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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﻗﻠﯿﺎن در روز،
ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه را دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻠﯿﺎن از آب رد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود اﻣﺮوزه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ،
ﻋﺴﻞ  ،ﺷﻬﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎدی ﻃﻌﻢ دار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎذب درﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ وﻋﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎرﺑﻮده وﻗﻠﯿﺎن ،در ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻣﺼﺮف ،دود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﻦ  ۵۰۰ﺳﯽﺳﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻟﯿﺘﺮ دود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻗﻠﯿﺎن  ۱۰ﺗﺎ ۲۰
ﻟﯿﺘﺮ دود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دود اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺷﺪه از ﻗﻠﯿﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زای دود ﺳﯿﮕﺎر را دارا اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ دارد و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳـﺮﻃﺎن رﯾـﻪ ،ﺳـﺮﻃﺎن ﻟـﺐ و دﻫـﺎن و ﺣﻨﺠـﺮه ،ﺳـﺮﻃﺎن ﻣـﺮی و ﻣﻌـﺪه،
ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ،ﮐﺒﺪ و ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ از ﻋﻮارض ﺑﺪﺧﯿﻢ و زﺧﻢﻫﺎی
ﮔﻮارﺷﯽ ،رﯾﻔﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه)ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮی( ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض
ﺧﻮشﺧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ،روﻧﺪ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 71ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن را
ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺎ
ﺳﺎل  76ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ورق ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻗﻠﯿﺎن دوﺑﺎره ﺑﺮ
ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ،ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎی آزاد ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ
ﻣـﯽ ﮐـﺮد اﻣـﺎ در ﻓﺮوردﯾـﻦ ﻣـﺎه  1388ﺑﻬـﺰاد وﻟـﯽ زاده ،ﮐﺎرﺷﻨـﺎس

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﺟﺮای ﻣﺠﺪد ﻃﺮح
ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ از ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد
و ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﮔﺒﺎر در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻔﺮﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد اﻧﻮاع ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای ﺑﺎ
ﺷﻮد.

و درﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﯽ
ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ای ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻃﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ

اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر از اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان از
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن در ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی روﺑﻪ رو
اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رودان ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای در
اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

و

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای از ﺳﻄﺢ
اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در رودان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﺑﻮده و
ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و درﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻬﻮه
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای روی آوری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
اﺳﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن آن اﻓﺮاد دارای ﻧﻔﻮذ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﺣﺘﯽ درﯾﻎ از ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﭼﺮا؟ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ
ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﯾﺎ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و رﻧﺠﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ روداﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن رودان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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