رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  2ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در دﺧﺘﺮان
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﻣﺎرﺷﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ،ﺪﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ از
ﭘﺴﺮان ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.آﻣﺎرﺷﺎن ﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوز اﻋﻼم ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۶۸ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .رﯾﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
در ﺳﺎل  82ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در ﭘﺴﺮان  16درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ  :دﺧﺎﻧﯿﺎت
در ﺳﺎل  ،86ﺑﻪ  21درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﻣﺎر در دﺧﺘﺮان 8.7
درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  20درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺴﺮو ﺻﺎدقﻧﯿﺖ ,ﺗﺎ
ﺳﺎل  86ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ از ﺳﺎل  88اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ و در
ﭘﺴﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  2ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ  9ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در دﺧﺘﺮان
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  82ﺗﺎ  86در ﭘﺴﺮان از  3.1ﺑﻪ  5درﺻﺪ و در دﺧﺘﺮان از  1ﺑﻪ  9درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻠﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺮ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف  2ﺗﺎ  5ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف  2ﺗﺎ  5ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺒﺢ آن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف  10ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دود دﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﺻﺎدقﻧﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن را دود دﺳﺘﻪ ﺳﻮم آن داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دودی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺮ در و دﯾﻮار و
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺬب ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  90درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت،
زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺳﯿﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺟﺰو ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اول ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺟﺰو ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اول ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :در
ﺳﻪ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺟﺰو ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اول
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ دارد.
ﺻﺎدقﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮏ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  5دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ آﺳﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و دردﺳﺘﺮسﺑﻮدن و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﮕﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﺎر در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﺧﺎﻧﯿﺎت ﯾﮏ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ آن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ  80درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮﻫﺎ
اﺳﺎﻧﺲﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوهﺑﺮ ﺿﺮر ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺿﺮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر روی آوردهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﺼﺮف  10.5درﺻﺪی ﺳﯿﮕﺎر در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  64ﺳﺎل
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻬﺰاد وﻟﯽزاده؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف
ﻫﺮ وﻋﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل ﺿﺮر  200ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎل  90ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر  10.5درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  64ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  22درﺻﺪ در ﻣﺮدان و ﮐﻢﺗﺮ از  1درﺻﺪ در زﻧﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ  15ﺗﺎ  64ﺳﺎل  12درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﭗ ،ﻗﻠﯿﺎن و ﻏﯿﺮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  14.09درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ  12.5درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻠﯿﺎن در زﻧﺎن اﺳﺖ
وﻟﯽزاده از روﻧﺪ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎلﻫﺎی  85ﺗﺎ  90روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  25ﺗﺎ 35
ﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ درﺧﺼﻮص ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺎل  90ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  2ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻠﯿﺎن در
زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﯾﮏ درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  13ﺗﺎ  15ﺳﺎل
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  86اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﭘﺴﺮان  5درﺻﺪ و در دﺧﺘﺮان ﺣﺪود  1درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  26درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  82اﻓﺰاﯾﺶ  2ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮوش دﺧﺎﻧﯿﺎت در دﮐﻪﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد
وی در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر در دﮐﻪﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮداری  1200دﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوﺷﯽ را اﺟﺎره داده و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻔﺎد اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﻦ دﮐﻪﻫﺎ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آنﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ در ﺧﺼﻮص دﺧﺎﻧﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ آنﻫﺎ رأی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻬﺮداری
دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﺎد اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ از دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.

