای ۲۰۰ دانش آموز در 
مدارس  از  یکی  در  دخانیات  با  آشنایی  کالس 
مشهور تهران مبهوت کننده بود؛ چرا که هر کدام 
از آن ها در مدرسه دست کم یک  یا دوبار سیگار 

مصرف کرده بودند.

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی ما در یک مدرسه 
را  استعمال دخانیات  راحتی  این  به  شناخته شده 
وضعیت  این  دیگر  مدارس  در  قطعا  می بینیم، 

نگران کننده تر است.

ملک محمد درباره دالیل شکستن تابوی مصرف 
حال  داد:  توضیح  نوجوانان  توسط  دخانیات 
برای آماری که امروز از میزان مصرف دخانیات 
در  باشد.  شده  تابوشکنی  باید  داریم،  دست  در 
گذشته اگر مادری می فهمید که فرزندش سیگار 
اما حاال  می کشد، واکنش به شدت تندی داشت، 
والدین نگران اند که این سیگار کشیدن پله اعتیاد 

فرزندشان نباشد.

عضو انجمن روان شناسی ایران همچنین گفت: ما 
در ایران طبق مطالعات دیده ایم که سیگار دروازه 
اعتیاد است و بسیاری از افراد نوجوانی که دست 
به مصرف سیگار می زنند در بزرگسالی احتمال 

دارد که مواد سبک یا سنگین را تجربه کنند.

وی تصریح کرد: همین حاال یکی از مشکالت این 
است که بسیاری نوجوان ها سیگارشان همراه با 
به  مواد  این  مصرف  است.  علف  یا  ماری جوانا 
ما  که  حالی  در  و  شده  کشیده  نوجوانی  دوره 
کنترل  غیرقابل  رشدی  نیست،  آن  به  حواسمان 

می کند.

ملک محمد با اشاره به ویژگی نوجوانان در نگاه 
باورناپذیری  دیگر  نکته  کرد:  تشریح  آینده  به 
نوجوانان درباره خطرات پزشکی دخانیات است. 
آینده نگری  بر  مبتنی  نوجوانی  دوران  که  چرا 
با دوران  نیست و در کل دنیا رفتارهای پرخطر 

نوجوانی همراه است.

دانش آموزان  آینده  به  نسبت  روان شناس  این 
امروزی در زمینه آسیب های امروزی ابراز نگرانی 
کرد و در این باره توضیح داد: به طور قطع آینده 
فعلی  بزرگساالن  از  امروز  دانش آموزان  نسل 
بدتر خواهد بود. این در حالی است که در ذهن 
برخی مسئوالن این نکته حاکم است که آسیب ها 

خودبه خود حل خواهند شد.

 وی همچنین گفت: ما باید بدانیم و درک کنیم 
که چرا نوجوان به طرف دخانیات می روند؛ اگر 
ما  مسئله حل می شود.  بدانیم 5۰ درصد  را  این 
روی  به  اما  می فهمیم  یا  و  نمی فهمیم  را  این  یا 

خودمان نمی آوریم.

گرایش  علت های  بیان  به  ادامه  در   ملک محمد 
اصلی  علت  داد:  شرح  و  پرداخت  دخانیات  به 
مواد  و  دخانیات  سیگار،  به  نوجوانان  گرایش 
که  است  الگویابی  نادرست  زمینه های  مخدر، 
برایشان طراحی شده است. این نوجوانان در واقع 

یادگیری های غلط و نادرستی دارند.

انتظار  نمی توانیم  ما  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
داشته باشیم در خانواده ای که پدر و مادر سیگاری 
هستند، فرزند آن ها سیگار نکشد. آحادِ جامعه به 

صورت دومینو وار روی هم اثر می گذارند. 

مقبولیت  لزوم  بر  تاکید  با  مدرس  و  مشاور  این 
در  نوجوانان تصریح کرد:  برای  یادگیری  مرجع 
دارد؛  اهمیت  آموزش و پرورش  نقش  میان  این 
برایش  نوجوان  خصوص  به  فردی  هر  که  چرا 
مهم است که مرجع یادگیری اش مقبول باشد. تا 
نادرست  یادگیری  نباشد،  مقبول  منبع  این  وقتی 

خواهد بود.

کرد:  تاکید  پرورش  و  آموزش  از  انتقاد  با   وی 
مشکل آموزش و پرورش این است که این نهاد 

ابتکار و مقبولیت خود را از دست داده است.

 مهدی ملک محمد در انتها گفت: در این شرایط 
منفی  تاثیرات  درباره  هزاران سال  اگر  حتی 
دخانیات سخن گفته شود، بی فایده خواهد بود. 
موضوع  این  به  در صداوسیما  که  نیست  روزی 
این  اما کسی  یا درباره آن صحبت نشود؛  اشاره 
ندارند.  مقبولیت  چراکه  نمی شنود،  را  گفته ها 
در  دخانیات  مصرف  بحث  مورد  در  ما  بنابراین 
میان دانش آموزان باید دیدگاهمان را فراتر ببریم 
و این موضوع را یکی از افزایش دهنده های سایر 

آسیب های اجتماعی نیز بدانیم.

دیگر  هم پای  قطعا  دخانیات  افزود: مصرف  وی 
می یابد.  افزایش  که  است  اجتماعی  آسیب های 
وجود  کشور  در  نوجوان  میلیون   1۰ حدود  در 
دارد؛ یعنی تقریبا یک هشتم جمعیت ما در سنین 
نسل  این  برای  دارند. برنامه ریزان  قرار  نوجوانی 
برای  برنامه ریزان  که  کرده اند؟ هرچند  چه کار 
تشکیل  فکری  اتاق  سنی  گروه های  از  هیچ کدام 
بیشتر  نوجوان  نسل  که  آن جایی  از  اما  نداده اند، 
دارد،  قرار  آسیب  معرض  در  دیگر  سنین  از 
چشم  به  بیشتر  آن  آسیب های  و  آسیب پذیری 
برنامه ریزی  با  اگر  روند  این  متاسفانه  می آید. 
مهار نشود، قطعا ما در دهه های آینده بزرگساالن 
تمام  که  چرا  داشت؛  خواهیم  نا به سامانی 
به  اعتیاد  متصل اند؛  هم  به  اجتماعی  آسیب های 
فحشا، هر دو به فقر، فقر به طالق و غیره ... ربط 
دارد. بنابراین با این روال، نوجوانان ما که باید در 
آینده نیروی فعال کشور باشند، تبدیل به نیروی 

بیمار کشور خواهند شد.

به گزارش لنست؛

کاهش 5 درصدی مصرف سیگار تا سال 2040
در سلسله مقاالت »جهانی عاری از دخانیات« که 
سال گذشته در لنست منتشر شدند، کارشناسان 
برای  مسئوالنه  سریع  رویکرد  یک  خواهان 
کاهش مصرف دخانیات تا کمتر از 5 درصد 
در بین جمعیت بزرگسال تا سال 2040، مداخله 
کامل همه بخش ها و افزایش سرمایه گذاری در 

کنترل دخانیات شده اند.
سال 2004  از  سال های طوالنی،  ایرلند  چند  هر 
به بعد کشیدن سیگار در محل های کار را ممنوع 
قانونی  هیچ  هنوز  آلمان  اما  است،  کرده  اعالم 
ملی برای ممنوعیت کشیدن سیگار در مکان های 
عمومی ندارد و در اتریش هم کشیدن سیگار در 
کارکنان  صورتی که  در  است  آزاد  کار  محل های 
باشند. نداشته  اعتراضی  دربسته  محل های   در 
و  غیردولتی  سازمانی  ریویو«،  همچنین »کاکرین 
مستقل با بیش از 37 هزار عضو در 130 کشور 
جهان و با هدف نظام مندکردن تحقیقات پزشکی 
که  کرد  گزارش  گذشته  هفته  است،  شده  ایجاد 
پیشرفت های مثبتی در امر سالمت و درمان هم 
به صورت کاهش تعداد غیرسیگاری هایی که در 

نیز  و  می گیرند  قرار  محیطی  سیگار  دود  معرض 
محیط های حمایت گر برای ترک سیگار سیگاری ها 
بعد از اعمال محدودیت ها در کشیدن سیگار مشهود 
شواهد  سازمان  این  بررسی های  چند  هر  است. 
روشنی را دال بر تاثیر محدودیت سیگار بر سالمت 
تنفسی، سالمت نوزادان یا کاهش تعداد افراد سیگاری 
یا میزان کشیدن سیگار ارائه نداده است، شواهدی 
درباره کاهش میزان بستری شدن در بیمارستان بر اثر 
سندروم های حاد عروقی و مهم تر از آن کاهش میزان 
مرگ براثر بیماری های حاصل از کشیدن سیگار را در 

سطح ملی می توان مشاهده کرد.

هند و چین پیشگام در ممنوعیت 
نمایش سیگار در سینما

دادن  نشان  و  درآمدن  نمایش  به  مورد  در  هند 
مارک های محصوالت دخانی قوانین محدودکننده ای 
را برای فیلم های تولید داخل و فیلم های وارداتی 
دولت  و  نموده  اعمال  تلویزیونی  برنامه های  و 
چین مقرر کرد تا صحنه های کشیدن سیگار نباید 

بیش ازحد در فیلم ها نمایش داده شوند. 

این اقدام را شاید بتوان قدمی کوتاه برای کاهش 
از  بیش  که  دانست  در کشوری  مصرف سیگار 
یک سوم سیگارهای جهان در آنجا دود می شود 
و براساس تحقیقات ژنمینگ چن و همکارانش که 
در سال گدشته در نشریه لنست چاپ شد، سیگار 
کشیدن مسئول مرگ ۲۰ درصد از مردان در این 
دهه بوده است که این میزان مرگ و میر همچنان 

رو به افزایش است. 
سال گذشته، چین میزان مالیات بر عمده فروشی 
سیگار را از 5 درصد به 11 درصد رساند و کشیدن 
سیگار در اغلب اماکن عمومی پکن ممنوع اعالم 
کرد. گفت وگوها درباره اعمال محدودیت کشیدن 
است. انجام  حال  در  کشور  سراسر  در   سیگار 
است  اقداماتی  ازجمله  سیگار  بدون  پروازهای 
است.  برآمده  آن  عهده  از  به خوبی  آمریکا  که 
دراین باره  می گوید  آمریکا  ریه  انجمن  گزارش 
بقیه  تای   7 و   »A« رده بندی  آمریکا  ایالت   ۲4
 رده بندی »B« گرفته اند که کامال قابل قبول است.
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دوره مجلس شورای  دهمین  انتخابات  پرونده 
اسالمی، روز هفتم اسفندماه بسته شد و مردم 
بر  خود،  پرشمار  حضور  با  اسالمی،  ایران 
پشتیبانی از دولت و نظام تاکید کردند. اما آنچه 
کارت قرمز را برای ورود به پرونده انتخابات 
ترغیب کرد، انتخاب شیوه های عجیب تبلیغاتی 
شیوه هایی  بود.  کاندیداها  برخی  سوی  از 
تا  گرفته،  سیگار  توزیع  و  رایگان  ویزیت  از 

پرداخت وام ازدواج به شرط حمایت!

شورای  مجلس  انتخابات  قانون  ششم  فصل 
مشخص  را  انتخابی  تبلیغات  مقررات  اسالمی، 
نموده و تخلف از این مقررات را منع کرده است. 
برای مثال در مواد 56 تا 57 این قانون آمده است: 
نمایندگي،  نامزدهاي  انتخاباتي  تبلیغات  »فعالیت 
هشت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز و تا بیست 
خواهد  ادامه  رأي  اخذ  از  قبل  ساعت  چهار  و 
پالکارد،  گونه  هر  از  استفاده  همچنین  داشت. 
و  تبلیغاتي  کاروان هاي  و  نویسي  دیوار  پوستر، 
محیط  از  خارج  در  سیار  بلندگوهاي  از  استفاده 
براي  عکس  استثناي  به  آن،  امثال  و  سخنراني 
تراکت و زندگي نامه و جزوه و همچنین سخنراني 
و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و 
طرفداران آنان ممنوع است.« مواد 1۰ گانه فصل 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  قانون  ششم 
نظر می رسد تکلیف  به  آن،  اجرایی  نامه  آئین  و 
کرده  مشخص  را  کاندیداها  تبلیغات  چگونی 
است، اما در هر دوره انتخابات، از این باغ بری 
می رسد و ضرورت در بازنگری این قانون، بیشتر 

احساس می شود.

پیش از برگزاری انتخابات، آمار و ارقام متقاضیان 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در  شرکت 
از  بهارستان،  صندلی های  تعداد  با  مقایسه  در 
انقالب  تاریخ  در  انتخاباتی  رقابت  فشرده ترین 
حکایت داشت و احتمال ابداع شیوه های جدید 
و غیرمتعارف تبلیغات را به ذهن متبادر می کرد. 
و  کاندیداها  تبلیغات  زمانی  مهلت  محدودیت 
انتخابات  بازی  به  مجازی  فضای  شدن  اضافه 
نیز، بر این شدت رقابت و ابداع شیوه های جدید 
ستاد  مسئوالن  جدی  تذکرات  رغم  علی  افزود. 
شیوه های  برخی  نگهبان،  شورای  و  انتخابات 
اخذشده برای تبلیغات از سوی بعضی کاندیداها، 
تبلیغات  فعلی  قانون  گرفتن  نظر  در  با  شاید 

گـزارشی از شـیوه هـای عـجـیـب تبلیـغات انتـخابـاتی بـرخـی کانـدیداها؛

زرد  تـبـلـیــغـــات 
در زمـان انـتـخـابـات

انتخاباتی، »غیر قانونی« نبود، اما می توان آنها را 
غیر عرفی، غیر اخالقی و اشتباه خواند.

سیگار بگیر، رای بده!

قانونی  مهلت  ساعت های  و  روزها  آخرین  در 
محترم  کاندیداهای  برخی  انخاباتی،  تبلیغات 
ظاهرا  که  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی 
بود،  ربوده  سرشان  از  هوش  بهارستان  رویای 
یادشان  و  کجاست  بهارستان  کردند  فراموش 
قانونگذاری  نهاد  مهمترین  در  است  قرار  رفت 
که  بود  این  بر  رسم  قبال  بگذارند.  پای  کشور 
نمایندگان کاندیداها یا خودشان، حضور در جمع 
رأی  شرایط  واجد  دانش آموزان  و  دانشجویان 
بیماران  از  عیادت  و  حسینیه ها  مساجد،  دادن، 
در  برای شرکت  کردن  به جیب  احیانًا دست  یا 
این  انجام می دادند. شاید  را  عام المنفعه  کارهای 

رفتارهای تکراری و نخ نما را بتوان پذیرفت و 
که  دلیل  این  به  رد شد،  آنها  کنار  از  سادگی  به 
و  دارند  باالیی  انتخاباتی  و  سیاسی  درک  مردم 
سره از ناسره تشخیص می دهند، اما دیگر حضور 
در کمپ های ترک اعتیاد و جلب رأی با توزیع 
پذیرفتنی  و  ندارد  معنا  دیگر  متادون  و  سیگار 

نیست.

سرکشی از مراکز کمپ ترک اعتیاد که از سوی 
انتخابات در یکی از شهرهای  از داوطلبان  یکی 
کار  اینجای  تا  شاید  شد،  انجام  کشور  شمالی 
که  کسی  چون  باشد،  پسندیده  و  عادی  اقدامی 
قرار است بر روی صندلی خانه ملت بنشیند، باید 
از مشکالت همه افراد جامعه آگاهی داشته باشد، 
نشد  بازدید عادی ختم  به یک  این سرکشی  اما 
زیرا جناب نامزد، با جیب پر از سیگار و متادون 

به سرکشی رفته بود!

توزیع متادون و سیگار برای کسی که تالش دارد 
اعتیاد را ترک کند، مثل گذاشتن چوب خشک بر 
قرار است خاموش شود. ظاهرا  آتشی است که 
احراز صالحیت  فیلتر  از  وقتی  کاندیداها  برخی 
شورای نگهبان می گذرند، حتی فراموش می کنند 
خانه  کدام  مستاجر  سال   4 مدت  به  است  قرار 
چیست.  نمایندگی  شأن  و  وظایف  و  باشند 
وقتی  اینکه  برانگیزتر  تاسف  و  عجیب تر 
رفتار  علت  محترم  کاندیدای  این  از  خبرنگاری 
با  می پرسد،  را  متادون  و  سیگار  توزیع  عجیب 
بادی در گلو جواب می دهد که »از یک رای هم 

نباید گذشت!«

رای بده، ویزیت شو، وام ازدواج بگیر!

نامزدهای  از  یکی  واصله،  اطالعات  اساس  بر 
اقدامی  نیز در  انتخاباتی مجلس شورای اسالمی 
خود،  همشهریان  رای  جلب  برای  منتظره،  غیر 
ویزیت خود را رایگان کرد! این کاندیدا که ظاهرا 
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی است و کلینیک 
سالمت روان دارد، با تهیه بنر و نصب در مناطق 
مختلف شهر از معاینه رایگان مراجعه کنندگان خبر 
داد. ارائه خدمات درمانی رایگان به افراد نیازمند، 
اقدامی بسیار پسندیده است، اما وقتی این اقدام 
و  می شود  محدود  انتخاباتی  تبلیغات  ایام  به 
بعضا کیفیت روزهای عادی را نیز ندارد، جامعه 
پزشکان و روانپزشکان و روانشناسان باید عالوه 
بر  نظارت  نهادهای  و  نگهبان  محترم  بر شورای 
و  انتخابات  شأن  و  شوند  گود  وارد  انتخابات، 

حرفه خود را حفظ کنند.

برخی کاندیداها نیز عالوه بر ریخت و پاش های 
مجالس  در  چک  ایران  توزیع  و  آنچنانی 
حمایت  به  را  بانکداران  برخی  خود،  سخنرانی 
نیز ظاهرا  بانکداران محترم  فراخواندند.  از خود 
برای  هدیه ای  به  را  ازدواج  وام  آسان  پرداخت 
رای دهندگان به کاندیدای مورد نظر خود تبدیل 
کردند. زمانی که به ادعای مسئولین، تعداد بسیار 
زیادی از جوانانی که جدیدا به خانه بخت رفته اند، 
دارند  قرار  ازدواج  تسهیالت  دریافت  صف  در 
انتظار  زمان  برای حذف  کافی  منابع  ها  بانک  و 
برخی  چگونه  ندارند،  اختیار  در  را  ازدواج  وام 
بانک داران و نامزدهای انتخاباتی وعده پرداخت 
برای  جوانان  وقتی  می دهند؟  ازدواج  وام  آسان 

گرفتن وام ازدواج باید هفت خوان رستم را طی 
کنند، پرداخت این وام ها از کدام محل و به چه 
شیوه ای صورت می گیرد؟ ای کاش مسئوالن ستاد 
نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان و البته بانک 
مرکزی، به این سواالت پاسخ دهند: آیا پرداخت 
تامین  آن  منابع  و  است  ساده  بسیار  ازدواج  وام 
ندارد؟  وجود  آن  پرداخت  برای  بهانه  اما  شده 
به عنوان  منابع عمومی  از  بانک ها می توانند  آیا 
استفاده  انتخاباتی  تبلیغات  برای  هایی  سرمایه 

کنند؟ باالخره کدام را باور کنیم؟ 

سفره های رنگارنگ
 شام و نهار انتخاباتی

نهار  و  شام  رنگارنگ  سفره های  شدن  پهن 
شهرها  ای  حاشیه  و  نشین  فقیر  محله های  در 
جمعیتی  تراکم  که  مناطق  این  رای  کسب  برای 
زیادی دارند، رویه ای عادی و تکراری در همه 
دوره های انتخابات است. در این دوره نیز، همه 
روزه اخباری به گوش  رسید که فالن کاندیدا در 
فالن منطقه شهر، به تعدادی از اهالی شام یا ناهار 
می دهد که برخی از این هزینه ها را حامیان آن ها 
می پردازند و برخی هم از جیب مبارک کاندیدا 

پرداخت می شود. 

شورای  مجلس  نمایندگی  داوطلبان  از  شماری 
اسالمی، سفره خود را در محله های حاشیه نشین 
و روستاها پهن  کردند تا باوجود باال بودن شمار 
رأی دهندگان در این مناطق، آنان را با خود همراه 
که  بودند  هم  محترمی  کاندیداهای  البته  سازند. 
نه  و  تبیین  کردند  را  خودشان  برنامه های  فقط  
شام و ناهاری  دادند و نه به اطرافیان اجازه هزینه 
را  خود  که  آنهایی  اینجاست،  سؤال  اما  کردن. 
وام دار اطرافیان خود می کنند، چگونه می خواهند 

پس از نماینده شدن جبران نمایند؟ 

رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: »من به 
نامزدهای گوناگون عرض می کنم، جوری حرف 
بزنید که اگر سال آینده نوار امروز شما را جلوی 
خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ 
جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را 
تقصیر  نباشید  مجبور  کشیدند،  رخ شما  به  بعداً 
نگذاشتند، نشد.  بگذارید که  این و آن  را گردن 
کاری را که می توانید انجام دهید، وعده بدهید.«

پرونده دخانیات در سال 13۹4 نیز رو به اتمام 
اساسی  اقداماتی   ۹4 سال  در  بود  قرار  است. 
انجام  برای کنترل مصرف دخانیات در کشور 
بر خرده  مالیات  افزایش  مانند  اقداماتی  شود، 
قاچاق  از  جلوگیری  البته  و  دخانیات  فروشی 
حالت  هر  در  دخانی  مواد  استعمال  بی رویه. 
این  وقتی  اما  است،  آسیب رسان  و  مضر 
به صورت  و  غیررسمی  مبادی  از  محصوالت 
آن  زیان  و  می شود، ضرر  کشور  وارد  قاچاق 
به مراتب بیشتر است چراکه هیچگونه کنترل و 
قبیل محصوالت وجود  این  بر روی  آزمایشی 

ندارد.

در سال 1394، در شرایطی که قرار بود واردات 
بیش  هنوز  برسد،  صفر  به  سال  پایان  تا  سیگار 
طریق  از  دخانیات  به  کشور  نیاز  از  نیمی  از 
واردات و قاچاق تأمین می شود. بر اساس قانون 
پایان  تا  شد  موظف  دولت  توسعه،  پنجم  برنامه 
این برنامه واردات سیگار را به صفر برساند. اما 
پایان  به  برنامه در سال جاری  این  که  در حالی 
می رسد، نه تنها واردات سیگار به صفر نرسیده، 
بلکه هنوز به این رقم نزدیک هم نشده است. بر 
اساس آمارهای منتشر شده، میزان مصرف سیگار 
است  در سال  نخ  میلیارد  از 6۰  بیش  در کشور 
که به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، در 
حال حاضر حدود 55 درصد از نیاز بازار توسط 
میان  این  در  و  می شود  تأمین  قاچاق  و  واردات 

سهم واردات در حدود 15 درصد است.

شرکت  قدیمی ترین  که  ایران  دخانیات  شرکت 
تولیدکننده دخانیات در ایران است در سال های 
را  داخلی سیگار  تولید  از  گذشته سهم عمده ای 
در اختیار داشت و میزان تولید آن به حدود ۲۲ 
با توجه به  اما  میلیارد نخ در سال  هم می رسید، 
مشکالت پیش آمده برای این شرکت و تقویت 

دخانیات  شرکت  سهم  اکنون  شرکت ها،  سایر 
تنها  جاری  سال  در  شرکت  این  و  یافته  کاهش 
حدود 9 میلیارد نخ سیگار تولید می کند. نعمت اهلل 
در  دخانیات  شرکت  اسبق  سرپرست  شهبازی، 
این باره گفته بود که به دلیل واردات بی رویه، 
نابرابر  شرایط  حال  عین  در  و  قاچاق  افزایش 
رقابتی، شرکت دخانیات در سال جاری با کاهش 

شدید تولید مواجه شد.

شرکت  متاسفانه  که  بود  گفته  هم  را  این  وی 
دخانیات به دلیل ساختار قدیمی، نیروی انسانی 
شده  تمام  قیمت  و  نابرابر  شرایط  نیاز،  از  بیش 
باال، به هیچ وجه امکان رقابت با بخش داخلی و 

خارجی را ندارد.

این  فعلی  مدیرعامل  برخوردار،  محمدحسین 
باره  این  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  نیز  شرکت  
گفت: با توجه به اینکه سایر رقبای داخلی تالش 
بیشتری برای در اختیار گرفتن سهم بازار کردند، 
سهم شرکت دخانیات در سال های اخیر از بازار 

مصرف کاهش یافته است.

وی همچنین درباره احتمال قطع واردات سیگار، 
افزود:  و  دانست  اجرایی  کامال  را  موضوع  این 
برنامه  پایان  تا  که  دیده  برنامه  در  قانون گذار 
شود  قاچاق  و  واردات  جایگزین  تولید  پنجم، 
این  دارد  وجود  زمینه  این  در  که  راهکاری  و 
به صورت  مثل گذشته همه شرکت ها  که  است 
مشارکتی با شرکت دخانیات ایران کار کنند و به 

عبارت دیگر تولید دخانیات متمرکز باشد.

زیاد  مجوزهای  به  اشاره  با  همچنین  برخوردار 
در  داد:  ادامه  دخانیات  تولید  برای  شده  صادر 
سیگار  نخ  میلیارد   9۰ تولید  مجوز  حاضر  حال 
نشان  موضوع  همین  و  دارد  وجود  کشور  در 
می دهد که امکان قطع واردات سیگار وجود دارد 

و می توان نیاز بازار داخل را تامین کرد.

145 میلیون دالر واردات رسمی سیگار

در  سیگار  واردات  قطع  برای  دولت  مهلت  اما 
می رسد  پایان  به  دیگر  ماه  یک  حدود  تا  حالی 
که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در 1۰ ماهه امسال حدود 145 میلیون دالر انواع 
سیگار و توتون سیگار به کشور وارد شده است. 
بر اساس این گزارش، در این مدت 1۲ هزار و 
6۲9 تن سیگار حاوی توتون به ارزش حدود ۸6 
میلیون دالر وارد کشور شده است، همچنین 57 
میلیون دالر نیز ارزش واردات توتون وتنباکو به 
کشور در همین مدت بوده است. این در حالی 
است که میزان واردات سیگار حاوی توتون در 
کل سال 1393 برابر 1۲7 میلیون دالر بوده و با 
توجه به در نظر گرفتن واردات احتمالی سیگار 
در دو ماهه انتهایی امسال، پیش بینی می شود که 
جاری  سال  در  توتون  حاوی  سیگار  واردات 
دالر  میلیون   ۲5 حدود  گذشته  سال  به  نسبت 

کاهش داشته باشد.

به این ترتیب با توجه به نیاز کشور به واردات، 
از  سیگار  واردات  که  می رسد  نظر  به  بعید 
انتهای سال جاری به صفر برسد، اما با توجه به 
که  دارد  وجود  امکان  این  شده  ارائه  مجوزهای 
واحدهای  وضعیت  بهبود  با  آینده  سال های  در 

به  رفته  رفته  واردات  آن ها  کیفیت  و  تولیدی 
توجه  حال  عین  در  کند.  حرکت  صفر  سمت 
ویژه به کاهش قاچاق در این حوزه نیز از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است که البته این موضوع 

با دشواری های زیادی روبروست.

گران اما پرطرفدار

اگر این بار حق را به مسئوالن شرکت دخانیات 
می برد  بین  از  را  داخل  تولید  قاچاق،  که  بدهیم 
و اگر موقتا فراموش کنیم که دخانیات، چه تولید 
داخل، چه واردات از خارج و چه قاچاق، زیان آور 
است، اما بازهم یک سوال مهم در ذهن می ماند. 
طبیعتا قاچاق زمانی در ابعاد وسیع اتفاق می افتد که 
تمایل برای خرید کاالی قاچاق وجود داشته باشد. 
می توان اطمینان داشت که اگر تمایلی برای خرید 
سیگار قاچاق که اصطالحا به آن »بدون عکس« 
می گویند وجود نداشته باشد، قاچاق سودی ندارد 
و در این ابعاد وسیع صورت نمی گیرد. پس باید 
بپذیریم که به علل مختلف، مصرف کنندگان تمایل 
سیگار  تا  دارند  قاچاق  سیگار  خرید  به  بیشتری 
برچسب دار که از مبادی رسمی وارد شده است. 
ماجرا وقتی جالب تر می شود که نمونه قاچاق یا 
بدون عکس سیگارهای خارجی، از نمونه عکس 
برچسب  و  شده  وارد  رسمی  مبادی  از  که  دار 
پس  است.  گرانتر  موارد  اغلب  در  دارد  توزیع 
مورد  در  قاچاق  محصوالت  بودن  ارزان  فرض 
سیگار فرض درستی نیست و پاسخ را شاید باید 
در کیفیت سیگار تولید داخل یا وارداتی جست. 
شاید هم استقبال زیاد از سیگار قاچاق ربطی به 
کیفیت نداشته باشد و فقط از باور غلط تقلبی بودن 
هر حال  به  اما  برخیزد،  دار  برچسب  سیگارهای 
موید این نکته است که مسئوالن امر، در واردات 
رسمی و کنترل بازار هنوز به موفقیت چشم گیری 

نرسیده اند.

آمارها از میزان واردات رسمی و غیررسمی دخانیات به کشور می گویند؛

سیگارهای قاچاق همچنان می تازند
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شادمانی  و  بر جشن  عالوه  سال،  هر  ماه  بهمن 
جشنواره های  میزبان  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
برگزار  »فجر«،  عنوان  تحت  که  است  متعددی 
می شوند. جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر، 
و  ریز  جشنواره های  و  فجر  موسیقی  جشنواره 
درشت دیگر. جشنواره فیلم فجر امسال اما قرار 
بود به گونه ای دیگر برگزار شود. قرار بود سیگار 
به ممیزی جشنواره اضافه شود و فیلم های سینمایی 
امسال، دود و دم کمتری داشته باشند. اما آنچه در 
عمل اتفاق افتاد، زمین تا آسمان فاصله داشت با 

آنچه پیش از جشنواره نوید داده شده بود.

ضد و تقیض

در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر، معاون ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی از افزایش سکانس های 
استعمال دخانیات در فیلم های سینمایی انتقاد کرد و 
فریاد کشید که استعمال دخانیات، مهمترین مشکلی 
است که امسال در فیلم های جشنواره فجر وجود دارد 
که بخش عمده ای از آن را تعدیل شده، اما بعضی 
دارند. حبیب  اساسی  زمینه مشکل  این  در  فیلم ها 
ایل بیگی، از همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سخن 
گفت و از سینماگران و سازندگان فیلم های سینمایی 
خواست تا به شکل جدی به این مسئله توجه داشته 
باشند و تاکید کرد که بیشترین اصالحیه های فیلم ها 
به همین صحنه های سیگار کشیدن است.  مربوط 
داد  نشان  در روزهای جشنواره  فیلم ها  نمایش  اما 
که صحبت های معاون ارزشیابی و نظارت سازمان 
سینمایی تا چه میزان به واقعیت نزدیک است. البته 
فیلم فجر،  نیز حیدری، دبیر جشنواره  همان زمان 
از  سیگار  ممیزی  درباره  بیگی  ایل  نظرهای  اظهار 
فیلم های جشنواره را زیر سوال برد و تاکید کرد که 
ممیزی خاصی وجود ندارد و بسیاری از فیلم ها حتی 

پروانه نمایش دائم خود را نیز دریافت کرده اند.

بیش از 63 درصد از فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره فیلم فجر، سیگاری بودند؛

اهدای سیمرغ بلورین بازیگر مکمل

 سیگار

28 فیلم از 44 فیلم

باالخره و در کنار اظهارنظرهای گاه متضاد درباره 
وضعیت نمایش استعمال مواد دخانی در فیلم های 
جشنواره، جشنواره فیلم فجر برگزار شد و از 44 
فیلم به نمایش درآمده در آن، تماشاگران در ۲۸ 
بودند.  سیگار  استعمال  صحنه های  شاهد  فیلم 
فیلم های  درصد   63 از  بیش  در  سیگار  یعنی 
جشنواره فیلم فجر امسال، بازی می کرد! اگر این 
میزان نمایش صحنه های استعمال دخانیات را در 
ارزشیابی  و  آثار  معاون  ایل بیگی،  گفته های  کنار 
سازمان سینمایی قرار دهیم که از حضور پررنگ 
صحنه های کشیدن سیگار در فیلم های این دوره 
انتقاد کرده بود و البته گفته بود که برخی فیلم ها 
اصالح شدند، به نظر می رسد اگر همان اصالح 
پیش از نمایش در جشنواره نیز اتفاق نمی افتاد، 
سیمرغ های  تمام  می توانست  تنهایی  به  سیگار 
»گیتا«،  فیلم های  که  چرا  کند!  درو  را  جشنواره 
»نقطه کور«، »نیمه شب اتفاق افتاد«، »یک شهروند 
کامال معمولی«، »آخرین بار کی سحر را دیدی؟«، 
ماهگی«،  »هفت  روز«،  یک  و  »ابد  »قیچی«، 
»ایستاده در غبار«، »نفس«، »چهارشنبه«، »تمرین 
»سینما  چوبی«،  »آبنبات  »بارکد«،  اجرا«،  برای 
نیمکت«، »دختر«، »خماری«، »ماالریا«، »ممیرو«، 
»پل خواب«، »عادت نمی کنیم«، »برادرم خسرو«، 
عاشق«،  دیوانه   و  »سگ  می شود«،  وارد  »اژدها 
کسی  »اینجا  هیاهو«،  و  »خشم  قرمز«،  »الک 
فیلم هایی  جمله  از  آمدن«  دنیا  »به  و  نمی میرد« 
استعمال  بر  عالوه  آنها  از  برخی  در  که  بودند 
سیگار، صحنه های استعمال موادمخدر هم دیده 
شد. به طوری که برخی ناظران بر این باور بودند 
در  را  آرامی جای خود  به  دخانیات  که صنعت 
میان فیلم های جشنواره فیلم فجر باز کرده است 
دخانی  مواد  تبلیغ  برای  مکانی  به  فیلم ها  این  و 

تبدیل شده اند.

تبلیغ گسترده

براساس دستورالعمل ممنوعیت هاي تبلیغات کاال های 
کشوری  ستاد  توسط  سال 1391  مهرماه  که  مضر 
کنترل دخانیات تصویب شد، تبلیغ اقالم و کاالهایي 
که مصرف آنها مبین نمایش رفتارهاي پرخطر است 
مانند مصرف فست فود ها و فرآورده هاي غذایي صنعتي 
و استعمال دخانیات اعم از قلیان و سیگار ممنوع است 
و نمایش استعمال و مصرف این کاال ها و اقالم در 
رسانه هاي عمومي باید منحصرا محدود به نقش و 
کاراکترهاي منفي بوده و جنبه تبلیغاتي نداشته باشد. 
به رغم گذشت چندین سال از تصویب این قانون، 
هنوز سکانس هاي متعدد استعمال مواد دخانی و حتی 
مخدرها در فیلم هاي سینمایي وجود دارد. در جشنواره 
فیلم فجر سال گذشته، باوجود اینکه پیش از نمایش 
فیلم ها در برج میالد، کلیپ ضد دخانیات رامبد جوان 
بر روی صحنه می رفت، باز هم شاهد آثار زیادی مانند 
»آرایش غلیظ«، »برف«، »تمشک«، »چند مترمکعب 
عشق«، »دلتنگي هاي عاشقانه«، »ردکارپت«، »زندگي 
جاي دیگریست«، »زندگي مشترک آقاي محمودي و 
بانو«، »شیفتگي«، »قصه ها«، »کالشینکف«، »متروپل«، 
»مردن به وقت شهریور«، »ارسال آگهي تسلیت براي 
روزنامه«، »خانوم«، »رنج و سرمستي«، »ناخواسته« و 
»ملبورن« در جشنواره سي و دوم و »اعترافات ذهن 
خطرناک من«، »بوفالو«، »خانه دختر«، »دوران عاشقي«، 
کوچه  به  »مشرف  یخبندان«،  »عصر  دیوانه«،  »رخ 
بي نام«، »من دیه  گو مارادونا هستم« و »ناهید« بودیم که 
صحنه های مختلف نمایش استعمال مواد دخانی را در 
خود داشتند. اما امسال حتی کلیپ ضد دخانیات رامبد 
جوان نیز از نمایش پیش از اکران فیلم ها حذف شده 
بود و فیلم هایی دیده  شد که در آنها عالوه بر بازیگران 
سیگار  گسترده ای  شکل  به  نیز  زن  بازیگران  مرد، 
می کشیدند. البته طبق قانون، هیچ روزنامه، مجله، رسانه 
صوتی و تصویری و هیچ رسانه ای در کشور حق تبلیغ 

محصوالت دخانی را ندارد.

نمایش  بر  عالوه  امسال،  فجر  فیلم  جشنواره 
فیلم های  در  مردان  سیگارکشیدن  اندازه  بی 
سینمایی، شاهد افزایش نمایش استعمال سیگار 
توسط بازیگران زن نیز بود. دبیر سابق شورای 
بیان  با  اینباره  در  زنان  اجتماعی   - فرهنگی 
اینکه زنان امروز حتی در هویت جنسی خود 
را  امسال  فجر  جشنواره  گفت:  دارند،  تردید 
باید »سینمای دودی« نامید چون بیشتر زنان در 

فیلم ها سیگار می کشند.

جایگاه  »بررسی  نشست  در  محتشمی  بتول 
زنان«  فرهنگی  و  اقتصادی  حقوقی،  اجتماعی، 
حرف  زن  جایگاه  درباره  نمی توانم  من  افزود:  
اساس  بر  که  اسالمی  انقالب  درباره  ولی  بزنم، 
باورهای دینی و اهمیت دادن به زن و جایگاه در 

جامعه است سخن نگویم.
زنان  اجتماعی  فرهنگی-  شورای  سابق  دبیر 
از لحاظ  ادامه داد: هیچ تردیدی در هیچ نظامی 
ساختاری به وجود نمی آید، مگر آنکه تغییری در 
نفوس اعضای آن جامعه به وجود آید و زنان در 
و  بودند  تأثیرگذار  هم  اسالمی  انقالب  پیروزی 

هم تأثیرپذیر و انقالب نیز از زنان تأثیر گرفت.
وی درباره اندیشه های امام راحل گفت: حضرت 
امام )ره( زن را نه ضعیفه می دانست که فقط محدود 
به وظایف سنتی خود باشد و نه ظریفه می دانست 

که تفکرات برگرفته از غرب را قبول داشته باشد.
دبیر سابق شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ادامه 
اصلی  عامل  عنصر  دو  رهبری  معظم  مقام  داد: 
زنان  آگاهانه  ایمان  را  اسالمی  انقالب  پیروزی 
نتیجه  که  می دانند  آنان  فرهنگی  جهت  تغییر  و 
آن فهم علمی، قدرت تحلیل سیاسی و پیدایش 

دستاوردهای انقالب اسالمی بود.
گفت:  امنیت  و  زن  فرهنگ،  خصوص  در  وی 
بقیه  که  است  موضوعی  اساسی ترین  فرهنگ 
مؤلفه های جامعه روی آن استوار می شود و فرهنگ 
خانوادگی  روابط  سیاست،  اقتصاد،  اخالق،  برای 
نگه  با طراوت  در  ما  یکایک  مؤثر است و  و… 

داشتن گلستان فرهنگ نقش مهمی داریم.
دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره 
اندیشه های ترنر رئیس سابق سیا گفت: ترنر  به 
معتقد بود که آمریکا سندهای امنیتی خود را در 
آن  که  خطراتی  براساس  کشوری  هر  با  ارتباط 

کشور برایش دارد تدوین می کند.
چهار  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  محتشمی 
اسالمی  جمهوری  با  مقابله  برای  را  استراتژی 

نمایش سیگار توسط زنان
در جشنواره فیلم فجر

ایران طراحی کردند که عبارت است از وحدت، 
سست کردن بنیادهای اعتقادی و فرهنگی زنان، 

جمهوریت و اسالمیت.
وی افزود: تمام این چهار مورد به نوعی به زنان 
مربوط است اما در زمینه سست کردن بنیان های 
مانند  وسایلی  از  آنها  زنان  فرهنگی  و  اعتقادی 
عنوان  به  و  می کنند  استفاده  و…  سینما  کتاب، 
مثال در همین جشنواره فیلم فجر، آنقدر وضعیت 

فیلم ها را  زنان را بد جلوه می دهند که زنان آن 
فیلم ها  در  آنان  بیشتر  برای  زنان دودی می نامند 

سیگار می کشند.
دبیر سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان 
اینکه برخی به ظاهر پشت رهبری هستند، اما با تکیه 
به مبانی فکری اومانیستی و لیبرالیستی شبهه افکنی 
می  کنند، گفت: در استراتژی مقابله با اسالمیت ترنر 

می گوید باید زنان را مورد هدف قرار داد.

محتشمی با بیان اینکه سست کردن مبانی اعتقادی 
زنان منجر به تغییر افکار آنان و در نهایت تغییر 
اعمال و سبک زندگی زنان می شود، گفت: طبق 
تعطیل،  اینها درصدد  مقام معظم رهبری  فرموده 
و  هستند  زنان  به  مربوط  تشکیک  و  تحریف 
کنند  را خاموش  زنان  موتور محرکه  می خواهند 

که این موتور محرکه همان فرهنگ است.
برای  آمریکا  استراتژی  چهار  به  اشاره  با  وی 
دشمن  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مقابله 
دنبال قداست زدایی، شبهه  ایجاد کردن در دین و 
فرهنگ است که در نهایت به تغییر افکار و اعمال 

زنان می انجامد.
ادامه  زنان  اجتماعی  فرهنگی  دبیر سابق شورای 
داد: مقام معظم رهبری توصیه فرمودند که زنان 
دنبال  به  و  نباشند  مقام  و  پست  دنبال  خیلی 
تقویت نقش زن، رفع ظلم به زن و تقویت نقش 

مادرانه زن باشند.
محتشمی در خاتمه در مورد قوانین مصوب در 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  گفت:  زنان  مورد 
در مورد زنان قانون کم نداریم اما متأسفانه این 
قوانین اجرا نمی   شود و همچنین نظارتی هم برای 

اجرای آن وجود ندارد.

شیوع استعمال سیگار توسط 
رسانه های نوظهور

نمایش  درباره  نیز  شناس  جامعه  صادقیان،  نادر 
استعمال سیگار در رسانه ها گفت: متاسفانه نقش 
رسانه های نو ظهور در شکسته شدن قبح مصرف 
سیگار در خانواده و گروه دوستان بی تاثیر نبوده 

است.
این جامعه شناس در ادامه افزود: اصطالحی در 
جامعه شناسی وجود دارد به نام »هم ساالن« که 
یعنی  است.  همراه  تقلید  و  الگوسازی  نوعی  با 
شخص از سوی هم سن و ساالن خود به انجام 
مسائل  از  نظر  صرف  می شود.  ترغیب  کاری 
از  فرد  اخالقی  ارزش های  و  عمومی  فرهنگ 

خانواده تاثیرپذیر است.

1۰ درصد دانش آموزان دبیرستانی 
سیگاریند

زهرا حسامی، معاون درمان مرکز تحقیقات کنترل 
دخانیات گفت: بر اساس پژوهش مرکز تحقیقات 
کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
در سال 13۸۲، حدود 1۰ درصد از دانش آموزان 

دبیرستانی کشور سیگار می کشند.

معاون  سیاری  اکبر  علی   ،94 ماه  بهمن   ۲4 روز 
میان  سیگار  مصرف  بهداشت  وزارت  بهداشت 
دانش آموزان تهرانی را 31 درصد عنوان می کند. 
نادر صادقیان، جامعه شناس، می گوید: نقش قانون 
ضعیف  بسیار  موضوعی  چنین  از  پیشگیری  در 
باید به دنبال فرهنگ سازی  است چرا که بیشتر 

باشیم.
در  دارند.  پررنگی  نقش  بین  این  در  ها  خانواده 
نتیجه نباید با این مسائل با دید قانونی قضایی و 
اعالم  داده های  اساس  بر  شود.  برخورد  انتظامی 
مصرف  قلیان  ایرانی  میلیون  سه  از  بیش  شده 
کارشناسان  عقیده  به  آمار  این  هرچند  می کنند. 

صحیح نیست.
میان  سیگار  مصرف  درصدی   31 آمار  کنار  در 
می کشند.  قلیان  نیز  درصد   51/۲ آموزان،  دانش 
در کنار این مطالب استفاده از مواد روانگردان در 
توتون ها نیز نکته قابل توجه ای است که اعتیاد 
افراد به قلیان را به همراه دارد. شهرام رفیعی فر، 
وزارت  سالمت  ارتقا  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
بازار  به  که  قلیان هایی  توتون  گفت:  بهداشت، 
مراجعه مصرف  افزایش  دلیل  به  می شود  عرضه 

کنندگان، به مواد مخدر آلوده هستند.

آمارهای اعالمی مبنای علمی دارد!
کارشناس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت گفت: 
باید دید آمار های ارائه شده مبنای علمی دارد و 
وزارت بهداشت در اعالم این آمارها شفاف سازی 

کند و جزئیات را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
ادامه داد: طبق تحقیقات سازمان  رضا محمودی 
به خاطر مصرف  نفر  ثانیه یک  جهانی در هر ۸ 
این  از دست می دهد که  را  دخانیات جان خود 

عدد برای ایران به 5 ثانیه نیز می رسد.
وی در ادامه افزود: مصرف دخانیات در ایران از سنین 
نوجوانی شروع می شود و متاسفانه مصرف در بین 
جوانان ۲۰ تا ۲5 سال بسیار باال است و شاهد این 
قضیه نیز جوانان حاضر در خیابان ها هستند. بر اساس 
تحقیقات سازمان بهداشت جهانی مصرف دخانیات 
باعث بروز بیماری هایی مانند سرطان پوست، چین 
معده،  زخم  دندان،  پوسیدگی  پیشانی،  چروک  و 
سرطان رحم می شود و بعضا به سقط جنین در زنان 
می انجامد. در برخی مردان نیز تغییراتی را در سلولهای 
تولید مثلی ایجاد می کند. وی می گوید: خانواده ها 
محور اصلی جامعه هستند و یک کودک با زندگی در 
یک خانواده که مصرف دخانیات دارد بسیار آسیب 

می بیند چراکه در آنجا رشد می کند و یاد می گیرد.
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باز هم قصه ناتمام آلودگی هوا که روز به روز بر 
تعداد قربانیان خود می افزاید. آلودگی هوا، معضل 
نوظهور شهرهای بزرگ و صنعتی که بعضی ها 
برآمده و تعدادی همچنان در  درصدد مهار آن 
نیمه راه مانده و سایرین نیز هنوز آنطور که باید 

همانند یک هشدار جدی به آن نگاه نمی کنند. 

آلودگی هوا بر روی تمامی افراد به صورت یکسان، 
دارای  که  افرادی  مثال  عنوان  به  نیست.  تاثیرگذار 
دیابت نوع ۲ هستند نسبت به تاثیرات قلبی - عروقی 
ذرات معلق در هوا نسبت به سایرین حساس ترند. 
است،  صادق  نیز  کودکان  درباره  موضوع  این 
تماس کودکان با آلودگی  هوا، دغدغه ای بسیار مهم 
ریه های  و  ایمنی  سیستم  زیرا  می شود  محسوب 
آن ها به طور کامل رشد نکرده و در زمان تماس 
با آلودگی بدنشان ممکن است پاسخ های متفاوتی 

نسبت به بزرگساالن نشان دهد.

زمینه ای  بیماری های  هوا،  آلودگی  همچنین 
نشان  جدید  مطالعات  می کند.  تشدید  نیز   را 
می دهند که این آلودگی خصوصا آلودگی مربوط 
و  آسم  نوزادان،  مرگ و میر  نرخ  با  به حمل و نقل، 
اتوپی )حساسیت های تنفسی( ارتباط مستقیم دارد. 
با  آلودگی  از  خاصی  نوع  رابطه  دیگر،  مطالعات 
برونشیت مزمن در کودکان را ثابت کرده و نشان 
که  محیط هایی  در  کودکان  مزمن  سرفه  می دهد 

ذرات معلق کمتری وجود دارد، کاهش می یابد. 

آلودگی هوا و تاثیرات دراز مدت آن بر 
سالمتی کودکان

ریه کودکان در زمان تولد کامل نیست و رشد و کارکرد 
کامل آن تقریبا تا سن 6 سالگی رخ نمی دهد. در طول 
دوران کودکی، درخت برونشیال ریه هنوز در حال 
رشد است. برای مثال تعداد کیسه های هوایی موجود 
در ریه از ۲4 میلیون در زمان تولد به ۲57 میلیون در 4 
سالگی می رسد. همچنین کودکان سطح ریه بزرگتری 
به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنشان نسبت به بزرگساالن 
دارند و با هر نفس کشیدن 5۰ برابر هوای بیشتر نسبت 
به هر کیلوگرم از وزنشان به ریه خود وارد می کنند. 
زمانی که ریه های کودکان کامل نشده، سیستم ایمنی 
آنها هم ناقص است که این آسیب پذیری کودکان 

آلودگی هوای داخل خانه منجر به بیماری های تنفسی در کودکان می شود؛

کودکان
قربانیان ردیف اول 
آلودگی هوا

را بیشتر می کند. یکی دیگر از عوامل مهم در زمینه 
تاثیر آلودگی هوا بر سالمت کودکان این است که در 
فصولی مانند تابستان یا در ساعاتی مانند بعدازظهر، 
کودکان بیش از بزرگساالن زمان خود را در محیط 
باز سپری می کنند. زمانی که در بیرون خانه کودک 
به بازی و فعالیت بدنی مشغول است، میزان تنفسش 
بیش از سایر زمانهاست. حتی در محیط های بسته 
از  آسیب پذیرتر  ثانویه سیگار،  دود  دلیل وجود  به 
بزرگساالن هستند. نکته دیگر این است که کودکان 
بیش از بزرگساالن با دهان نفس می کشند، عملی که 
موجب می شود ذرات معلق هوای آلوده بیشتر وارد 
سیستم تنفسی آنها شود. آلودگی هوای داخل خانه 
می تواند منجر به سرفه، عطسه، اشک چشم، گرفتگی 

بینی، سردرد، سرگیجه و سختی تنفس شود.

تاثیر آلودگی هوا بر سقط جنین

یکی از نتایج غیرقابل انتظار تاثیر آلودگی هوا بر 
سقط جنین، تولد زودهنگام و وزن کم نوزاد در 
هنگام تولد است. شواهد زیادی وجود دارد که 
نشان می دهد تماس مادر با هوای آلوده در دوران 
بارداری با این نتایج ارتباط دارد. عالوه بر این، 
از  ناشی  که  هوا  آلودگی  خاص  انواع  از  برخی 
منابع قابل احتراق است مانند دود دخانیات، تاثیر 

زیادی بر سالمت جنین و کودکان دارد.

متاسفانه نتایج آلودگی هوا تنها مشکالت مربوط 
بلکه  نیست،  آلرژیک  و  تنفسی  ریه و مسائل  به 
طبق جدیدترین نتایج، توان ذهنی کودکان تحت 
می گیرد.  قرار  محیطی  زیست  آلودگی  این  تاثیر 
کودکان دوره ابتدایی که در معرض آلودگی هوای 
مزمن قرار دارند، ممکن است رشد مهارت های 
شناختی کندتری نسبت به کودکانی داشته باشند 
که در شرایط هوایی سالم زندگی می کنند. الزم 
به ذکر است که این نتیجه در مارس سال جاری 

در نشریه پزشکی PLOS به چاپ رسید. 

محققان مرکز اپیدمیولوژی محیطی بیش از دو هزار 
کودک را در بارسلونا در 39 مدرسه در سنین 7 تا 
1۰ سال، هر سه ماه یک بار برای یک سال مورد 
مطالعه قرار دادند. محققان مدارسی را انتخاب کردند 
که پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش آموزان به یکدیگر 

شباهت داشته باشند چرا که شواهد تحقیقات پیشین 
نشان می دهد، میان پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین تر 
و آسیب های ناشی از آلودگی هوا ارتباط وجود دارد. 

شناختی  مهارت های  محققان  بازدید،  هر  در 
فعال  حافظه  مانند  حوزه هایی  در  را  کودکان 
شامل  حافظه  کارکرد  کردند.  ارزیابی  دقت  و 
از یک چیز در یک  بیش  به  ظرفیت فکر کردن 
زمان، مهارت فرد در یادگیری یک مفهوم جدید 
نتیجه  این  به  محققان  اوست.  عمومی  هوش  و 
رسیدند کودکانی که در مدارسی درس می خوانند 
دیگر  از  دیرتر  دارد،  باالیی  هوایی  آلودگی  که 
کمتر  آلودگی  با  مدارسی  در  خود  همساالن 

مهارت های شناختی کسب می کنند. 

آلودگی  با  محیط هایی  در  کودکان  مثال  برای 
پایین، حافظه خود را بعد از یک دوره یک ساله تا 
11/5 درصد ارتقا داده و کودکان در محیط هایی 
می توانند حافظه  تنها 7/5 درصد  باال  آلودگی  با 

خود را تقویت می کنند. 

جلوگیری از ساخت مدارس در کنار 
بزرگراه ها

ممکن  رشد  حال  در  مغز  می گویند  اخیر  نتایج 
با  مرتبط  هوایی  آلودگی های  مقابل  در  است 
این  پژوهشگران  باشد.  آسیب پذیرتر  ترافیک 
تاثیرات  درباره  نگرانی  ابراز  ضمن  تحقیق 
توانمندی  روی  هوا  آلودگی  مغزی  مدت  بلند 
بهتر  درک  و  توجه  خواستار  کودکان،  ذهنی 
آنها  شدند.  موضوع  این  از  درباره  سیاستگذاران 
استفاده  نتایج  این  از  امیدوارند که سیاستگذاران 
مد  مدرسه های جدید  ساختن  در  را  آن  و  کنند 
نظر قرار دهند؛ چرا که بسیاری از مدارس در کنار 
دسترسی  برای  شهر  پرتردد  مناطق  و  بزرگراه ها 

بهتر ساخته می شوند.

نشان  کلمبیا  دانشگاه  در  نیز  دیگری  تحقیق 
و  هوا  آلودگی  معرض  در  قرارگرفتن  می دهد 
کودکان  می تواند ضریب هوشی  اقتصادی  پایگاه 
اطالعات  پردازش  و  دسترسی  و  دهد  کاهش  را 
مادران  گرفتن  قرار  دشوارتر  سازد.  آنها  برای  را 

کاهش  به  منجر  آلودگی  این  معرض  در  باردار 
ضریب هوشی کودکان می شود. از آن جا که بیشتر 
اقتصادی  فقر  از  شهر  مناطق  آلوده ترین  ساکنین 
پایگاه  روی  آلودگی  این  نتیجه  می برند،  رنج  نیز 

پایین اقتصادی و اجتماعی آشکارتر است.

این تحقیق شامل ۲76 کودک از محله های فقیرنشین 
آمریکا انجام شد، نشان داد کودکان شهری که تماس 
بیشتری با انواع خاصی از آلودگی مانند دود ناشی از 
اتومبیل ها دارند، تاخیر در رشد را در سن سه سالگی 
نشان دادند. بر اساس این گزارش، توانایی های کالمی 
پایین، اضطراب و افسردگی نیز در میان این کودکان تا 
سن هفت سالگی وجود داشت. محققان، مادران این 
کودکان را از دوران بارداری تحت بررسی قرار دادند. 
در سن هفت سالگی، کودکانی که محروم تر بودند و 
در مناطق آلوده تری زندگی می کردند، نمره پایین تری 
در هوش و استدالل منطقی و حافظه فعال کسب 
کردند. حافظه فعال مسئول دسترسی به اطالعات 
است و نقش مهمی در پیگیری دستورالعمل ها، تمرکز 
و یادگیری سوژه های جدید مانند ریاضی و حتی 
مهارت خواندن دارد. پژوهشگران  براساس یافته های 
برای  سیاستگذاران  مداخله  خواستار  تحقیق،  این 
کاهش آلودگی هوا شدند، چراکه این نوع از آلودگی 
زیست محیطی اثرات نامطلوبی بر سرمایه های انسانی 

جامعه خواهد داشت.

کاهش آلودگی هوا از اولویت های 
سازمان جهانی بهداشت 

آلودگی  از جمله  محیطی  زیست  تاثیرات  کاهش 
اولویت های  از  یکی  کودکان  سالمت  روی  هوا 
جهانی  سازمان  توسط  سیاستگذاری  برنامه های 
بهداشت اعالم شده است که برای رسیدن به اهداف 
توسعه هزاره، ضروری تلقی می شود. در توصیه های 
این سازمان آمده است که کاهش تماس کودکان با 
آلودگی هوا خاصه آلودگی ناشی از وسایل نقلیه 
از برنامه هایی است که نتایج بلندمدت و پایدار در 

سالمت جامعه خواهد داشت.

با مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه تاثیر 
که  سوالی  اولین  شاید  کودکان،  بر  هوا  آلودگی 
اطرافیان  و  والدین  که  است  این  باشد  مطرح 
کودک برای محافظت بیشتر کودکانشان چه باید 

بکنند؟ کارشناسان می گویند بهتر است:

 از میزان آلودگی هوا از طریق رسانه ها اطالع 
داشته باشید و میزان فعالیت و حضور کودکانتان 
را در فضای آزاد بر این اساس برنامه ریزی کنید.

 اگر در شرایطی قرار دارید که حضور کودکان 
بیرون از منزل ضروری است، فعالیت های بدنی را تا 
حد ممکن کم کنید یا آن را اوایل صبح انجام دهید. 

شلوغ،  ساعت های  در  و  پرترافیک  مراکز  در   
کمتر تردد کنید. 

انجام  منزل  محیط  در  را  فیزیکی  فعالیت های   
دهید و از تصفیه کننده هوا استفاده کنید. 

 به خاطر داشته باشید موارد آلرژی زا مانند انواع 
نشانه های  دخانیات  دود  و  شوینده ها  یا  عطرها 

آسم و مشکالت تنفسی را حادتر می کند.

رطوبت  کنید.  تنظیم  را  منزل  رطوبت  میزان   
باال می تواند زمینه را برای رشد برخی قارچ های 

حساسیت زا فراهم کند.

 وجود برخی گیاهان برای تصفیه هوای داخل 
منزل مناسب است. 

چنین  در  مناسب  و  سالم  غذایی  مواد  از   
بیشتر  سبزیجات  و  میوه  و  شیر  مانند  روزهایی 

استفاده کنید.

باشید.  داشته  نظر  تحت  را  کودکتان  سالمت   
اگر آنها مبتال به آسم یا دیگر بیماری های تنفسی 
هستند، موقعیت آنها را با پزشک او کنترل کنید 
مداخالت  و  احتیاطی درست  اقدامات  درباره  و 

پزشکی اطالعات کسب نمایید.

 اگر کودکتان دچار مشکل آسم و بیماری های 
فرزندتان  مدرسه  و  مهدکودک  به  است،  تنفسی 
درباره مشکل تنفسی او اطالعات الزم را بدهید.
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کمپین »ببخش و باورم کن« 20 اسفندماه سال 
پاکسازی سال خود را  جاری سومین حرکت 
از میدان تجریش تا چهارراه ولیعصر از ساعت 
سنگفرش  است  قرار  می کند.  آغاز  صبح   7/5
بهبودیافتگان  توسط  عصر  ولی  خیابان 
از  بی نشان ها«  »طلوع  جمعیت  کارتن خوابی 

فیلترهای سیگار پاکسازی شود.  

پیرو سنت دو سال گذشته، اعضای این جمعیت 
میدان  ماه، مسیر  اسفند  تاریخ ۲۰  قرار است در 
سیگار  فیلتر  از  را  ولیعصر  چهارراه  تا  تجریش 
که  حرکت  این  شک  بدون  کنند.  پاکسازی 
در  زیستی  محیط  بزرگ  تجمع  یک  نوعی  به 
با  مبارزه  پیام آور  می آید،  به حساب  تهران  شهر 
بی تفاوتی ها نسبت به همنوعان و شهرمان است، 
در شهری که گاهی در آن فراموشمان می شود به 

روی همدیگر لبخند بزنیم.

به  است  قرار  مسیر  طول  در  حرکت،  این  در 
است  قرار  هدیه شود.  لبخند  و  همشهری ها گل 
تمام  با  گاهی  که  باشد  این  یادآور  حرکت  این 
کج خلقی های زمانه می توان برگشت و نشان داد 
که روح بزرگ ایران عزیزمان همواره بر پایه همین 
تفاوت قائل شدن هاست که پایدار و سرافراز مانده 
نام  کن«  باورم  و  »ببخش  که  حرکت  این  است. 
دارد، امیدوار است تا بتواند ذره ای حتی کوچک 

در ذهنمان یادآور حمایت از همنوعانمان باشد.

عطیه گنجی، مسئول روابط عمومی جمعیت »طلوع 
بی نشان ها« در توضیح بیشتر این حرکت گفت: در 
سومین حرکت پاکسازی سال این جمعیت، قرار 
مرکز  این  در  که  مردانی  و  زنان  از  است جمعی 
تحت نظر و درمان هستند روز ۲۰ اسفند ماه سال 
جاری از میدان تجریش تا چهارراه ولی عصر )ع( 
عالوه بر پاکسازی معابر از فیلترهای سیگار، هر 
یک بر اساس هنر یا تجربیاتی که در گذشته داشته 

به صحبت با مردم بنشیند. 

وی در رابطه با این حرکت در ادامه افزود: دیگر 
به  نسبت  را  نگاهشان  مردم  که  رسیده  آن  وقت 
کارتن خواب هایی  دهند.  تغییر  کارتن خواب ها 
که ما در خیابان ها و کوچه های شهرمان مشاهده 
می کنیم، همگی دارای شخصیت اجتماعی هستند 
این  زندگی  نامالیمات  از  بعضی  متاسفانه  که 
سرنوشت را برای آنها رقم زده است. حال می توان 

به جای برچسب زدن یا فرار از این افراد، دست 
یاری و کمک به سویشان دراز کرد و آنها را نیز هم 
پای خودمان در مسیر فعالیت های جامعه رهنمون 

کنیم. 

گنجی ادامه داد: این مرکز حدود 1۰ سال است 
که در زمینه شناسایی آسیب های کارتن خواب ها 
و کمک به بهبود شرایط زندگی آنها فعال است. 
نتیجه های  به  ما  نیز  امسال  به  تا  خوشبختانه 
مطلوبی رسیده ایم. ولی به هر حال نتیجه نهایی 

برای ما نبود هیچ کارتن خوابی در کشور است.

دو  ما  کرد:  تصریح  عمومی  روابط  مسئول  این 
مرکز را تحت نظر داریم، یکی مرکز »سرای امید« 
مرد  خواب های  کارتن  نگهداری  به  مربوط  که 
زنان و  مهر« که مرکز زندگی  و دیگری »سرای 

مادران کارتن خواب به همراه فرزندانشان است. 
ما در اینجا همه جور خدمات بهداشتی، درمانی، 
روانشناسی و غیره را ارائه می کنیم. تا کنون نیز در 
زمینه بهبود این افراد و بازگشتشان به خانواده و 
جامعه نیز خروجی قابل توجهی داشته ایم. الزم 
به ذکر است بسیاری از این عزیزان بعد از بهبودی 
کامل، همکاری خود را با ما قطع نکرده و در این 

مسیر همچنان فعالیت می کنند. 

و  کودکان  برای  مرکز  این  در  گفت:  گنجی 
درمانی،  رفتار  مانند  فعالیت هایی  نیز  نوجوانان 
مشاوره و روانشناسی، آموزش کودک و خانواده 
فعالیت های  زمینه  داریم. همچنین در  را  و غیره 
فیزیکی و روانی مشاوره هایی را ارائه می کنیم تا 
کودکان از آسیب های وارده رهایی یافته و بتوانند 
در جامعه به زندگی عادی خود ادامه دهند. ما در 

اینجا با کودکانی در ارتباط هستیم که یا از همان 
شناسنامه  فاقد  و  اند  شده  متولد  معتاد  کودکی 
ناهنجاری های  برخی  درگیر  اینکه  یا  هستند، 

روحی، روانی و اجتماعی هستند.

وی افزود: در مجموع در دو مرکز مردها و زن ها 
۲۲۰ نفر زندگی می کنند که ما بهداشت، درمان، 
آموزش و تغذیه آنها را تامین می کنیم. به هر حال 
حمایت  همواره  و  هستیم  مردمی  مرکز  یک  ما 
طلب  را  مربوطه  سازمان های  و  مردم  کمک  و 
سال ها  این  تمام  در  خوشبختانه  ولی  می کنیم. 
توانستیم با همت مردم و برخی مسئوالن فعالیت 

خود را همچنان ادامه دهیم. 

الزم به ذکر است که ما دارای یک مرکز پژوهشی 
هستیم که در زمینه کاهش آسیب ها و توانمند سازی 

افراد مطالعاتی انجام می دهد. تمامی این مطالعات 
ما را در روند این حرکت کمک کرده است. به هر 
حال هدف ما حمایتی است و در نظر داریم که رفتار 
را  کارتن خواب ها  به  نسبت  مردم  اشتباه  دیدگاه  و 
تغییر دهیم. کارتن خوابی یک آسیب اجتماعی است 
که باید در مرحله اول شناسایی و در نهایت درمان 
شود. بسیاری از کارتن خواب های ما در گذشته دارای 
منزلت اجتماعی خاصی بودند که اگر پای صحبت 
هایشان بنشینیم، شاید در ابتدا بسیار تعجب آور باشد 
ولی در نهایت خواهیم فهمید که بسیاری از فشارهای 
محیطی ممکن است افراد را در مسیری قرار دهد 
که آگاهانه انتخاب نکرده اند. ما در بین افرادی که 
تئاتر،  بازیگر  دان،  موسیقی  داریم،  پوشش  تحت 
شاعر، نویسنده و غیره را داریم که همگی دارای تفکر 
نیستند،  هستند. لزوما تمامی کارتن خواب ها معتاد 
بسیاری از این افراد در گذر زمان به این روز افتاده اند.

گنجی گفت: متاسفانه سن استعمال سیگار و مواد 
مخدر در جامعه پایین آمده و بسیاری از جوانانی 
که به سمت مواد مخدر صنعتی می روند، اکثرا از 
طرف خانواده طرد شده و بعد از مدتی از ناچاری 
انتخاب می کنند.  خیابان ها را برای گذران زندگی 
مرکز ما به روی تمامی این افراد باز است. این مرکز 
بی هیچ اجباری به افراد کمک می کند تا آگاهانه و 

داوطلبانه به بهبود وضعیت خودکمک کنند. 

که  به جایی  و  درست  رفتارهای  با  خوشبختانه 
تاکنون از طرف این مرکز انجام شده، بسیاری به 
ما اعتماد کرده و طول درمان را گذرانده و بعد از 
اینجا می روند. معموال طول درمان افراد یکسال تا 
یکسال و نیم است که بعد از آن، فرد می تواند با 

آمادگی الزم به جامعه و خانواده بازگردد. 

گنجی در خاتمه عنوان کرد: از مردم تقاضا دارم 
میدان  از ساعت 7/5 صبح در  اسفند ماه،  در ۲۰ 
عزیزان  این  با  و  کرده  همراهی  را  ما  تجریش 
تعامل نزدیک و دوستانه برقرار کنند. دیگر وقت 
به  نسبت  را  خود  نگرش  جامعه  که  رسیده  آن 
برخی  درگیر  که  افرادی  و  پرخطر  رفتارهای 
تابوی  باید  دهند.  تغییر  هستند،  ناهنجاری ها 
و  شده  شکسته  رفتارها  و  نگرش  از  بسیاری 
شاید  کنند.  نگاه  جامعه  به  بازتر  دیدی  با  افراد 
اقشار  تمامی  بین  در  همدلی  و  تعامل  این  اگر 
باالی  شاهد حجم  دیگر  ما  شود،  برقرار  جامعه 

آسیب های اجتماعی در جامعه نباشیم.

پارلمان آلمان روز پنجشنبه )25 فوریه( قانون 
سیگار  های  پاکت  روی  منفی  تبلیغات  چاپ 
را به تصویب رساند. هر سال نزدیک به 120 
ناشی  بیماری های  اثر  در  آلمان  در  نفر  هزار 
دست  از  را  خود  جان  دخانیات  مصرف  از 

می دهند.

این قانون بر اساس مصوبه  اتحادیه  اروپا که می بایست 
به اجرا درآید،  از سال ۲۰14 در کشورهای عضو 
تنظیم شده است. فرصت آلمان برای تصویب قانونی 

در این مورد، تا ۲۰ ماه مه سال جاری بود.

موافق مفاد قانون تصویب شده، کارخانجات تولید 
دخانیات موظف هستند دست کم دو سوم سطح 
به چاپ تصاویر  را  پاکت سیگار  رویی و پشتی 
اختصاص  هشداردهنده  نوشته های  و  شوک آور 
دهند. این قاعده هم چنین باید در مورد بسته های 
توتون سیگارهای دست پیچ که بهای آن ها نسبت 
به سیگارهای آماده پایین تر است، نیز رعایت شود. 
بسته های  روی  بازدارنده  منفی  تبلیغات  تاکنون 
سیگار، تنها 3۰ درصد از سطح رویی و 4۰ درصد 

از سطح پشتی آن ها را در بر می گرفت.

به گزارش رادیو دولتي آلمان، طبق قانون جدید، 
مواد خطرناک سرطان زا یا موادی که محدودیت هایی 
برای تولید مثل ایجاد می کنند نیز باید از تنباکوی 
را  اسانس هایی  ممنوعیت  این  شوند.  سیگار جدا 
شامل می شود که با بوی وانیل یا شکالت، مزه  تلخ 
تنباکو را خنثی یا تلطیف می کنند. قرار است مصرف 
سیگارهای منتول، از سال ۲۰۲۰ ممنوع اعالم شود. 
بازار که بسته های آن ها بر  سیگارهای موجود در 
اساس مفاد قانون جدید تولید نشده اند، می توانند تا 

ماه مه ۲۰17 به فروش برسند.

ترک  به  را  سیگاری ها  است  قرار  که  تصاویری 
اعتیاد تشویق کنند، اغلب از اعضای آسیب دیده 
بدن گرفته شده اند: ریه ای در حال فساد، گلویی 

آلمان به صف تبلیغات منفی بر روی 
پاکت های سیگار پیوست

که سرطان شکل آن را تغییر داده یا پای مبتال به 
قانقاریا از جمله ی این عکس ها است. هشدارهای 
بازدارنده ی روی پاکت های سیگار نیز در جهت 
از  ناشی  خطرات  به  سیگاری ها  ساختن  آگاه 
»هشدار،  می شوند:  تنظیم  دخانیات  استعمال 
یا  می شود«  ریه  به سرطان  منجر  کشیدن  سیگار 

»کشیدن سیگار می تواند مرگ آور باشد«.

تأثیر هشدارهای روی پاکت سیگار 
برای سیگاری ها

چاپ  می کند  ثابت  که  دارد  وجود  شواهدی 

روی  گرافیکی  دهنده  هشدار  برچسب های 
پاکت سیگار موجب شده اند سیگاری ها خطرات 
بهداشتی سیگار را در نظر بگیرند و حتی ممکن 
است به آنها کمک کند تا این عادت را ترک کنند.  

به گزارش مدیکال نیوز، شاید برای شما هم این 
پرسش بوجود آمده باشد که چگونه هشدارهای 
گرافیکی روی پاکت های سیگار مغز افراد سیگاری 
را تحت تاثیر قرار می دهند؟ و اینکه آیا زدن اینگونه 
برچسب های هشداردهنده گرافیکی کمکی به افراد 
کشیدن  سیگار  که  خطراتی  تا  می کنند  سیگاری 

برای سالمتشان دارد را درنظر بگیرند؟

باید گفت بله؛ نتایج حاصل از یک مطالعه جدید 
روی  تصاویری  چنین  درج  که  می دهد  نشان 
با  ارتباط  از مغز را که در  مناطقی  پاکت سیگار 
قوه تصمیم گیری، احساسات و حافظه قرار دارند 

تحت تاثیر قرار می دهد.

در  لومباردی  سرطان  مرکز  استادیار  مایز«  »درن 
»جرج تاون« واشنگتن دی سی و همکارانش که 
اعتیاد آور  رفتارهای  مجله  در  را  خود  یافته های 
منتشر می کنند، سیگارکشیدن را علت اصلی مرگ 
و میر قابل پیشگیری در آمریکا و مسئول کشته 
سال  در  آمریکایی  نفر  هزار   4۸۰ از  بیش  شدن 

می دانند.

شایان ذکر است با توجه به گزارش مراکز کنترل 
کشیدن«  »سیگار   ،)CDC( بیماری  پیشگیری  و 
خطر ابتال به بیماری »عروق کرونر« قلب و سکته 
مغزی را دو تا چهار برابر افزایش می دهد و خطر 
ابتال به سرطان ریه را در حدود ۲5 برابر افزایش 

می دهد.

داشتن یک  به  نیاز  آمارها روی  رابطه  در همین 
استراتژی برای کاهش مصرف سیگار تاکید دارند 
برچسب های  نصب  استراتژی ها  این  از  یکی  و 
بسته  روی   )GWLs( گرافیکی  دهنده  هشدار 

بندی سیگار بوده است.

از  بیش  در  این طرح  امروز  به  تا  است  گفتنی 
وجود  شواهدی  و  است  شده  اجرا  کشور   65
خطرات  سیگاری ها  شده اند  موجب  که  دارد 
حتی  و  بگیرند  نظر  در  را  سیگار  بهداشتی 
عادت  این  تا  کند  کمک  آنها  به  است  ممکن 

را ترک کنند.

آمریکا  به ذکر است سازمان غذا و داروی  الزم 
سال  از  را  هشدارهایی  چنین  اجرای   )FDA(
۲۰۰9 آغاز کرد هر چند که چالش های قانونی با 

شرکت های تولید دخانیات این روند را به تعویق 
انداخته است.

اسکن های مغزی پاسخ های عصبی به 
GWLs را اندازه می گیرند

دنبال  به  همکارانش  و  مایز  مطالعه،  این  در 
بودند  زیربنایی  بیولوژیکی  مکانیسم های  تعیین 
 GWLs که ممکن است توضیح دهد که چرا 
در بسته بندی سیگار، افراد سیگاری را تشویق 
فکر  بهداشتی  پیامدهای  مورد  در  که  می کند 

کنند.

شامل  مثال  برای   )GWLs( برچسب ها  این 
یک تصویر از یک دهان باز با دندانی که دچار 
پوسیدگی شده و یک تومور در لب پایین در کنار 
برخی از متون است که می گویند: هشدار؛ سیگار 

عامل سرطان است.

این تیم با استفاده از تصویرسازی تشدید کارکرد 
به  مغز  اسکن  با  که  مغز   )fMRI( مغناطیسی 
دست می آید فعالیت مغز فرد را در مواجهه با این 
تبلیغات نشان می دهد و به آنها اجازه می دهد که 

این فعالیت ها را تجزیه و تحلیل کنند.

دکمه  یک  از  استفاده  با  افراد  این،  بر  عالوه 
مشاهده  تصویر  هر  مشاهده  از  پس  کنترل 
تصاویر  این  از  کدام  هر  دیدن  با  که  می کردند 
از  پیدا می کنند؛که  تنفر  به سیگار  نسبت  چقدر 
تنفر  میزان  به  بسته  زیاد(  4)بسیار  تا  1)اصال( 

است. متغیر 

الزم به یادآوری است در ماه آوریل سال ۲۰15، 
تحقیقاتی که توسط وبگاه »مدیکال نیوز« منتشر 
شد نشان می داد که برچسب ها به افزایش دانش 
کمک  کشیدن  سیگار  خطرات  مورد  در  جوانان 

کرده است.

میدان تجریش، نقطه شروع سومین سال پاکسازی

کمپین »ببخش و باورم کن« 
حرکتی در جهت بهبود شرایط کارتن خواب ها



استعمال  مسئله   در  که  است  نهادی  مدرسه، 
دخانیات توسط کودکان، جایگاه منحصربه فرد 
و قدرتمندی دارد. کودکان، به طور تقریبی یک 
سوم زمان بیداری خود یا حدود 135 ساعت 
در ماه را در مدرسه می گذرانند. همچنین بخش 
زیادی از فشار همساالن درباره مصرف یا عدم 
مصرف دخانیات در مدارس اتفاق می افتد. ۹0 
دخانیات،  بزرگسال  مصرف کنندگان  درصد 
مصرف خود را از سن 18 سالگی یا حتی پیش 

از آن شروع کرده اند. 

آمریکا  در   ۲۰15 سال  در  ملی  پیمایش  یک 
مقطع  دانش آموزان  از  درصد   3/6 که  داد  نشان 
هشتم، 6/3 درصد از مقطع دهم و 11/4 درصد 
از مقطع دوازدهم در ماه مورد بررسی، مصرف 
اغلب  مشکل  این  متاسفانه  داشته اند.  دخانیات 
آغاز  آن  از  زودتر  حتی  یا  دبیرستان  از  قبل 
استعمال  درباره   اندکی  اطالعات  می شود. 
دخانیات کودکان زیر 1۲ سال، به صورت منظم 
پدیدار  اوج  سال های  اما  است،  گردآوری شده 
کردن  امتحان  برای  آنها  تمایالت  اولین  شدن 
سنین  بین  یا  هفتم  و  مقاطع ششم  در  دخانیات 
11 تا 13 سال است. در سال ۲۰13 گزارش شد 
مقطع  دانش آموزان  از  درصد   5 به  نزدیک  که 
هشتم، اولین مصرف دخانیات خود را در پایان 
مقطع پنجم داشته اند، یعنی سنین 1۰ تا 11 سال. 
یابد،  ادامه  کودکان  در  کنونی  گرایش  این  اگر 
اثر  5/6 میلیون کودک زیر 1۸ سال، عاقبت در 
بیماری های مرتبط با دخانیات، جان خود را از 

دست خواهند داد.  

است.  اعتیادآور  بسیار  ماده  یک  نیکوتین 
نوجوانانی که هنوز در حال کنارآمدن با دوران  
بحرانی رشد و پیشرفت هستند، به شکل خاص 
عالئم  می بینند.  آسیب   آن  از  حاصل  اثرات  از 
اعتیاد جدی که می تواند منجر به سال ها مصرف 
است  ممکن  باشد،  دخانیات  به  وابستگی  و 
ظرف هفته ها و حتی ماه ها پس از شروع مصرف 
موارد  سایر  و  کشیدن  سیگار  شوند.  پدیدار 
استفاده  از دخانیات موجب پدیدار شدن اثرات 
و خطرات بیشمار، آنی و گاهی تغییرناپذیر در 
سالمتی فرد می شود که می تواند آسیب جدی به 

توصیه های »کمپین کودکان بدون دخانیات« به مدارس؛

»کمپین نامه نویسی« منع فروش سیگار در سطح شهر توسط دانش آموزان 

ترک مدرسه و رسیدن  از  قبل  سالمت کودکان 
به بزرگسالی وارد کند.

سه  حدودا  نیکوتین،  آور  اعتیاد  قدرت  دلیل  به 
نفر از هر چهارده نفر مصرف کننده مواد دخانی 
آن  مصرف  به  بزرگسالی  سنین  در  نمی توانند 
داشته  را  آن  ترک  قصد  اگر  حتی  دهند،  خاتمه 
می تواند  هم چنین  دخانیات  مصرف  باشند. 
دروازه ای به روی مصرف مواد مخدر غیرقانونی 
به  اعتیاد  که  می دهد  نشان  مطالعات  باشد. 

بر  مقدم  اغلب  نیکوتین، 
دیگر  مخدر  مواد  مصرف 
خطرناکی  عامل  و  است 
مخدر  مواد  مصرف  برای 
آینده محسوب  الکل در  و 

می شود.

مـدارسـی کـه 
مـشـوق باورهای 

ضـد دخـانی اند

مـدارس بــرای پیـشگیری 
کــاهـــش  و  مــوثـــر 
در  دخـانــیــات  مصرف 
دانـش آمــوزان  بــیـــن 

خود، بایـد محیطی فراهم آورند که مشوق باورها 
اساس  بر  باشـد.  دخانـیات  ضـد  رفتارهای  و 
مختـصر  دســتور  یــک  موجــود،  واقعیات 
ضــد  برنـــامـه هــای  و  سیاســت هـا  از 
پیشـگیری  و  کنـترل  مرکز  توســط  دخـانیات 
کارشناسان  دیگر  و  آمـریکا  متـحده  ایـاالت 
پیشگیری از استعمال دخانیات جوانان در »کمپین 
است.  شده  توصیه  دخانیات«  از  عاری  کودکان 
توسط  دخانیات  مصرف  ممنوعیت  آنها  از  یکی 
دانش آموزان، کارکنان، مهمانان و بازدیدکنندگان 
باز آن  تمام قسمت های مدرسه حتی فضای  در 
است. بدین صورت که سیاست »مدارس عاری 
به  درستی  به  مداوم  و  باید روشن  دخانیات«  از 
کار برده و ضمانت اجرایی داشته باشد تا مصرف 
دخانیات را در میان دانش آموزان کاهش دهد. نه 
تنها اطمینان حاصل کردن از اینکه هیچ کودکی از 
دخانیات استفاده نمی کند کمک کننده است، بلکه 

کارکنان  دیگر  و  معلم ها  برای  آن  کردن  ممنوع 
قدرتمندی  پیام  حاوی  نیز  مهمانان  و  مدارس 
هشدارآمیز  پیامهای  از  اثرگذارتر  حتی  که  است 

استفاده از دخانیات به شمار می رود.

موضوع  با  فراگیر  آموزش  بعدی،  دستور 
آموزش  است.  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری 
در مدارس از عوامل پیشگیری و کاهش استفاده 
درستی  به  که  شرطی  به  اما  است  دخانیات  از 
اجرا شود. برای داشتن برنامه آموزشی موثر باید 

قرار  مدنظر  دخانیات  از  استفاده  جنبه های  تمام 
و  کوتاه مدت  سالمتی  تاثیرات  جمله  از  گیرد؛ 
بلندمدت، مقبولیت اجتماعی، تاثیرات اجتماعی 
منفی، هنجارها و فشار همساالن و مهارت های 
نه گفتن و باال بردن سواد رسانه ای برای شناخت 

بازاریابی و تبلیغات سیگار است.

پیشنهاد آموزش ضد دخانیات در 
مقاطع راهنمایی و متوسطه کافی نیست

عالوه بر این، تنها پیشنهاد آموزش ضد دخانیات 
نیست.  کافی  متوسطه  و  راهنمایی  مقاطع  در 
دانش آموزان باید این دستورالعمل ها را به اشکال 
خود  آموزشی  تجربه های  طول  در  مختلف 
دریافت کنند. برنامه های موثر پیشگیرانه باید بر 
اساس سن و مقطع تحصیلی تنظیم شده باشند. 
به گونه ای که بیشترین فشردگی را بعد از دوره 

دبستان داشته باشد و در دوران دبیرستان، تقویت 
آموخته های قبلی رخ دهد. 

معلمان  ویژه  کارآموزی  برنامه   تدارک  همچنین 
از جمله این برنامه هاست. زمانی که آموزگاران 
از  پیشگیری  آموزشی  برنامه های  اجرای  برای 
موفقیت  شوند،  داده  تعلیم  دخانیات  مصرف 
داشت.  خواهد  بسیاری  پیشرفت  برنامه 
بر  بازبینی  یک  شامل  باید  موثر  کارآموزی 
مضمون برنامه آموزشی در طول ترم، مدل سازی 
برنامه  فعالیت های 
با  کارآموزان  توسط 
فرصت هایی  و  مهارت 
ایفای  تمرین  برای 
برنامه  این  در  فعالیت 

برای معلمان باشد. 

این  تمامی  کنار  در 
خانواده ها  برنامه ها، 
بر  بسیاری  تاثیر  نیز 
رفتار های  و  احساسات 
دخانیات  به  مربوط 
آنها  دارند.  دانش آموزان 
ممکن  جایی که  تا  باید 
تالش های  در  است 
ضد دخانی مدارس شرکت کنند. برنامه هایی که 
والدین  که  است  تعاملی  خانگی  تکالیف  شامل 
و  داده  آموزش  نیز  را  خانواده  اعضای  سایر  و 
مذاکرات  نه تنها  برنامه ها  این  می کند.  درگیر 
افزایش  مهم  موضوع  این  درباره  را  خانواده 
می دهد، بلکه می تواند منجر به سیاستگذاری بهتر 
خانواده درباره مصرف دخانیات و حتی تشویق 

بزرگساالن به ترک مصرف دخانیات نیز باشد. 

کمپین نامه نویسی، جلوگیری از فروش 
سیگار توسط دانش آموزان 

برای خود  از دخانیات  پروژه های عاری  پیشنهاد 
برای  است.  برنامه ها  دیگر  از  نیز  دانش آموزان 
دخانیات  از  عاری  مدرسه  سیاست های  تقویت 
باید  مدارس  آن،  با  مرتبط  برنامه های  تحکیم  و 
روی  بر  کار  برای  فرصت هایی  دانش آموزان  به 

دخانیات  از  حاصل  اثرات  کاهش  پروژه های 
پیشنهاد کند. به عنوان مثال دانش آموزان می توانند 
محصوالت  که  مدرسه شان  نزدیک  مغازه های  از 
دخانی را تبلیغ و عرضه می کنند بازدید داشته و 
سپس به مالکان مغازه ها نامه ای با هدف برانگیختن 
بیرونی  نمای  بردن  بین  از  یا  کاهش  برای  آنها 
همین  به  بنویسند.  تنباکو  محصوالت  تبلیغات 
شیوه دانش آموزان می توانند یک کمپین نامه نویسی 
برای تشویق مجله های موجود در کتابخانه مدرسه 
برگزار کنند تا نمایش هرگونه تبلیغات محصوالت 

دخانی را در مجله متوقف کنند.

48 درصد از نوجوانان سیگاری در 
مدارس آمریکا قصد ترک دارند

کمک به ترک دخانیات در دانش آموزان و کارکنانی 
که دخانیات مصرف می کنند نیز از دیگر برنامه ها 
است. گرچه بیشتر تالش ها بر پیشگیری متمرکز 
نباید دانش آموزانی که درگیر دخانیات  اما  است، 
سیگاری ها  از  بسیاری  گرفت.  نادیده  را  شده اند 
 4۸ حدود  تقریبا  دارند.  سیگار  ترک  به  تمایل 
آمریکا  مدارس  در  سیگاری  نوجوانان  از  درصد 
قصد ترک دارند. در سال ۲۰1۰ حدود 5۲ درصد 
سیگار  ترک  به  تمایل  سیگاری  دانش آموزان  از 
داشتند اما تنها 6 درصد آنها موفق به این کار شده 
بودند. مدارس می توانند آمار ترک را با برنامه های 
ترک سیگار یا معرفی مراکز مربوطه افزایش دهند 
و میزان موفقیت آن را باال ببرند. برای انجام چنین 
ترک  برنامه های  بدانند  باید  مدارس  تالش هایی، 

سیگار نوجوانان و بزرگساالن متفاوت است.

در این ارزیابی، برنامه های عاری از دخانیات در 
فواصل منظم نیز حائز اهمیت است. مدارس باید 
سیاست های  در  را  خود  موفقیت  منظم  طور  به 
مقابله با مصرف دخانیات بسنجند. این که تا چه 
حد نگرش دانش آموزان تغییر کرده، تا چه اندازه 
افراد مصرف کننده در ترک سیگار موفق بوده اند و 

این که چگونه باید خود را ارتقا دهند؟ 

آنها،  تمامی  یا  گام ها  این  از  برخی  برداشتن  با 
مدارس می توانند تاثیر آن را بر سالمت کنونی و 

آینده دانش آموزانشان ببینند.
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علی پازکیان - شاید بتوان گفت عجیب ترین تیم 
ملی تاریخ فوتبال، تیم قهرمان جام جهانی 1۹۹8 
بود. غالب بازیکنان تیم ملی فرانسه در آن زمان، 
بازیکنانی بودند که بیشترین حاشیه در بیرون از 
زمین داشتند و جالب اینکه تعداد زیادی از آنها، 

معتاد به سیگار بودند!

به این مفهوم، شاید نگاهی به زندگی ستارگانی چون 
تبلیغ  یک  سیگار  برای  بتواند  بالن  و  زیدان  بارتز، 
دوران  تمام  بازیکنان  این  چراکه  باشد.  غیرمستقیم 
بازیگری شان سیگار کشیدند و در باالترین سطح از 
فوتبال به کار ادامه داده و به قله افتخارات هم دست 
یافتند! جالب اینکه این آخری، به سرمربیگری تیم ملی 
هم رسیده و امروز با وقاحت در کنار زمین فوتبال هم 
در قامت مربی به این عادت زشت خود ادامه می دهد. 
در آخرین بازی تیم پاری سن ژرمن به سرمربیگری 
وی، بعد از اینکه ادینسون کاوانی گل دوم تیمش به 
چلسی را زد، سیگاری روشن کرده و آرام به پک زدن 

پرداخت. اما این پنجاه ساله قد بلند فرانسوی کیست؟

سن کم آغاز کشیدن سیگار

لوران در سال 1965 در شهر کوچک آلس در جنوب 
فرانسه به دنیا آمد. با وجود انکه استعداد تکنیکی 
خاصی نداشت، اما قدرت بدنی و قد 19۰ سانتی 
باشگاه  جوانان  ترکیب  در  تا  شد  باعث  او  متری 
مون پلیه به عنوان مدافع به بازی گرفته شود. از 1۸ 
این  اصلی  ترکیب  در  سال  مدت ۸  به  و  سالگی 
باشگاه در باشگاه های فرانسه بازی کرد و بعدها به 
ناپولی، سنت اتین و اوسر رفت.  نظیر  باشگاه هایی 
او بازیکن سخت کوشی بود و در حاشیه فوتبال، با 
رفقایش دمخور می شد. حاصل آنکه از سنین پائین 
به سمت مصرف دخانیات رفت و آرام آرام عادتی 

غریب به این امر پیدا کرد.

نکته مهم در دوران بازیگری او افزایش شهرت پس از 
3۰ سالگی بود. یعنی در جایی که ستارگان در آن سن 
کم کم آماده حاشیه نشینی می شوند، بالن با حضور در 
بارسا، اینتر و منچستریونایتد، در سال های آخر دوران 
بازیگری بدل به ستاره ای شد که در افول، درخشش 

مضاعفی داشت. 

قهرمان

از  عدم حضور در دو جام جهانی 9۰ و 94 پس 
درخشش تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۸6 باعث 

شده بود تا بسیاری از عالقمندان به فوتبال از آینده 
این تیم نا امید باشند. پس از این دو ناکامی، میزبانی 
باعث شد تا آنها در جام جهانی 9۸ حاضر باشند و 
در ابتدا، کسی بختی برای قهرمانی آنها قائل نبود. اما 
این مربیگری امه ژاکه بود که از چندین جوان مستعد 
و بازیکن با تجربه بی ادعا تیمی بسازد که همگان 
به قدرتش ایمان بیاورند. بالن هم بخشی از این تیم 
افتخار  یکدست بود و سبب ساز کسب بزرگترین 

تاریخ فوتبال خروس ها )لقب تیم ملی فرانسه(.

نکته مهم در این میان آن است که لوران بالن در 
این سال ها چه در عرصه باشگاهی و چه در عرصه 
ملی با مربیانی کار می کرد که به سخت گیری معروف 
بودند. هرگز نمی توان متصور شد که افرادی چون امه 
ژاکه، مارچلو لیپی و در صدر همه سرالکس فرگوسن 
بتوانند با سیگار کشیدن یک بازیکن فیکس خود کنار 
بیایند. فرگوسن مربی ای بود که در یک مشاجره ساده 
با فوق ستاره خود در آن زمان یعنی دیوید بکام، 
کفشی را در رختکن به سمت او پرتاب کرد که باعث 

پاره شدن ابرو و سوژه شدن وی تا مدت ها شد.

تاکنون سیگار نکشیده بودم

بالن که در سال های ۲۰۰1 تا ۲۰۰3 یعنی آخرین 
سال های بازیگری اش در منچستر بود، یکی از چندین 
ستاره این تیم بود که با مصرف سیگار پای به میدان 
می گذاشت. پل اسکولز، هافبک سال های نه چندان 
دور منچستر در این ارتباط می گوید: به خاطر دارم که 
زمانی رختکن یونایتد پر بود از دود سیگار. باور کنید 
بالن و بارتز تا وقتی سیگارشان را کامل نمی کشیدند، 

به تمرین نمی رفتند.

سیگار  حال  به  تا  خودم  من  می دهد:  ادامه  وی 
نکشیده ام، اما همین همزیستی با دوستان سیگاری در 
باشگاه باعث شده بود تا هم از کنار دود بودن بی بهره 
نباشم و هم گاهی به زور، پکی هم به سیگار بزنم. 
نکته این است که این سیگار کشیدن در زمان های غیر 
تمرین و به خصوص در شب نشینی های این بازیکنان 
به اوج می رسید و البته به مرور در عملکردشان هم 

تاثیرگذار بود.

به هر روی بالن در 3۸ سالگی و با لباس من یونایتد 
برای همیشه کفشهایش را آویخت؛ در حالیکه یک 
قهرمانی جهان و یک قهرمانی اروپا با تیم ملی فرانسه 
پرونده  در  را  باشگاهی  قهرمانی  چندین  کنار  در 

خویش گرد آورده بود.

حاشیه های محبوبیت بالن

بالن محبوب بود. نماد این محبوبیت هم آنکه وی 
را چهارمین ستاره محبوب تاریخ فوتبال فرانسه پس 
از میشل پالتینی، زین الدین زیدان و ریموند کوپا 
نامیده اند. همین محبوبیت سبب شد تا خیلی زود 
برای مربیگری به سراغش بیایند و در سال ۲۰۰7، 
به  بوردو  با  نتوانست  برزیلی  ریکاردوگومز  وقتی 
یاد  به  باشگاه  هواداران  یابد،  دست  مناسبی  نتایج 
تجربه  نخستین  بالن،  و  افتاده  قدیمی خود  مدافع 
مربیگری اش را در تیم آبی و سفید بوردو به دست 
آورد. حاصل 3 فصل حضور او در این تیم، قهرمانی 
که  بود  فرانسه  سوپرجام  و  حذفی  جام  لیگ،  در 
سرانجام در سال ۲۰1۰، راه را برای رسیدن او به تیم 
ملی باز کرد. اما در اینجا شرایط به گونه ای که متصور 

بود پیش نرفت.

جو غیر منتظره مطبوعات فرانسه

پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی 9۸، نسلی 
دیگر در تیم ملی به وجود آمد که نابرده رنج، صاحب 
افتخار قهرمانی جهان بودند و در باد غرور کاشته 
دیگران خوابیدند. حاصل آن شد که تیم ملی فرانسه 
در جام جهانی ۲۰۰۲ با فضاحت حذف شود. هرچند 
نایب قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰6 همراه با زیدان و 
پس از آن ضربه سر معروف، مرهمی بر درد 4 سال 
قبل بود، اما افتضاح جدید در سال ۲۰1۰ باعث شد 
تا ریموند دونک اخراج شده و تمامی فرانسه، خون 
تازه ای در رگ های تیم ملی طلب  کند. مطبوعات 
فرانسه جوی عجیب به راه انداختند و در این میان، 
تمامی و یکصدا رأی به مربی جوانی دادند در 45 
بوردوی مرده، یک قهرمان  از  بود  توانسته  سالگی 

جدید بسازد.

وداع مرد محبوب با »خروس ها«
نخستین چالش در مسیر حضور و در تیم ملی را 
بود  معتقد  باشگاه  مدیر  کرد.  ایجاد  بوردو  باشگاه 
که باید برای جدایی مربی موفقش به آنها غرامت 
پرداخت شود که این امر سرانجام با پرداخت یک 
و نیم میلیون یورو ختم به خیر شد، اما این پایان 
کار نبود. تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۲۰1۰ با 
اعتصاب، دعوا و حواشی زیادی روبرو شده بود و 
فدراسیون فوتبال این کشور ۲3 بازیکن را از حضور 
در تیم ملی محروم کرده بود. ستارگانی که می بایست 
اکنون عصای دست بالن می بودند و در نبود آنها، 

فشار زیادی بر دوش مرد فرانسوی آرام به چشم 
می خورد.

به هر تقدیر او توانست تیمی را در عرض دو سال 
آماده کرده و امید به قهرمانی اش در یورو ۲۰1۲ ببندد. 
تیم بالن در مرحله گروهی پس از انگلیس در جایگاه 
با  نهایی  مرحله یک چهارم  در  و  گرفت  قرار  دوم 
شکست دو بر صفر مقابل اسپانیا از گردونه رقابت ها 
حذف شد. قهرمانی اسپانیا در همان مسابقات همزمان 
بود با وداع مرد محبوب با خروس ها. فشاری که در 
این زمان بر او آمد طاقت فرسا بود و برآوردن خواسته 
میلیون ها فرانسوی مغرور باعث شده بود تا او هرروز 
بیشتر به سیگار پناه ببرد. البته او از کشیدن علنی سیگار 
ابایی نداشت، اما استرس باال باعث چندبرابر شدن 

مصرف او شد.

پاری سن ژرمن 

باشگاه پاری سن ژرمن محبوب ترین باشگاه فوتبال 
فرانسه پس از المپیک مارسی است. سرخابی ها )لقب 
تیم( که یازده درصد از هواداران فوتبال فرانسه را از 
آن خود دارند، تا پیش از سال 197۰ وجود خارجی 
نداشتند. در این سال و با ادغام دو باشگاه پاریس 
اف سی و سن ژرمن ایجاد شده و از سال 1974 در 

لیگ نخست فرانسه بازی می کند.

داشت  اوجی  باشگاه دوران  این  نود  میانه دهه  در 
و با داشتن ستاره هایی چون رای )کاپیتان آن زمان 
تیم ملی برزیل( توانست دومین قهرمانی این تیم را 
در تاریخ لیگ فرانسه به دست آورد. افول تدریجی 
باشگاه سبب شد تا در طول دو دهه بعد، تقریبا زیر 
سایه تیم هایی نظیر مارسی و لیون باقی بماند. در سال 
۲۰11 اما تغییری تاریخی برای این باشگاه به وجود 
آمد. واقعه ای که یک باشگاه معمولی در آن زمان را تا 

حد یک مدعی درجه یک اروپایی باال برد.

ناصر الخلیفی، تنیسور سابق و رئیس فدراسیون فعلی 
تنیس قطر، متولد 1973 و یکی از اقوام نزدیک امیر 
این کشور است. او که رئیس سازمان سرمایه گذاری 
به خرید  از سال ۲۰11 تصمیم  نیز می باشد،  قطر 
همان  از  و  گرفت  پاری سن ژرمن  باشگاه  رسمی 
سال، بودجه ای کالن را روانه خزانه سرخابی ها کرد 
تا بهترین ستارگان دنیای توپ و چمن راهی پاریس 

شوند.

سازمان سرمایه گذاری قطر، شرکت سرمایه گذاری و 

صندوق ذخیره ارزی دولت قطر است که در زمینه 
خارجی  سرمایه گذاری  و  سرمایه گذاری  مدیریت 
فعالیت می کند. این مجموعه در سال ۲۰۰5 توسط 
دولت قطر، با هدف مدیریت بر مازاد درآمدهای نفت 
خام و گاز طبیعی این کشور، سپس سرمایه گذاری در 

بازارهای بین المللی تأسیس شد.

تاثیر سیگار بر روند بازی

مرد قطری در ابتدا با اعتماد به کارلو آنچلوتی ایتالیایی 
قصد ایجاد تحول در باشگاه را داشت که با خروج 
وی به مقصد رئال مادرید، تصمیم گرفت تا سکان 
هدایت مهمترین تیم فوتبال فرانسه در حال حاضر 
را به مربی محبوب تیم ملی بسپارد. حضور بالن در 
پاری سن ژرمن، موجی از توفیقات را راهی تیم کرد. 
در اختیار داشتن فوق ستارگانی چون ایبراهیمویچ، 
خاویر  بوئیز،  داوید  کاوانی،  ادینسون  سیلوا،  تیاگو 
پاستوره و آنخل دی ماریا در طول 3 فصل توانست 
موجی عجیب از توفیقات را نصیب بالن کند. دو 
قهرمانی در لیگ، دو جام حذفی و دو سوپر جام تا به 
اینجا و البته احتمال باالی قهرمانی در فصل جاری، 
نکته ای است که برای مرد 5۰ ساله ما رنسانسی در 

مربیگری بوده است.

نکته جالب تر اینکه توفیقات بالن سبب شده است 
تا بر اساس یک نظرسنجی توسط روزنامه اکیپ، 
میان 3۰  در  زیدان،  افرادی چون  کنار  در  الخلیفی 
شخصیت مهم ورزشی فرانسه قرار بگیرد. قرارداد 
بالن و پاری سن ژرمن تا سال ۲۰16 تمدید شده است 
و امروز دیگر مرد فرانسوی به چیزی کمتر از قهرمانی 

در لیگ قهرمانان اروپا رضایت نمی دهد.

کار  از  حاصل  استرس های  قبل،  سال   3 تا  اگر 
در تیم ملی مصرف دخانیات او را باال برده بود، 
پای  از  را  او  امروز گوئی سرخوشی می خواهد 
درآورد. او در مهمانی ها، کنار زمین و حتی بعد 
پاری سن ژرمن علنا سیگار می کشد و  از تمرین 
که  نیست  دور  کنیم،  نگاه  منطقی  بخواهیم  اگر 
تاریخ  مربی  و  بازیکن  ترین  موفق  سرنوشت 
انتظار  در  کرویف  یوهان  یعنی  هلند،  فوتبال 
عالی  نتایج  وجود  با  هم  کرویف  باشد.  نیز  او 
سیگار  مصرف  می آورد،  دست  به  بارسا  با  که 
خود را تا جایی باال برد که امروز بدل به نماد 
و  فوتبالی  ستاره  یک  توسط  دخانیات  مصرف 
عشق  بزرگترین  کنار  در  بودن  از  شدن  محروم 

زندگی اش شده است.

آشکار  سیگارکشیدن  بهانه  به 
بالن در کنار زمین فوتبال؛

روایتی 
دیگر 

از مرد 
قد بلند 

فرانسوی
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Most shopkeepers in Zahedan offer Naswar to children 
with a very low price without questioning and paying 
any attention to its dangers and the age limitation of 
buyers. Even in some cases, a large amount of it is sold 
to customers. Naswar is a kind of smokeless tobacco.

Although a lot of educational courses, seminars, and meetings 
have been held in Sistan and Baluchistan province to make people 
familiar with the dangers of Naswar, a large number of people still 
continue   using   this   harmful   narcotic   product.   One   of   the   
correspondents   in   Sistan   and Baluchistan says, “Naswar can 
be easily found in almost all homes. No one makes any attempt to 
keep it away from children and young adults. Smoking of Naswar 
is not recognized as a wrong deed in this province. It is a narcotic 
material that has been entered into the shops with beautiful pack-
ages which there are Indian and Pakistani actors` and actresses` 
pictures on them. They are sold in the form of gums, pastels, mint 
powders, and aromatic materials. 

This green product has a hot flavor. Naswar is produced by leaves 
of tobacco. The leaves are dried in the shadow. Therefore, it is 
green. The leaves are ground and mixed with lime.

Some users put it either in front of their mouth or between their 
lips and teeth but others put it into tissue bag and then put the bag 
in their mouth. 

Naswar is mainly grown and produced in Afghanistan. It is used 
in some parts of Iran and most parts of Afghanistan and Pakistan 
as well as some parts of other countries such as India, Turkmeni-

Naswar is a threat for children of Zahedan

stan, Tajikistan, and Uzbekistan. However, it must be added 
that this type of tobacco is grown and produced in some parts of 
Sistan and Baluchistan province.

On the first try, one might has a headache and nausea or feels 
dizzy. Using large amounts of Naswar can lead to more serious 
consequences such as imbalance in behavior and movement, 
abnormal movements in the eyes, significant changes in blood 
pressure, rising of heartbeat, gnashing of   teeth, trembling, 
insomnia, psychological dependency, oral cancer, throat cancer, 
colon cancer, and kidney failure. Most users use Naswar in the 
traditional manners that have originated from Afghanistan and 
Pakistan. 

Some residents of this province have reported that instead of 
using lime, child urine or animal urine is widely used in the 
production of Naswar. This makes it extremely unhygienic and 
harmful. Perhaps the main reason behind the spread of this 
harmful product among people is its cheapness and accessibility. 
Also, there is no legal restriction on its buying and selling. The 
majority of residents in that area do not know it as a narcotic 
drug. Many families even consider it as a harmless product and 
use it like a painkiller for toothache.

Colonel Ali Reza Parivar, the deputy of police chief of Kerman 
province in social affairs, told Mehr News Agency that Naswar 
is not recognized as a narcotic drug. He added, “That is why the 
police   cannot take any legal action and seizure such products. 
We just can take an action when its entering into the province 
recognizes as smuggling.

He said that there is a lack of proper law in this regard. He added, 
“Maybe in the future, an appropriate law will be passed, accord-
ingly the police will be allowed to prevent the sellers to sell this 
harmful herbal product. It is the duty of health authorities to play 
an active role in this regard”. 

Barahoi’e, who is a correspondent of Zahedan Newspaper, said,” 
This cheap herbal product has put many people in plight without 
their awareness, many people do not recognize it as an addictive 
drug. This product is even used among students who come to the 
province to study at universities. They have easy access to this 
narcotic product with cheaply. Some students told me that this 
product helps them at the nights before the examinations. They 
say that it helps them to stay up late and to concentrate better. 
Unfortunately, there are some illogical and wrong justifications 
for the use of this harmful drug”.

Naswar and Paan are the main causes of gastric cancer in Sistan 
and Baluchistan

 Hashemi, the member of faculty of Zahedan’s Medical Sci-
ences University, said that using Naswar and Paan are the most 
important causes of throat cancer and gastric cancer in Sistan and 
Baluchistan. 

Dr. Tayebeh Haji Mirza, who is a cancer record expert at Zahe-
dan’s Medical Sciences University, told ISNA that so far, 4487 
cases of cancer have been recorded in the province. She said that 
cancer is the third cause of death in Iran. Each year, around 30 
thousand Iranians die of cancer.                                   


