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سرمقاله

معاون بهداشتی دانشکده علومپزشکی سیرجان از وضعیت استعمال دخانیات در کشور میگوید

روزانه  20میلیارد تومان در کشور دود میشود

 گروه خبر
هر سال هفته ملی دخانیات که میرسد صفحات
نشریات پر از گزارشهایی پیرامون مصرف سیگار و
قلیان میشود ،مطالب تکراری که همهی ما بعضا آنها
را شنیدهایم ،این بار اما پاسارگاد سعی کرده است در
مصاحبهای با دکتر محمد موقری معاون بهداشتی
دانشکده علومپزشکی به آمار و زوایای پنهان این موضوع
بپردازد .اینکه چرا قوانین مبارزه با دخانیات در کشور به
جایینمیرسد.
 شعار امسال روز ملی دخانیات«اجازه
ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد» اما به نظر
میآید با شیوع باالی مصرف دخانیات در کشور
نفسمردمبهشمارهافتادهاست؟
دربحثمصرفدخانیاتحاالبهطورعمدهسیگار
وقلیان(البتهبایدبگوییمسیگارت،چونسیگار بهشکل
برگبوده،میپیچیدندومصرفشبهراحتینبودهاست،
یعنیطرفمیخواستهیکسیگاردرطولروزبکشددو عکس :امین ارجمند
ساعت باید وقت میگذاشته است .اما با صنعتی شدن
تولید سیگار و تولید انبوه آن که قدمتش به یک قرن اخیر آمریکاتولیدمیشودامادراینکشورمردمحقاستفادهندارند.
برمیگردد).دردنیاچیزیحدودیکمیلیاردوسیصدمیلیون واگربخواهداستفادهکنند مالیاتبهآنتعلقمیگیرد.
نفر تخمین میزنند که به دخانیات اعتیاد دارند که عمدهاش
 االن وضعیت استعمال دخانیات در سیرجان
هم سیگار است .از این تعداد یک میلیارد از آن مرد و سیصد بهچهشکلاست؟
میلیوننفرزنهستندوپیشبینیمیکنندتاسال 2025این
سیرجانهمهمانندسایرشهرهایکشوراستوآماری
تعدادبه 1/7میلیاردبرسدکهآمارنگرانکنندهایاست.جالب در این زمینه نداریم .مانند بقیه کشور وضعیت خوبی نیست.
استبدانیدچهارپنجماینتعداددرکشورهایدرحالتوسعه متاسفانهتعدادافرادیکهبهدخانیاترویمیآورندخیلیزیاد
با درآمد کم و متوسط زندگی میکنند .این در حالیست که شده است مخصوصا در خانمها وضعیت مناسب نیست .مثال
کشورهای توسعهیافته مصرف سیگارشان را خیلی محدود خانمی با کلی فالوور در اینستاگرام از قلیون کشیدنش پست
کردند .در هر روز در دنیا بین  80تا  100هزار نفر به این آمار یا الیو میگذارد که خیلی زننده و زشت است .جالب است با
افزوده میشود که نیمی از اینها در آسیا زندگی میکنند.
افتخار این کار را انجام میدهد.
 آمارفوتمبتالیانبهدخانیاتچگونهاست؟
 خب سودجویان زیادی پشت قضیه دخانیات
در دنیا روزانه از هر دو نفر سیگاری یک نفر در اثر عوارض هستند
مرتبط با سیگار فوت میکند که اینها عمدتا در کشورهای
دخانیات تجارت بسیار پرسودی است .هرکجا هم
فقیر هستند چون نمیتوانند درمان کنند و بیماریشان پول باشد مبارزه خیلی مشکل میشود .مطمئن باشید
ت مافیای دخانیات از همه بیشتر است و چیزی نیست
به موقع تشخیص داده نمیشود .از نظر ابتال به بیماریها قدر 
ثابتشده افرادی که دخانیات مصرف میکنند در معرض زیاد که فقط در سیرجان وجود داشته باشد در همه جای کشور
بیماریهایقلب 
یوعروقی،سرطانها،فشارخون،بیماریهای وضعیت همین است .به شدت تجارت پر سودی است و رقمها
ریوی و  ...هستند .متاسفانه باز این مرگها در کشورهای بسیار نجومی هستند .اصال دولتها در برابر اینها نمیتوانند
کمترتوسعهیافته و فقیر بیشتر اتفاق میافتد .درواقع در این کاری کنند .جالب است بدانید تجارت یک سال کمپانیهای
کشورها هم مصرف باالتر است و هم عوارضش بیشتر است.
دخانیات با تجارت 20سال فروش نفت ایران برابری میکند،
کشورهای اروپایی و آمریکایی آمدند روی این قضیه کار از طرفی بحث سهولت دسترسی به دخانیات باعث افزایش
کردند و رویهشان را تغییر دادند و با راهکارهایی که پیدا کردند ،مصرف شده است؛یعنی وقتی تنباکوی میوهای همه جا گیر
مصرف سیگار را به حداقل رساندند .درواقع آنها مصرف میآید ،خیلی راحت قلیانهای پرزرق و برق در معرض دید
دخانیاتشان را با روشهای مختلف کم کردند.
هستند مردم وسوسه میشوند که حداقل به عنوان دکوری از
 مثل چه روشهایی؟
قلیاناستفادهکنند.وقتیدکوریگذاشتهشدباالخرهوسوسه
اولینراهحلمالیاتاست.بایددولتمالیاتسنگینیبر میشوند یک بار استفاده کنند .وقتی به یک چیزی دسترسی
تولید ،توزیع و ورود دخانیات بگذارد .جالب است بدانید ایران آسان باشد گرایش به مصرف در آن زیاد میشود.
بدترین نمره را در مالیات بر دخانیات دارد .متاسفانه صنعت
 یعنیدراینزمینههیچاهرماجراییونظارتی
دخانیات کشور بعد از انقالب دو برابر رشد کرده است .ما در ندارید؟
همه چیز تحریم هستیم اال در سیگار و تنباکو ،خیلی راحت
در رابطه با عرضه مواد دخانی قانونی با عنوان«قانون
این اقالم وارد کشور میشوند و در جعبههای زیبا عرضه جامع کنترل و مبارزه با دخانیات» وجود دارد که باید رعایت
میشوند .البته کشورهای اروپایی هم تا قبل از این با همین شود.اینقانونچندسالپیشتصویبشدامانهادهایمتولی
معضل روبهرو بودند و زمانی فیلمهای کالسیک و وسترن همکاریزیادیدرخصوصاجرایاینقانوننکردند.مثالاداره
قدیم را ببینید تمام نقشاولهایشان سیگار میکشیدند .اما صنعتومعدنیااتحادیههاکهارگانهایاصلیهستندوباید
االن در فیلمهایشان کمتر شاهد سیگار کشیدن هستیم ،اما این قانون را اجرا کنند آن جوری که باید و شاید این قانون را
در فیلمهای ما هنوز صحنههای سیگار کشیدن وجود دارد اجرا نکردند .البته این قانون مواد مختلفی دارد از جمله :تعیین
وسیگارکشیدنهنرپیشههاتاثیرزیادیرویجواناندارد.
عامالن فروش دخانیات به صورت عمدهفروش و خردهفروش.
در کشورهای توسعهیافته مالیات را حساب شده باال در شهرستانها با همکاری اداره صنعت و معدن و اتحادیه و
بردند اما افزایش مالیات بر دخانیات را برای کشورهای دیگر مجمع امور صنفی می بایست مکانهای فروش دخانیات را
اجرا نکردند تا صنعت دخانیات در کشورهای در حال توسعه مشخصکنندکهدرسیرجانخیلیکمانجامشدهاست.حاال
به جای کاهش ،رشد داشته باشد ،شما اگر روی سیگارها دقت چندتاعمدهفروشمشخصشدهامادربابخردهفروشیهاکه
کرده باشید روی اکثرشان نوشته است؛«جهت استفاده در میبایست مکانها مشخص و به آنها مجوز داده شود ،انجام
آمریکانیست».حتیبرندهایآمریکایی،حداقلتحتلیسانس نشدهاست.وقتیبهاینهامجوزدادهشودبقیهدیگرحقفروش

دخانیات را ندارند .در سیرجان متاسفانه هنوز این قانون اجرا
نشدهاست.وقتیاینقانوناجراشودبهداشتمحیطمیتواند
اقداماتی را که نیاز هست انجام بدهد .یکی دیگر از مواد این
قانون این است که مثال به افراد زیر  18سال به هیچ وجه
نباید سیگار بفروشند و اگر مشخص شود جریمه دارد .فروش
سیگارنخیوبازشدهنبایدتوزیعشود.سیگارهادرمعرضدید
اصال نباید باشند ،استندهایی که داخلشان سیگار است باید
درپوش داشته باشند و پشت سر متصدی نباشند .همه اینها
ریز به ریز مطرح شده است .اجرای این قانون باید از سمت
اتحادیه پیگیری میشد که این کار را انجام ندادند .حاال وزارت
بهداشت چندینبار مکاتبه کرده ،مهلت داده به ادارات که این
کارهاراانجامدهندولیمتاسفانهانجامنشدهاست.اینهابایداز
شرکتهاییکهتوزیعمیکنندبخواهندکهاستندهایشانرا
شدارکنند،هیچتبلیغاتیدررابطهبادخانیاتنبایدوجود
درپو 
داشته باشد ،حتی روی همان استندها هم حق ندارند عکس
سیگار بگذارند .هرکجا تبلیغی دیده شود به دادسرا ارسال و
جریمهمیشوند.عرضهقلیاندرمحلهایفروشموادغذایی
ممنوعاست.صدورمجوزبرایمراکزعرضهقلیانممنوعاست.
 مگرجواز راشما صادرمیکنید؟
ما صادر نمیکنیم ،یعنی مرجع صدور جوازکسب ما
نیستیم و اتحادیهها هستند .آنها جوازکسب صادر میکنند
اما یکی از نهادهایی که باید استعالم بگیرند بهداشت و درمان
است ،وقتی استعالم شد ما اگر شرایط را داشته باشند جواب
میدهیم ،اگر جواب ندادیم یا تایید نکردیم و حقی که برای
اینها مجوز صادر کنند ندارند .این مراکزی که االن هستند و
یدانم ،درواقع اگر مجوز دارند یعنی کار
مجوز دارند را من نم 
خالفی انجام شده است .اگر هم ندارند که بایدپلمپ شوند.
به هیچ وجه ما مکانی را که قلیان و دخانیات عرضه شود را
تایید نمیکنیم .یا جاهایی که عرضه مواد غذایی هست ما از
آنهاتعهدمحضریمیگیریمکهاینکاررانکنند.حتیقلیان
نزدیکشانهمنبایدباشد.
 شماداریدازقانونیحرفمیزنیدکهاصالاجرا
نمیشود؟
خب گفتم از آنجایی که نهادهای دیگر میبایست
همکاری کنند تا این قانون اجرا شود .در خیلی از شهرستانها
و استانها این قانون اجرا شده است ولی متاسفانه در سیرجان
اجرانشدهالبتهماخیلیهمپیگیریکردیم،نامههمنوشتیم،
از باال هم نامه داشتیم .یعنی از وزارت بهداشت به تمام ادارات
تومعدن که متولی و ناظر همهی اینهاست ،نامه
کل صنع 
دادند و آنها هم به همه ادارات صنعت و معدن شهرستانها
نامهنوشتندولیبایداجراکنندمتاسفانهاجرانکردند.
 در حال حاضر در خیلی از مراکز در سیرجان
قلیانعرضهمیشود
طبق همان آییننامه جاهایی که قبل از این آییننامه

مجوز دارند باید هدایت شوند به سمتی که تغییر شغل
دهند یعنی بیایند یک جوازکسب دیگری بگیرند مثل
اغذیهفروشی ،و جوازکسب جدید اصال صادر نشود.
همچنین قرار است مالیات بر دخانیات را سال به سال
افزایشدهندتااینکههزینهباالبرودومصرفکمترشود.
جایی که ما تاکید داریم کنترل انجام شود در پارکها
و مراکز تفریحی است .این جاها مصرف قلیان کنترل
نمیشود و مردم خیلی راحت در انظار عموم قلیان
میکشند .میطلبد بنری زده شود که در این محل به
ایندالیلعرضهومصرفقلیانممنوعاست.اگرکنترل
شود و چندباری تذکراتی داده شود تا شاید مردم هم
کمکم به این سمت بروند که قلیان را به این مکانها
نبرند .مثال وقتی به پارک بوستان میروی وضعیت واقعا
وحشتناک است و تمام فضا را بوی قلیان پر کرده است.
 دوسالپیشآمدندتعدادزیادیقلیانرا
درپارکینگشهربازیبهصورتنمادینشکستند
بهنظرتانچنیناقداماتیموثراست؟
نه تاثیر ندارد و فقط یک حرکت نمادین است که
مردم بفهمند این موضوع جرم و خالف است .مهمترین بحث
درمبارزهبادخانیاتمطالبهگریمردماست.مردمخودشانباید
مطالبهکنند.جالباستبچههایماجاییدارندبرخوردمیکنند
خود مردم میگویند «چیکارش دارین ول کن بابا ،جوان تفریح
ندارد ».این خیلی درد است ،متاسفانه تا االن برخوردها جدی
نبوده است .اگر برخورد جدی باشد ،مشکالت کمتر میشود.
اگر همه دستگاهها هماهنگ باشند و حمایت کنند این قانون
به راحتی اجرا میشود .این قانون زمانی که در زمان ریاست
جمهوری آقای احمدینژاد تصویب شد ،قهوهخانهایها تجمع
کردند و به آنها یک فرصتی برای اجرای قانون دادند و قانون را
یک جورایی به تعویق انداختند .قانونی هم که به تعویق بیفتد
اجرایش مشکل میشود و از همان وقت این قانون جان نگرفت.
این باید یک طرح ادام هدار باشد و همه باید باهم همکاری کنند.
مانمیخواهیمکسیرامتهمکنیم.ماخودمانیکیازدستگاهها
هستیماماواقعانمیشودبهتنهاییکاریکنیم.
 به جز سیگار و قلیان جدیدا استعمال ماده
مخدری به نام گل خیلی رواج پیدا کرده است
گل از خانواده ماریجوانا است و به شدت عوارض و
اعتیاد دارد .در حالی که خیلی از جوانان فکر میکنند اعتیاد
ندارد ،به هر حال باید اطالعرسانی شود که این ماده عوارض
روانی شدیدی دارد.
 استان کرمان جز استانهای پیشتاز در
مصرفدخانیاتاست؟
نه .استانهای مرکزی ،آذربایجانغربی ،قزوین و البرز
باالترین مصرف سیگار را دارند و مصرف قلیان در استانهای
بوشهر ،هرمزگان ،سیستا نوبلوچستان و فارس باال است.
همچنین سنین 54-45سالگی هم بیشترین میزان مصرف
سیگار را دارند ،اما این بدان معنا نیست که در بقیه سنین
مصرف سیگار وجود ندارد .متاسفانه سن شروع سیگار پایین
آمدهوبهبینبانوانودانشآموزانرسیدهاست.حتیمتاسفانه
معاون وزیر مصاحبهای دیروز کرده بود و گفته بود به بحث
دخانیات ارز دولتی تخصیص یافته است و حتی االن دارد
سیگارآمریکاییواردکشورمیشود.سیگاردرکشورماخیلی
ارزان به فروش میرسد و اگر قیمتش باال رود قطعا مصرفش
کمتر میشود .در کشور روزانه حدود 20میلیارد تومان خرج
سیگار میشود .حاال عوارضی که میگذارد و هزینه درمانش
بماند ولی آنقدری که باید ،مالیاتش افزایش نکرد .البته
دولتها هم در این قضایا نقش دارند .چون به دلیل عوارضی
که می گیرند ،زیاد سختگیری نمیکنند .از سال  88تا 98
مصرف روزانه قلیان در کشور  40درصد افزایش یافته است.
پیشبینی میکنند در کشور ساالنه  55تا  60هزار مرگ در
رابطه با مصرف مستقیم دخانیات اتفاق میافتد .در مطالعاتی
که انجام شده است عوارضی که نصیب اطرافیان آدمهای
سیگاریمیشود،بسیاربیشترازفردسیگاریاست.

مطالبه گري دانشجويان جزو مطالبه طبيعي و به حق آنهاست
 پاسارگاد :به دنبال انتشار گزارش هفته
گذشته پاسارگاد به نام «آزادی در حصار دانشگاه
آزاد» ،روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی طی یک
جوابیه به این مطلب واکنش نشان داد.
تدارانه
هفتهنامه پاسارگاد ضمن انتشار امان 
اینجوابیهتاکیدمیکندازسخنانروابطعمومی
دانشگاه آزاد پیرامون لزوم نهادینهشدن فرهنگ
پاسخگویی در جامعه استقبال نموده و امیدوار
است بنابرهمین دیدگاه و وعدهها شرایطی فراهم
شود که بین مسئوالن این دانشگاه و رسانهها
ارتباطیحرفهای،مستمرومسئوالنهشکلبگیرد
و مسئوالن این نهاد آموزشی پیشگام و الگوی
اجرایفرهنگپاسخگوییوپاسداریازارزشهای
واال و مقدسی نظیر آزادی بیان باشند.
 جوابیه
گزارشی تامل برانگیز «گروه جامعه» نشریه
وزینپاسارگادنقدیبهفرایندکاردانشگاهوگروه
آموزشی روانشناسی وارد کرده ،لذا در راستای
وظیفه و لزوم پاسخگویی و از طرفی صیانت از
هویت برند دانشگاه آزاد اسالمی به انتشار مطلب
ذیلملزممیگردیم:
-1واقعیت مطالب درج شده در شماره
قبل ،خالف واقع بوده و در رسالت شماست که
به اصالت آنها توجه نمایید و به دانشگاه مربوط
نیست که مطلب بر مبنای گردآوری نادرست
اطالعات از سوی خبرنگار صورت گرفته یا اینکه
وی برای تولید گزارش خود به منابع نادرست
مراجعه کرده و یا از منابع شفاهی نادرستی
نقل قول کرده است .با همه آنچه گزارش شده،
دانشگاه هرگز اعتقادی ندارد که گزارش به
صورت عمدی و بر اساس یک فرایند از پیش
تعیین شده صورت گرفته تا نتیجه آن تبلیغی

منفیبرایدانشگاهباشد.زیرابهمسئولیتپذیری
و قانونمندی پاسارگاد و میزان نگرش حرفهای
رسانه و خبرنگارش اعتقاد وافر داریم و بارها به
یاندیشیم که چه شده که موضوعی تا این
این م 
حد سطحی به فضای رسانهای کشیده شده
لذا برای حل و فصل همین موضوع همینجا
دعوت میکنیم از نشریه وزین پاسارگاد تا
اطالعات ،دادهها ،مستندات و روش کار ما را
از نزدیک بررسی کرده ،ضمن وارد شدن به
فضایی صمیمانه و احساس نزدیکی ،نسبت به
انتشار دادههای مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی
سیرجان و به لحاظ کردن اصالحات مورد نظر
اقدامفرمایید.
-2دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان از
نیمسال دوم سال ( 68سی سال پیش) فعالیت
خود را در رشته اقتصاد به همت بلند مسئولین
وقت آغاز نمود .سیر رشد دانشگاه با یک رشته
آن روز ،امروز به بیش از شصت رشته کاردانی و
کارشناسی بیش از سی رشته کارشناسی ارشد
تا دکتری رسیده که مرهون مدیریتهای قبلی
است و جا دارد از خدمات آنها قدردانی شود .در
بعدفیزیکیبیشاز 70هزارمترمربعساختمان
در 87هکتار اراضی دانشگاه 89نفر عضو هیات
علمی (مربی تا استادتمام) و بیش از  300نفر
مدرس مدعو در کنار  114نفر کارکنان وظیفه
ارایه خدمات آموزشی را عهده دارند .در تمام
ادوار دانشجویان همانند اساتید و کارکنان ملزم
به رعایت قوانین و مقرراتی هستند که سازمان
مصوب کرده و عدول از آنها تخطی محسوب
شده و به کمیته انضباطی معرفی در صورت
صدور رای کمیته به عنوان یک نهاد مستقل
که شیوهنامه خاص خود را دارد و فقط در

دانشگاه اعمال میشود ،قابل اعتراض در کمیته
تجدید نظر استانی است ولی طبق آئیننامه،
صدور رای در کمیته بدوی انضباطی از همان
لحظه قابل اجراست ،ارتباطی به قوانین مدنی و
جزایی ندارد .الزم به ذکر است رای صادر شده
در کمیته انضباطی دانشجویی این دانشگاه در
خصوص نامبرده ارتباطی به نقدهای وارد شده
توسطایشانبهگروهروانشناسینداردوبهلحاظ
حفظ حرمت دانشجو به عنوان عضوی از خانواده
بزرگ دانشگاه از بیان جزئیات تخلف وی و رای
کمیته معذوریموپیشنهاد میشوددانشجوهم
از طریق مجاری رسمی دانشگاه در باالدست در
قالبمطالبهگری،حقخواهیوپیگیرینسبت
به روشنگری اتهام وارده گام بردارد نه از طریق
نشریاتوجراید.
-3مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سیرجان به عنوان اولین و بزرگترین
مجموعه آموزش عالی شهرستان اعتقاد دارد؛
آرمانگرايي و مطالبهگري دانشجويان جزو
مطالبه طبيعي و به حق آنها است .به تعبیر
مقام معظم رهبری؛ دانشجویان افسران جوان
جنگ نرم هستند و همانگونه که معظمله بارها
از دانشجویان خواست هاند تا فعالیتهای خود را
برمحورعدالتطلبی،مطالبهگری،پرسشگری،
تبیین و روشنگری سوق دهند ما هم با تاسی
از فرمایشات معظمله اعتقاد داریم دانشجو باید
فریاد بزند و صدایش را بلند کند اما در مجرا و
کانال خودش به مصداق هر سخن جایی و هر
نکته مکانی دارد و این مهم با توهین ،تهدید،
افترا ،ارعاب و نشر اکاذیب که مصداق جرم
محسوبمیشوندمتفاوتاست.دانشگاهبایدبه
جریانهایآزادیخواهدانشجوییاهمیتویژهای

دهد تا مطالبهگری در جامعه رونق بگیرد ،کما
اینکهدرسالیانمتمادیتاثیراترفتاریمتقابل
دانشجویانومتولیاندانشگاهیبالفاصلهدربدنه
جامعه ایرانی خودش را نشان داده است .هرچند
کهمتأسفانهتیغجریاندانشجوییچندصباحی
برد و
ُکند شده است و آنطور که باید ،نمی ّ
عدهای بسیار قلیل به دنبال خطدهی و القائات
خواسته شخصی ،مفسده در دانشگاه به جای
خواستهوخردجمعیهستند.
-4نوک پیکان انتقاد گروه جامعه نشریه
به سمت مدیرگروه روانشناسی نشانه رفته که
همگان اعتقاد دارند گل سر سبد دانشگاه است.
دکتر سیما کریمی اولین عضو بانوی هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان،
فار غالتحصیلدانشگاهآزاداسالمیواحدپزشکی
تهران ،دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانیخارجکشور،کارشناسارشدروانشناسی
بالینی فارغ التحصیل از دانشگاه شیراز است که
درآخرینسالهایخدمتهمچنانبهفراگیری
دانش مشغول و دانشجوی دکتری روانشناسی
عمومی واحد تهران در مرحله دفاع از رساله
میباشند .نامبرده عالوه بر سوابق روشن مدیر
بخشی در مراکز درمانی سیرجان ،مدیریت
گروهایآموزشیپرستاریوروانشناسیبالینی،
روانشناسی درمقاطع کارشناسی وکارشناسی
ارشد را در مدت  22سال گذشته این دانشگاه
بر عهده داشت هاند .وی عضو شورای آموزشی به
مدت 7سال ،عضو کمیته انضباطی دانشجویی
به مدت 10سال ،مسئول هسته پژوهشی زنان
هیات علمی منطقه هفت (استانهای کرمان،
سیستانو بلوچستان و هرمزگان) عضو شورای
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان به

مدت  4سال ،پژوهشگر برتر در اولین جشنواره
فرهیختگانوپژوهشگرانبرترواحدهایمنطقه
هفت دانشگاه آزاد اسالمی سال ،1390استاد
برگزیده دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
که مراسم تقدیر ایشان در منطقه هفت دانشگاه
آزاد اسالمی برگزار شد (اردیبهشت  )1391و
همچنین پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سیرجان در  4سال متوالی و فرهیخته
برگزیده ازسوی شورای اسالمی شهر سیرجان
سال  1387و در حال حاضر عضو هیات مدیره
مجمعخیرینسالمتسیرجانمیباشد.توجه
داشته باشیم موارد فوق به عالوه رعایت نظم،
انضباط ،رعایت سرفصل دروس و جدیت در امور
آموزشی به مصداق «چوب استاد به ز مهر پدر»
جزو فضایل اخالقی این استاد محسوب میشود
نه رذایل وی.
-5بدون شک حراست در هر سازمانی
حافظ ارزشها ،اصول و دیدهبانی ثابت بر
امور جاری سازمان است .مدیر حراست این
واحد دانشگاهی با  15سال سابقه درخشان
همواره حامی منافع دانشجویان بوده و
تالش شبانهروزی خود را معطوف امنیت
فیزیکی ،ذهنی و روانی این قشر فرهیخته و
همکاران نموده است .صدور و ابالغ حکم برای
دانشجوی منتقد از سوی کمیته انضباطی و
دبیرخانه محرمانه بوده که از حراست دانشگاه
مستقلمیباشد.
مجددا ضمن سپاس از بذل توجه نشریه
پاسارگاد به مسایل دانشگاه و نگاه حرفهای
خبرنگاران محترم ،راه نقد و انتقاد از دانشگاه
باز بوده و پذیرای نگاه و نگرش سازنده افراد
فعال در حوزه رسانه و اجتماع برای پویایی و
پایاییهستیم.
روابطعمومیدانشگاهآزاداسالمی
واحدسیرجان

فرهنگ با نمک
 رضا مسلمیزاده
عقل سالم در بدن سالم است
و از همین بابت سالمت جسمانی
شرط و مقدمهی الزم و ضروری
برای همهی انسانهاست .در
ایامی به سر میبریم که دستگاه
بهداشتی کشور با همکاری سایر
دستگاهها تالشی گسترده را برای کنترل فشارخون
در کشور آغاز کرده است .ظاهرا ملت رشید ایران چنان
«شور»ش را در آوردهاند و سالمتی خود را به خطر
انداختهایم و کار را به جایی رسانده که براساس برآوردها،
 ۴۰درصد از مردم کشور از بیماری فشار خون باالی خود
اطالعی نداشته و نیمی از افرادی که از فشار خون خود
مطلع هستند ،آن را کنترل نمیکنند و به دنبال درمان
نیستند .یکی از توصیههای متولیان بهداشت برای رهایی
از شر قاتل خاموش کاهش مصرف نمک است و این
موضوع شاید دشوارترین بخش جهاد در بسیج ملی کنترل
فشارخون باشد .دلیل این دشواری هم ریشههای فراگیر
مصرف باالی نمک است که از فرهنگ غذایی فراتر رفته و
سایر جنبههای فرهنگی را هم شور کرده است .علیرغم آن
که در نصوص معتبر دینی در خصوص تقدس نمک چیزی
یافت نمیشود اما در فرهنگ عمومی باوری به تقدس
این مادهی سفید وجود دارد که ریشههایش نامشخص

است .از نمک برای دفع چشمزخم و در امان ماندن
از آفات «چشمان شور» هم استفاده میشود و در برابر
شخصیتهای لوس افراد «با نمک» قرار دارند .در چنین
درهمپیچیدگی فرهنگی با نمک ،طرح حذف نمکدان از
سفرههای ایرانی سخن و اقدامی جسورانه و جهادی اکبر
به حساب میآید که باید برای توفیق و به ثمر رسیدنش
دست به آسمان برداشت.
درفرهنگغذاییماشوریغذابهتعارف«خوشنمکی»
عنوان میشود و گذری ذهنی بر تنقالت و اغذیه ،فهرستی
در خور توجه را پیش چشممان قرا میدهد که برخی از آنها
از «پفک نمکی» و «شور بالل» گرفته تا «شوری» بدون
پردهپوشی به پرنمکی خویش افتخار میکنند و به گمانم
«نمکین» هم نام برندی در محصوالت غذایی است اگر که
از تالطمات اقتصادی برکنار مانده باشد.
البتهفرهنگبانمکایرانیجنبههایاینچنینیبسیاری
دارد و برای ساختن جامعهیی سالم و سعادتمند ای بسا
به چندین و چند طرح ملی بسیج خانهتکانی فرهنگی و
فراروی از خرافات و باورهای ناصواب نیاز داشته باشیم.
به عنوان یک مبتالی به بیماری فشارخون باال که
اسباب زحمت و نگرانی رفیقان طبیب را فراهم آورده است،
آرزو میکنم هیچ سفرهی ایرانی نمکدان را به خود مبیند
و این مقدمهی نمکزدایی زمینه را برای اصالح جنبههای
معیوب دیگر در فرهنگ بانمک ایرانی پدید آورد.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 ماانقالبکردیم،شهیددادیمکهبساطتجملگراییجمعشود
وهمهیکسانازامکاناتومنافعاستفادهکنند ،نهعدهایمرفهبیدرد.
3117
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ کدام آسفالت،
کدام کارعمرانی ،شهرداری دوتا خیابان از اول سال آسفالت کرده،
بعد درتابلوتبلیغاتیمیدانگیتینوردوروزنامههاچهتبلیغیکرده
است ،مگر نه اینکه این کارها وظیفه ذا تی شهرداری است ،مثل این
میماند که بانک بیاید بگوید که ما درسال اینقدرچک پاس کردیم،
اینقدرپول دست مردم دادیم .آقای شهردار اعضای شورا اینقدر با
شعورمردمبازینکنید.قبولکنیدکههمشمادرشوراضعیفعمل
میکنید ،هم شهردارکمتو ِان ضعیف انتخاب کردید .آقای شهردار
ازآقای سعید ی یاد بگیر پنجاه سال پیش با آن امکانات کم این شهر
را سا خت ،اما شمامدام میگویید پول نداریم ،قیر نداریم ،نه بگو من
توان ندارم جسارت ند ارم .اهل کا رنیستم4729
 هیچارادهایبرایبازگرداندنخاوریکهباسههزارمیلیاردتومان
از کشور متواری شد نیست .در حالیکه نیروهای گمنام امام زمان
امثالریگیرادرپروازبی نالمللی،هواپیمایاورامجبوربهفروددرخاک
کشورمانمیکنندواورابازداشتمیکنند.یاسایرافراد بهجرمهای
مختلف کشور را ترک کرده وتوسط پلیس اینترپل دستگیر و به
کشورتحویلمیشوند.ولیتنهابرایخاوریچنیناقدامینمیشود.
شک داردکه دستهایی دراین دزدی درکار نبوده باشد0114.
آخر از احکام صادره برای پروندههای اختالس در شهرداری و
رشوه درشرکتنفتسیرجانباخبرنشدیم! افکارعمومیهمچنان
منتظرروشنشدنجزییاتهستند!2954

ازشهردار خوبمان تقاضا داریم به شهرک صدف هم رسیدگی
کند ،خاک همه جا را گرفته است4998.
مسئول رسیدگی به اوضاع آشفته و نابهسامان پارک
17شهریورکیست؟ اگردرهرساعتازشبانهروزگذرتانبهاینمکان
عمومیافتادهباشدمتوجهعمقفاجعهخواهیدشد.انگاریکمنطقه
متروکه و بدون صاحب است4179 .
 آیا تا به حال به مضرات یا بهتر بگویم خطراتی که استفاده از
اینترنت همراه ،خود و عزیزانمان را تهدید میکند اندیشیدهاید و
تحقیق کرده اید؟ کافیست یک تحقیق آگاهی خود و عزیزانمان
را باال ببریم تا طریقه استفاده درست ازاین مار خوش خط وخال که
همین گوشی همراه است را بهتر وبیشتر بدانیم که چگونه لطمات
جبرانناپذیریبهکاربرواطرافیانم یزند!6459
خواسته امام خمینی از مسئوالن نظام این بودکه حداقل حقوق
را دریافت کنند تا به فکر افرادکمدرآمد و مستضعف جامعه باشند
ولی مسئوالن کنونی عالوه بر دریافت حقوقهای چند صدمیلیونی
و ماشینهای میلیاردی و سرمایهگذاری برای فرزندان خود ،خود
را صاحب نظام قلمداد میکنندکه همگی بالاستثناء مدیون این
مرد ماندو روزقیامتبایدپاسخگوباشند0114.
 قهرمانی مجدد بهترین تیم باشگاهی ایران و پرهوادارترین تیم
باشگاهی قاره ی آسیا یعنی تیم فوتبال پرسپولیس تهران را در جام
حذفی که باعث شد دبل کند و به قهرمانیهایش در این سالها
اضافه کند ،به حدود  30میلیون هواداری که این روزها در غم و
اندوه اقتصادیبهسرمیبرندواینقهرمانیهاباعثشادیشانشد،
تبریک می گویم 4306.

خبر
در مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری سیرجان مطرح شد

سرپرست فرمانداری :وقتی دستگاه قضایی
پروندههای زیادی تشکیل میدهد یعنی سایر
دستگاهها کار خود را خوب انجام ندادهاند

 پاسارگاد :مراسم تودیع و معارفه رییس دادگستری
شهرستان سیرجان شنبه این هفته با حضور جمعی از مسئوالن
برگزارشد.
امامجمعهسیرجاندرآیینتودیعبراهوییومعارفهسپهریبهعنوان
رییس دادگستری سیرجان با اشاره به حربههای دشمن برای ایجاد
اختاللدرعملکردنظامگفت:درشرایطفعلیهمهمادرایجادامیدو
ازبینبردنیاسدرجنگنابرابریکهدشمنآغازکردهسهیمهستیم
و بخش مهمی از این کار بر عهده قضات است .وی افزود :بعضی از
قضاتدرتبدیلمجازاتبهکارهایمناسباقداماتخوبیانجامداده
اند .مث ًال زمان حبس برخی از مجرمین را به اقامه نماز جمعه تبدیل
کردندچراکهزندانجایمناسبینیستوباتبدیلاینمجازاتهابه
کارهای حسنه می توان زمینه ای برای رشد و هدایت مجرمان فراهم
وازقضاتیکهاحکامرابهاینگونهامورتبدیلکردهاندبایدتشکرکرد.
فرماندار سیرجان نیز در بخشی از سخنان خود گفت :آرامش روانی
در سطح شهر هیچ گاه ثبات ندارد مگر اینکه مردم خیالشان راحت
باشد که قاضی عادلی دارند ،یک دستگاه قضایی توانمند دارند که
اجازه فعالیت افراد شرور را در فضاهای عمومی و غیر عمومی نخواهد
داد .یکی از پر مراجعه ترین دستگاه های اجرایی دستگاه قضا است؛
گرچه این کار عیب و نقص است چرا که وقتی یک دستگاه قضائی
پروندههای زیادی تشکیل میدهد این امر نشاندهنده این است که
سایر دستگاهها کار خود را خوب انجام نداده اند .اگر مردم به حقوق
یکدیگر تعرض نمیکردند و بلندپروازی های نامناسب نسبت به هم
نداشتندهرگزپروندههایقضاییایجادنمیشد.دستگاههایمختلف
درکاهشاینجرایمنقشبسیارپررنگیدارند.ویافزود:دستگاهقضا
بایدایجادشودبرایحلمشکالتجامعه.حتیبرخیمشکالتدرون
دستگاهی هم ایجاد میشود که نیاز به وجود دستگاه قضا را تشدید
میکند .متأسفانه بسیاری از ما تحمل شنیدن حرف حق را نداریم و
دیگران باید حق را برای ما تعیین کنند .در حالیکه می دانیم حرف ما
حقیقتنیستبازبرحرفخودپافشاریمیکنیم.
تالمال به
محمودآبادی خاطرنشان کرد :زمانی که شورای حفظ حقوق بی 
ریاستدادگستریتشکیلمیشود،بخشعمدهایازمسائلحلمیشود.
در حال حاضر میتوانیم بگوییم سیرجان از برخی از این مشکالت خارج
شده ،مث ًال اینکه سیرجان دیگر بهشت زمین خواران نیست بلکه به همت
ریاستدادگستریومسئوالنمربوطهجهنمیشدهاستبرایافرادیکه
بسیاری از این اراضی را تصرف کردند و این به یمن وجود قضات عادلی

است که در شهرستان وجود دارند که قاطعانه پای حقوق مردم ایستاده و
اهلالبیگرینیستند.ویتصریحکرد:ریاستسابقدادگستریسیرجان
در زمان فعالیت خود عادالنه قضاوت کرد و به قضات این انرژی را داد
که با افرادی که با متخلفان برخورد می کنند رفتار قاطعانه داشته باشند.
ریاست جدید دادگستری نیز باید همین راه قاطعی را که ریاست قبلی
شروع کرده ادامه دهد .ما هم به عنوان مسئوالن شهرستان در کنار آنها
هستیم تا آنطور که شایسته مردم هست به آنها خدمت کنیم .شهریار
براهوییریاستسابقدادگستریسیرجاننیزدرمراسمتودیعخودگفت:
شهرستانسیرجانظرفیتوپتانسیلبسیارباالییحتیدرحدیکاستان
است .من نسبت به مردم سیرجان احساس دین می کردم و به همین
منظور تالش کردم تا هر کاری در راستای کاهش جرم و جنایت در این
شهرستان از دستم برمیآید انجام دهم .وی افزود :حفظ استقالل دستگاه
قضاییباعثمیشودکهبرخیازافرادازشمادلخورشونداماکنارهگیریاز
خیلی از افراد و پرداختن به کار قضا روشی بود که من در زمان فعالیت خود
در پیش گرفتم تا بتوانم امنیت را در شهرستان برقرار سازم .امیدوارم روند
رو به رشدی که در سطح شهرستان سیرجان اتفاق افتاده است همچنان
ادامه داشته باشد .وی خاطرنشان کرد :در زمان فعالیت خود و با همت سایر
قضات و پرسنل دادگستری برای کاهش جرم به شدت تالش کردیم۷۲.
هزار پرونده وارده به دادگستری داشتیم که آنها را مختومه کردیم .با این
حال نیاز مبرم داریم به ایجاد دو شعبه حقوقی و دو شعبه کیفری دیگر تا
همینروندیراکهدرپیشگرفتهایمادامهدهیمواطالهدادرسیراکاهش
دهیمکهامیدوارمدرزمانریاستجدیددادگستریاینامرمحققشود.

