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افتتاح مرکز شبانه نگهداری از 
معتادان در »دره فرحزاد«

معاون توسعه پیشــگیری و درمان بهزیستی 
استان تهران از راه اندازی یک مرکز نگهداری شبانه 

)شلتر( از معتادان در دره فرحزاد تهران خبر داد.
فرزانه جوادی با بیان این که یکــی از اهداف و 
برنامه های ســازمان بهزیســتی در بحث کاهش 
آسیب های اعتیاد، راه اندازی مراکز کاهش آسیب 
در دو بخش است، گفت: یک بخش از این خدمات 
مربوط به مراکز گذری یا DIC است که خدمات را 
به شکل روزانه ارائه می دهند و بخشی هم مربوط به 
مراکز سرپناه شبانه یا شلترهاست که ظرفیت آن ها 
۴۰ نفر اســت. وی در ادامه با بیان این که با توجه به 
نیازسنجی منطقه فرحزاد و بازدیدهای میدانی از 
تردد معتادان پرخطر دراین منطقه، ضرورت احداث 
یک شلتر برآورد شده است، افزود: به مناسبت دهه 
فجر در منطقه فرحزاد، این شلتر افتتاح و قرار است 
معتادان پرخطر دره فرحزاد را پوشش دهد. معاون 
توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران 
در ادامه تصریح کرد: با توجه به سردی و برودت هوا و 
همزمان با فصل زمستان، ظرفیت این مرکز ۴۰ نفر 
است، اما در صورت ضرورت این مرکز می تواند ۷۵ تا 
۸۰ نفر را هم پذیرش کند. جوادی درباره نحوه اطالع 
رســانی به معتادان منطقه نیز اظهار کرد: به دلیل 
سردی هوا تیم های امدادرســانی را در این شب ها 
موظف کردیم تا به پاتوق هــا و محل تجمع و تردد 
معتادان پرخطر و کارتن خواب ها بروند و اطالعات 
این شلترها را برای استفاده در اختیارشان قرار دهند.

    
معاونرئیسجمهوری:

اختالل ارتباطی از آسیب های 
حوزه خانواده است

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
گفت: در حال حاضر بحث »اختالل ارتباطی« یکی 
از آسیب های مهم و اساسی حوزه خانواده است که 

باید بیشتر به این موضوع توجه کرد.
معصومه ابتکار روز چهارشنبه)1۷ بهمن ماه( در 
دیدار با وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی 
کشور افزود: اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده 
است که به همین منظور انجمن جامعه شناسی ایران 
در همکاری با این معاونت در تمام استان ها نشست 
تســهیل گری تحت عنوان مهارت های ارتباطی و 

گفت وگوی خانواده را اجرا کرده است.
وی اظهار داشت: در مرحله اول به مسئله یابی 
و مساله شناســی خانواده ها پرداخته شده است، 
هم چنین نشســت هایی بــا تشــکل ها، احزاب، 
دانشگاهیان و فعاالن این حوزه داشــته و از آن ها 
دعوت کرده ایم به موضوع خانواده ورود کنند. البته 
مرحله دوم این برنامه به شکل وسیع تر و در ۵۰ شهر 
انجام خواهد شد و روی مهارت های خوب شنیدن، 
گفت وگو و مــواردی هم چون خشــونت رفتاری 
و کالمی، ســوءتفاهم و هم چنین لکنت زبان کار 
می شود.  ابتکار به اجرای طرح تاب آوری اجتماعی 
که سومین سال اجرا را پشت سر می گذارد و تنظیم 
نقشــه راه تاب آوری در 31 اســتان و تربیت 96۰ 
تسهیل گر اشاره کرد و اظهار داشت: به لحاظ اینکه 
کار ما و شما از جهاتی و در مواردی با هم همگرایی 
دارد، اگر اتاق های فکر ما با هم تبادل نظر و اندیشه 
داشته باشند، قطعا کمک بزرگی برای پیشبرد این 

طرح خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیســتی کشور با بیان این که 
موازی کاری و همپوشانی ها در حال حاضر زیاد است 
و همین موجب شده تا فعالیت های انجام شده در 
مواردی یکدیگر را خنثی و بی اثر کنند، بر تفکیک 
و مشخص شــدن حوزه فعالیت ها تاکید و اظهار 
امیدواری کرد که با مشخص شــدن حد و مرزها، 
تداخالت به حداقل برسد و انرژی های موجود بیش 

از این به هدر نرود.
وحید قبــادی دانا تقویــت نهاد خانــواده را 
موجب کاهش آسیب ها عنوان کرد و افزود: اگر بر 
فعالیت های خانواده محور در بحث هایی همچون 
اشتغال زایی، توانمندسازی و مهارت های زندگی 

تاکید کنیم، به نتایج بهتری خواهیم رسید.

از گوشه و کنار

آذرفخری،روزنامهنگار

مدتی اســت بحث و جدل در مورد 
افزایش مصرف سیگار و قلیان باال گرفته 
است. حتی با وجود تکانش های ارزی و 
گران شدن همه چیز و به تبع آن سیگار، از 
مصرف آن نه تنها کم نشده که به طرزی 
باورنکردنی، افزایش هــم پیدا کرده. 
افزایش مصرف سیگار با سن شروع به 
کشیدن ســیگار رابطه معکوس دارد؛ 

سیگاری ها کم سن و سال تر شده اند.
با ایــن وصــف، ســیگاری بودن 
دانشجوهای دخترو پســر جای خود 
دارد. آن ها 1۸ سال را رد کرده اند و اگر 
بخواهی در مورد مضرات و آسیب های 
جســمی ســیگار برای آن ها صحبت 
کنی، خودشان به مواردی که تو اشاره 
می کنی، نکته های بــه روزتری اضافه 
می کنند. یعنی داستان اصال ربطی به 
ناآگاهی از مضرات سیگار ندارد؛ آن هم 
در عصر ارتباطات و با این حجم از اخبار 
مجازی و واقعی. مســئله این است که 
وقتی از دانشجو و دانش آموز می خواهی 
به خاطر خودش سیگار را کنار بگذارد، 
در حالی که پکی عمیق به ســیگارش 
می زند می گوید: حرام که نیست! جرم 

هم نیست!
همه این ها را بگذارید در کنار فیلم ها 
و سریال های سیما و شبکه خانگی که 
در آن ها، هنرپیشــه های نقش اول و 
معموال محبوب، سیگار می کشند و با پز 
و پرستیژی که به خود می گیرند نوعی 
الگوی رفتاری به بینندگان اغلب جوان 
خود ارائه می کنند؛ پز و پرستیزی که به 
نوعی تبلیغات شرکت های تولید سیگار-

بخوانید شــرکت دخانیات- محسوب 
می شود و پول خوبی نصیب تهیه کننده 

و دیگر عوامل می کنند.
واقعیت دردآور جامعه ما در ارتباط 
با ســنین نوجوانی و جوانــی، درهم 
آمیختگی برخی قوانین در رابطه با سن 
بچه هاست. وقتی به دختر 1۵ ساله ای 
که در حال کشیدن ســیگار یا قلیان 
است ایراد می گیری خیلی راحت توی 
چشم هایت زل می زند و می گوید پس 
چه طور می توانم در هر سنی که خواستم 
یا خواســتند ازدواج کنم؟ آن می شود 
اما برای سیگار باید منتظر 1۸ سالگی 
باشــم؟ و خودش و دوستانش قهقهه 

می زنند به خاطر این همه تناقض.
آن هایــی هم که پایبند شــرع اند، 
می گویند موردی در مورد حرام بودن 
دخانیات پیــدا نکرده اند. یــا حداقل 
این طور پاسخ می دهند که مرجع تقلید 
ما آن را حرام نکرده. و باز ذهن ما درگیر 
خوانش هــای مختلف شــرع و احکام 
می شود؛ هر کسی می تواند با تاسی از 
مرجع خــود، کاری را بکند که دیگری 
با تقلید از مرجع خــود نمی تواند! برای 
همین هــم اغلب افــراد دنبال مرجع 
تقلیدی هستند که نسبت به دیگران 
آسان گیرتر باشد و مثال به قول یکی از 
همین بچه های زیر 1۸ سال، خودش 
هم اهل دود باشد:»این بهتره. خودش 

حال مارو درک می کنه!«
پس در این مجال، قرار نیست درباره 
مضرات و آسیب های سیگار کشیدن و 
استفاده از مواد دخانی حرف بزنیم. فقط 
می خواهیم حول و حوش چند عدد و رقم 
با هم صحبت کنیم. اعداد و ارقامی که 
سیر صعودی در پیش گرفته اند و کسی 

هم نگران شان نیست.

ماچهقدرسیگارمیکشیم؟
خبر خوش این که ما هنوز جایی در 
میان 2۰ کشور نخست مصرف کننده 
دخانیات قرار نداریم. و خبر بد این که بعد 
از کشور برمه، دومین کشور وارد کننده 
ســیگار قاچاق به کشور هستیم یعنی 
در حالی که ســهم بازار دخانیات ایران 
در جهان نیم درصد اســت اما در حوزه 

قاچاق،حرف نخست را می زنیم.
 و این در حالی اســت که شــرکت 
دخانیات خودمان ســال گذشته 12 
میلیارد نخ سیگار تولید کرد و تصمیم 
دارد این میــزان را بــه 1۵ میلیارد نخ 
برســاند. آن هم در حالی که  ۷۰ درصد 
مواد اولیه تولید سیگار وارداتی است و به 
دلیل مشکالت ارزی و اقتصادی قاعدتا 
باید با واردات این مواد دچار مشکل شده 
باشیم. با یک حساب سرانگشتی و با این 
حجم از قاچــاق و تولید داخلی متوجه 
می شــویم ایرانی ها روزانه معادل 3۰ 

میلیارد تومان سیگار می کشند.
حســن آذری پورعضــو کمیته 
سیاســتگذاری کنتــرل دخانیات، 
آمار رسمی مصرف ساالنه ۵۵ میلیارد 
نخ سیگار در ایران را »دروغ صنعت« 
دخانیــات می داند؛ مصرف ســاالنه 
سیگار در کشور بین 6۵ تا ۷۰ میلیارد 
نخ است . این مقدار نسبت به 1۰ سال 
گذشته افزایش نشان می دهد. طبق 
برآوردها ساالنه حدود 6۵ میلیارد نخ 
سیگار در کشــور مصرف مي شود که 
اگر این رقم را بر 2۰ تقســیم کنیم، 
معادل ســه میلیارد و 2۵۰ میلیون 
پاکت سیگار مي شود. که 2۵ میلیارد 
نــخ واردات رســمي، 3۵ میلیارد نخ 
تولید داخل و ســایر نخ هاي سیگار 

قاچاقی وارد مي شود.

حاال که پای اعــداد و ارقام در میان 
است صرفا جهت اطالع باید بگوییم که 
ساالنه بیش از 1۵ هزار میلیارد تومان 
برای تشخیص و درمان عوارض ناشی 
از مصرف سیگار در ایران هزینه می شود 
و در جهــان هر 6 ثانیه یک ســیگاری 

می میرد.
قانونداریم

کسیاهمیتنمیدهد!
ایران از قانون جامع »کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات در کشــور« برخوردار 
است؛ قانونی که 1۵ شــهریور 13۸۵ 
در کشور به تصویب رسیده و شامل 2۰ 
ماده اجرایی اســت اما به درستی اجرا 
نمی شــود. یعنی با گذشت 12 سال از 
تصویب، هم چنان شاهد ضعف اجرایی 

آن هستیم.
طبق ایــن قانون، فــروش و عرضه 
دخانیات به افراد زیر 1۸ســال توسط 
عرضه کنندگان ممنوع است و متخلف 
باید عالوه بر ضبط فرآورده های دخانی 
کشف شــده، به جزای نقدی محکوم 
شود اما شاهدیم که ســیگار حتی به 
صورت نخی، توسط مغازه ها و دکه های 

روزنامه فروشی به نوجوانان کم سن و 
سال فروخته می شود، یعنی منعی برای 

خرید وجود ندارد.
طبق آمار  در 2۰ سال گذشته سن 
شــروع اعتیاد به ســیگار حدود اوایل 
دهــه دوم زندگی افراد بوده اســت اما 
در مدت دو ســال اخیر، این شاخص به 
سن 11 سالگی کاهش پیدا کرده است. 
این در حالی اســت که در کشور هیچ 
برنامه ای برای باال بردن سطح فرهنگ 
ضد دخانیات در بین افراد کم سن و سال 
وجود ندارد و حتی خانواده ها با ترویج 
قلیان کودکان را به سوی دخانیات سوق 

می دهند.
به گفته اصغر سلیمی نماینده سمیرم 
در مجلس:»در دسترس و ارزان بودن 
سیگار، کمبود و نبود تفریحات سالم، 
عدم فرهنگ سازی مناسب و آموزش« از 
عوامل مؤثر در افزایش مصرف دخانیات 
اســت. این نماینده مجلــس از دولت 
خواسته اســت »گامی جدی« برای 
اجرای قوانین مربوط به دخانیات بردارد.

بهزاد ولی زاده، مســئول دبیرخانه 
ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت 
بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی 
هم می گوید:»این افزایش به این علت 
رخ می دهد کــه وزارت صنعت مجوز 
فروش برخی سیگارها را در مراکز فروش 
به عنوان ســیگار الیت -سبک- صادر 
می کند. ظاهر این سیگارها برای جوانان 
و زنان گمراه کننده اســت. آنان تصور 
می کنند مصرف این گونه ســیگارها 
آسیبی به سالمت شــان وارد نمی کند 
و حتی مصــرف آن را نوعــی کالس 

اجتماعی می دانند.« 
ولی زاده توضیح می دهد:» افرادی 
که سیگار »اسلیم« مصرف می کنند بر 
این باورند که با مصرف آن، الغر می شوند 
اما اطالعات سازمان جهانی بهداشت 
برعکس این مساله را ثابت کرده است. 
مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان 
می دهد این سیگارها فرقی با سیگارهای 
متعارف در بسته بندی های استاندارد 
ندارند و حتی چون باریک تر هستند، 
فرد تعــداد نخ های بیشــتری مصرف 
می کند و حجم بیشتری از نیکوتین را 

وارد بدن می کند.«
ولی زاده می گوید مــا برای کاهش 
مصرف ســیگار نه تنها به سازمان ملل 
متحد تعهد داریم بلکه قرار است تا سال 
1۴۰۴، حدود 3۰ درصد از مصرف سیگار 

در کشور نیز کاسته شود.
ازآمارجهانیتاآمارداخلی

بر اساس آمار ســازمان بهداشت 
جهانی در سال های اخیر، گرایش به 
مصرف ســیگار در بین افراد جامعه 
و به خصــوص جوانــان گســترش 
روزافزونی داشــته اســت. سازمان 
بهداشت جهانی هشدار داده است در 
هر شش ونیم ثانیه یک نفر بر اثر ابتال 
به امراض ناشــی از مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهد. استفاده 
از دخانیات ســاالنه باعث مرگ ۴/9 
میلیون نفر مي شــود و انتظار می رود 
طي 2۰ ســال آینده این رقم دو برابر 

شود. تعداد مصرف کنندگان دخانیات 
هم چنان رو به افزایش است و احتمال 
می رود که از 1/3 میلیارد نفر در حال 
حاضر به  1/۷ میلیارد تا ســال  2۰2۵ 

برسد.
دخانیات عامل مرگ 6۰ هزار ایرانی 
در سال اســت. در حالی که ساالنه 16 
هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در ایران 
کشته می شوند.  ساالنه 1۰ هزار میلیارد 
تومان از پول مردم صرف دخانیات شده 
و 2۰ تا 3۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه 
درمان بیماری های ناشی از آن می شود.

آماری کــه شــاید در ارزیابی ها و 
بررسی های جدید، با افزایش هرچه 
بیشــتری نیز همراه شود، زیرا به زعم 
کارشناســان و آسیب شناســان 
اجتماعی میزان مصرف دخانیات در 
کشور در طول ســالیان اخیر با سیر 
صعودی همراه بوده که به تعبیری باید 
گفت این نارسایی بازخورد عدم توفیق 
و موفقیت قابل توجه در حوزه کنترل و 

مهار بازار مصرف است.
امیدبودجهایدولتبهدخانیات!

در راستای بودجه 9۸ الیحه بودجه، 
دولت در جدول شــماره ۵ ماده واحده 
الیحه بودجــه 9۸ درآمــد حاصل از 
مصرف ســیگار یا به عبارتی مالیات بر 
مصرف سیگار را 1۵ هزار میلیارد ریال 
تعیین کرده است.هم چنین مالیات بر 
فروش سیگار نیز 631 میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده است. بنابراین دولت 
سال آینده از فروش و مصرف سیگار بالغ 
بر 2.1 هزارمیلیارد تومان درآمد کسب 

خواهد کرد.
به این ترتیب، با امیدی که دولت 
به این نحوه از درآمدزایی بسته تا کسر 
بودجه ســال 9۸ خود را جبران کند، 
نمی توان امیدی به کنترل تولید و یا 
قاچاق مواد دخانی داشت. در جایی که 
قرار است از مالیات حاصل از مصرف 
سیگار چنان مبلغ کالنی وارد جیب 
دولت بشود، مسلما ترجیح سال آینده 
هم چشم بستن و نادیده گرفتن این 
معضل بزرگ اجتماعی خواهد بود که 
گریبان نوجوانان و جوانان ما را گرفته 
است. همه این هزینه ها را بگذارید در 
کنار هزینه درمان بیماری های ناشی 
از مصرف مواد دخانی تــا بدانید که 
عدم توجه به نشاط و تحرک جوانان، 
چگونه در حال از بین بردن ظرفیت ها 
و ســرمایه های اجتماعی یک کشور 

است.

حرکتیدرراستایجبرانکسریبودجهدولتوسودبیشترصنعتدخانیات
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بگذارید از همین اول تلکیف مان را روشن 
کنیم که نه فقط در میان زوج های جوان که 
تازه وارد زندگی مشترک شده اند، بلکه حتی 
در رابطه زوج های میان ســال و مســن هم، 
»تاب آوری« و تحمل دیگری خیلی کم شده 
است. زن ها و شــوهرها، در چند سال اخیر 
به شــدت درگیر »خرده جنایت های زن و 
شوهری« شده اند؛ با رفتار و گفتار، همدیگر 
را آزار می دهند و در این مسیر چندان پیش 
می روند که اگر کارشــان به طالق و متارکه 
نکشد، حتما به انزوا و ســکوت و بی تفاوتی 

می رسد.  بســیاری از خانواده های ما اکنون 
تحت چنین شــرایطی زندگی می کنند: هر 
کســی به دنبال عالیق و خواسته های خود 
اســت و برآن چه »دلش« می خواهد اصرار 
دارد و به شــرایط خانــواده کــه طبعا باید 
شرایطی مشارکتی باشد، اهمیتی نمی دهد. 
هر دو طرف برای خودش تصمیم می گیرد و 
هیچ کدام از دو ستون بنیادین خانواده با هم 

صالح و مشورت نمی کنند. 
اما واقعا داســتان چیست و این مشکل از 
کجا می آید؟ آیا واقعا زنان و مردان از دو سیاره 
جداگانه به زمین هبوط کرده اند و نســبت 
روحی و معنوی و روانی خاصی با هم ندارند و 

نمی توانند در شرایط جغرافیایی و تاریخی که 
قراردارند، در کنارهم به توافق و نقاط مشترک 
دست یابند. آیا واقعا این مریخی ها و ونوسی ها 
عاجز از فهمیدن حرف هــای هم اند و مدام 
درگیر ســوءتفاهمی هستند که هیچ روزنی 

نمی توان به آن گشود؟
و جالب تراینکه همیــن دو موجودی که 
بعدها این همه ادعای درک نشــدن از سوی 
دیگری دارند، وقتی در ابتدای آشــنایی در 
قالب دو دلداده با هم مواجه می شوند، همه 
ابعاد رابطــه در اوج تفاهم و همدلی اســت؛ 
انگار که یک روح باشــند در دو بدن. اما همه 
این ماجرا تا وقتی دوام دارد که این دو دلداده 

زیر یک ســقف نرفته اند و منافع شخصی و 
سلیقه های خاص جنس شان ) به عنوان یک 

زن و یک مرد( تداخل پیدا نکرده است. 
این را هم از یاد نبریم که سنت ها و عرفی 
که بر روابط خانوادگی حاکم است و انتظاراتی 
که جامعه از این دو جنس دارد و به آن ها القا 
می کند، در این تضاد و تعارض موثر اســت. 
مردان و زنــان ما امــروز ناچارند نقش های 
جنسیتی خود را بازتعریف کنند و براساس 
همین بازتعریف ها، انتظارات خود از همدیگر 

را مشخص کنند.  
این روزهــا تقریبــا هیــچ زن و مردی 
نمی تواند بــا تعریف های 1۰ ســال پیش و 
یا عرف و ســنت نسل گذشــته وارد زندگی 
خانوادگی شــود.   اما همه ماجــرا در ذات و 
کنه خود برمی گردد به میــزان پختگی هر 

دوجنس. آن چنان که »فرانک بورسیل« در 
کتاب »مردن از عشــق« درباره شان چنین 
می گوید:» قتی دو انســان پختــه و معنوی 
به هــم دل می بازنــد، یکــی از بزرگ ترین 
پارادوکس های زندگی اتفاق می افتد. یکی 
از زیباتریــن پدیده های جهان هســتی رخ 
می دهد؛ آن ها با هم هســتند و در عین حال 
به شدت مستقل و تنها هستند! آن قدر به هم 
نزدیکند که انگار هر دو آن ها یک نفرند. اما در 
عین حال با هم بودن شان فردیت شان را نابود 
نمی کند. با هم هستند و تنها هستند. با هم 
بودن شــان کمک می کند که تنها باشند.دو 
انســان پخته و معنوی اگر عاشق هم شوند، 
بدون حس مالکیت، بدون سیاســت، بدون 
ریاکاری، به هــم کمک می کننــد که آزاد 

باشند!«

دلدادگی و آزادگی؛ ماموریت غیر ممکن!
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