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اجتماعی

اخبار کوتاه

 ۸فوتی و  ۳۸۵بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی  ۲۴ساعت متاسفانه  ۸بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به  ۱۴۱هزار و
 ۲۰۹نفر رسید.به گزارش ایسنا ،از روز  22اردیبهشت ماه تا روز  ۲۳اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۸۵ ،بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی و  ۶۷نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۲۷هزار و  ۴۲۸نفر رسید.متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت ۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۲۰۹نفر رسید.خوشبختانه تا روز  ۲۳اردیبهشت ماه
 ۷میلیون  ۱۶هزار و  ۶۷۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شــده اند ۷۶۳.نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز  ۲۳اردیبهشت ماه  ۵۱میلیون و ۶۹۵
هزار و  ۷۸۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر
 ۰شهرستان در وضعیت قرمز ۴ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۲۵شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

سه ماه برای ثبت درخواست یارانه فرصت دارید
وزارت رفاه اجتماعی اعالم کرد :متقاضیان دریافت یارانه میتوانند طی ســه ماه
آینده نســبت به ثبت مشخصات خود در ســازمان هدفمندسازی یارانهها اقدام
کنند.وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیهای اعالم کرد:در صورتی
که از ابتــدای اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در ســال  ۱۳۸۹یارانه نقدی
دریافت نکردهاید یا به دلیل انصراف یا عدم ثبت نام از ســال  ۱۳۹۳مشــمول
یارانه مذکور نبودهاید و متقاضی بررســی شــرایط مالی و اقتصادی خود برای
دریافت یارانه کمک معیشتی جدید هستید ،میتوانید طی سه ماه آینده نسبت
به ثبت مشخصات خود در سامانهای که به زودی توسط سازمان هدفمندسازی
یارانهها اطالع رســانی خواهد شد ،اقدام کنید.بر اساس این اطالعیه ،در صورت
تأیید درخواست ،یارانه کمک معیشتی جدید از ابتدای اجرای برنامه محاسبه و
بــه خانوار تعلق خواهد گرفت.برای این موضــوع نیازی به مراجعه حضوری و یا
تماس تلفنی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیست و موضوع صرفا از طریق
سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها که به زودی در دسترس قرار میگیرد قابل
پیگیری است.یارانه معیشتی جدید به سه دهک نخست از  ۱۰دهک ،به ازای هر
نفر  ۴۰۰هزار تومان در ماه داده شد و دهکهای چهارم به بعد هم هر نفر ۳۰۰
هزار تومان دریافت کردند.

وجود  ۵۷۷واحد تولیدی نیمه فعال
در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه  ۵۰هزار و ۶۷۸
واحد تولیدی در اســتان تهران فعالیت میکنند که  ۱۵۶۳واحد راکد هســتند
و  ۶۵۵طرح صنعتی پیشــرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصــد دارند ،افزود :افزایش
ظرفیت  ۵۷۷واحد تولیدی نیمه فعال در اســتان تهران به جدیت دنبال خواهد
شد.حشــمت اله عسگری در گفتوگو با ایسنا ،درباره افزایش ظرفیت واحدهای
تولیدی نیمه فعال در استان تهران گفت ۵۰ :هزار و  ۶۷۸واحد تولیدی در استان
تهــران داریم که یک هزارو  ۵۶۳واحد راکد هســتند و  ۶۵۵طرح صنعتی نیز
پیشــرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد دارند .بر همین اساس پیگیری خواهیم کرد
که طرح های صنعتی با پیشــرفت فیزیکی بیشتر با انجام اقدامات موثر در سال
جاری به بهره برداری برســند.وی افزود :از سوی دیگر تعداد  ۵۷۷واحد تولیدی
نیمه فعال در سطح اســتان تهران وجود دارد؛ بر همین اساس افزایش ظرفیت
واحدهای تولیدی نیمه فعال با توجه به داشــتن امکانات و تجهیزات الزم برای
ســال جاری در دستور کار قرار گرفته است.عسگری تاکید کرد :کمبود سرمایه
در گردش یکی از دغدغه های مهم این واحدهای تولیدی است .منابع بانکی به
میزان کافی در استان وجود دارد و با مرتفع نمودن برخی از مشکالت غیر بانکی
از جمله گمرکی و مالیاتی میتوان از ظرفیت این واحدها اســتفاده حداکثری را
داشته باشیم.
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کارشناس مسئول برنامه اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران مطرح کرد

هشدار درباره سرویسدهی قهوهخانهها به «دبیرستانیها»
 ۷۰درصد معتادان قبل از  ۱۸سالگی مصرف الکل و سیگار و قلیان داشتهاند

یک کارشــناس درمان و حمایتهای اجتماعی شــورای
هماهنگی ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره
کاهش سن اعتیاد ،گفت :اگر به یکی از قهوه خانههای شهر
مراجعه کنید ،خواهید دید افراد کمتر از  ۱۸ســال نیز در
آنجا حضور دارند .متاسفانه شاهد هستیم بچههای کوچک
تر از جمله دبیرســتانیها از قلیان استفاده میکنند و قهوه
خانه دار نیز به آنها سرویس میدهد.به گزارش ایسنا ،دکتر
فرهاد بهزادی با اذعان به اینکه در ضمیر ناخودآگاه برخی
خانوادهها مصرف قلیان نهادینه شــده اســت ،اظهار کرد:
خانوادهها قلیان را میشناســند و این سبب میشود قبح
آن شکسته شود .خانوادهها به دلیل آن که گمان میکنند
مصرف قلیان ضرر زیادی ندارد ،در مصرف آن سختگیری
نمیکنند و به همین جهت گاها شــاهد هستیم خانوادهها
برای تفریحات خود قلیان را همراه دارند.
همین قبح شــکنی باعث شــیوع مصرف قلیــان در بین
خانوادهها شــده اســت.وی که در یک برنامــه رادیویی با
موضوع علل گرایش به ســیگار و قلیان گفتوگو میکرد،
با تاکید بــر اینکه باید برای جلوگیــری از مصرف برخی
دخانیات جایگزین مناسب برای جوانان داشته باشیم ،بیان
کرد :در مقطعی برای جلوگیری از مصرف قلیان تصمیماتی
مبنی بر جلوگیری از ســرو قلیان در قهــوه خانهها اتخاذ
کردند که در نهایت فقط افراد  ۱۸سال به باال امکان مصرف
قلیان داشته و کوچکتر از آنها اجازه مصرف نداشته باشند.
کارشناس درمان و حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی
ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران کاهش آسیب را
قدم نخســت دانست و گفت :جوان و نوجوانی که برای دور
زدن به بیرون مراجعه میکند نخستین جایی که مشاهده
میکند قهوه خانهای در محل است که همه دوستان او در
حال دود کردن قلیان هستند و ظاهرا ساعت خوشی را در
ی دارند.
دورهم 
عضو کمیته علمیکشــوری مقابله با کرونا ضمن تاکید بر
اینکه کرونا در کشور به روند کنترل کنندهای رسیده است،
گفت :با وجود اینکه خیلی به شرایطمان خوشبین و امیدوار
هستم ،ولی حداقل نیاز است که دو هفته این حالت آرامش
طی شود تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود
اســت که رعایت پروتکلها را کاهــش دهیم.دکتر مجید
مختاری در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به شرایط مطلوب
فعلی کرونا در کشور ،گفت :آمار بستری ،آی سییو ،ابتال و
مرگ و میر در شــرایط کنترل شده است و در روند خوبی
از نظــر بیماری قرار داریم .مقداری نوســان داریم ،اما این
نوسانات خطرناک و هشداردهنده نیست .برخی میخواهند
پاندمیرا در کشورهای خود پایان یافته اعالم کنند که این
موضوع غلط است؛ زیرا کشورها با یکدیگر در ارتباط هستند
و اتمام پاندمیدر یک کشور نمیتواند اتمام پاندمیجهانی
باشد.
وی افــزود :اکنــون داریم میبینیم کــه در چین و برخی
کشــورهای دیگر تعداد موارد بیماری بسیار زیاد است و به
همین دلیل با وجود اینکه خیلی به شــرایطمان خوشبین

نکته دیگر این اســت که هزینه مصرف قلیان بسیار پایین
است و در حقیقت همه شرایط برای جذب و مصرف قلیان
بــرای جوانان وجود دارد.کارشــناس درمان و حمایتهای
اجتماعی شــورای هماهنگی ســتاد مبارزه با مواد مخدر
استان تهران با اشــاره به سابقه مصرف قلیان در کشور ،از
تاریخچه طوالنی اســتفاده از آن گفت و بیان کرد :مصرف
قلیان به چند صد ســال قبل بــاز میگردد و افراد عادی و
خانوادهها و حتی تحصیلکردهها نیز آن را مصرف میکردند.
در تاریخ سابقه صدور فتوا برای جلوگیری از مصرف قلیان
را هم داریم.
به گزارش ایسنا ،داریوش تقی زاده کارشناس مسئول برنامه
اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران نیز در این گفتگوی
رادیویی با اشاره به برخی از آمارهای گرایش به اعتیاد اظهار

عضو کمیته علمیکشوری مقابله با کرونا خبر داد

بارش در نیمه شمالی کشور از اواسط هفته آینده

رئیــس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشــاره به
بارش پراکنده در اســتانهای نیمه شمالی کشــور طی روزهای دوشنبه و سه
شــنبه(  ۲۶و  ۲۷اردیبهشت ماه) از افزایش نسبی دما تا روز سه شنبه خبر داد.
صادق ضیاییان در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به وضعیت جوی کشور در چند
روز آینده گفت :امروز(  ۲۴اردیبهشت ماه) در مناطقی از چهارمحال وبختیاری،
ارتفاعات غرب اصفهان ،شرق یزد ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی
و خراســان رضوی ابرناکی ،بارش پراکنده و وزش باد شــدید گاهی گردوخاک
پیش بینی میشود.
فردا(  ۲۵اردیبهشــت ماه) در شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزش باد
شــدید پدیده غالب است و در سایر مناطق جو آرام خواهد بود.ضیاییان با اشاره
به وضعیت بارش در میانه هفته افزود :دوشــنبه(  ۲۶اردیبهشــت ماه) دربرخی
مناطق شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین ،البرز و تهران بویژه
در ســاعات بعدازظهر ابرناکی ،رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید
همراه با خیزش گردوخاک رخ میدهد .سه شنبه(  ۲۷اردیبهشت ماه) در شمال
غرب ،غرب کشور و در سواحل دریای خزر ابرناکی ،بارش پراکنده و وزش باد و در
دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید رخ میدهد .همچنین امروز در استانهای
مرزی واقع در غرب ،جنوب غرب کشــور وزش بــاد و پدیده گردوغبار همراه با
کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.

 ۹میلیون از جمعیت کشور کودک هستند
رئیس ســازمان تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش گفت :اکنون ۹
میلیون نفر از جمعیت کشــور را کودکان تشکیل میدهد.مجتبی همتیفر در
حاشیه سفر به کاشمر در گفتوگو با ایسنا یکی از عناصر اصلی در فرایند تربیتی
را معلم یا مربی دانســت و افزود :چون کودکان سنین زیر هفت سال خواندن و
نوشــتن نمیدانند و چیزی به عنوان کتاب درســی ندارند و با فعالیتهایی که
دارند رشــد میکنند به همین دلیل در این مرحله کار مربی بسیار حائز اهمیت
و سخت است.
وی با تأکید بر اینکه مربی باید نحوه کار با کودک را به صورت تخصصی بداند و
موقعیتهای تربیتی را فراهم کند ،اظهار کرد :در این خصوص رشتههای مختلفی
داریــم که مربیان نه تنها خود فــرا میگیرند بلکه به خانواده برای مهارت کار با
کودک در خانه یاد میدهند.رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش
و پــرورش عنوان کرد :جایگاه رابطه بین مربی و کودک بســیار حائز اهمیت ،با
توجه به اثرپذیری که کودک از مربی دارد باید نیروهایی با ویژگیهای خاصتری
را آموزش داده و ســپس گزینش کنیم.وی در ادامه به مهمترین آسیبهایی که
کودکان را تهدید میکند اشاره کرد و گفت :فضای مجازی در دوران کرونا به یک
آسیب جدی برای کودکان تبدیل شده است.همتی فر همچنین تک فرزندی را
از دیگر تهدیدها دانست و افزود :هر چند در گذشته فرزندان ارتباط را با دیگران
بیشــتر تجربه میکردند اما اکنون در خانوادههای تک فرزندی موجب شــده تا
محیط ارتباطی کمتر شکل بگیرد.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران

و امیدوار هســتم ولی حداقل نیاز اســت که دو هفته این
حالت آرامش طی شــود تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین
دلیل هنوز زود است که رعایت پروتکلها را کاهش دهیم و
زود است که دچار عادی انگاری در شرایط جامعه شویم.او
تاکید کرد :رفتار ویروسهایی مثل کرونا و آنفلوآنزا غیرقابل
پیشبینی اســت .بیش از یکصدســال گذشــته وقتی که
آنفلوآنزای اروپایی سراســر دنیا را گرفت ،بشر دچار همین
اشتباه شــد و فکر کرد پاندمیتمام شده است؛ در صورتی
که پس از آن غافلگیر شــد و مــرگ و میرهای زیادی بعد
از پایین آوردن سپرها در مقابل بیماری رخ داد؛ پس نباید
این اشتباه تکرار شــود.وی درباره علت عدم بروز موجهای
بیماری پس از تعطیالت نوروز علیرغم هشــدارها نسبت
به ســفرها و دید و بازدیدهای نــوروزی ،تصریح کرد :چند
سویه از امیکرون بروز کرده است و این سویههای ترکیبی از

الزام داشتن پارکینگ
برای ساختمانهای جدید تهران
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعالم کرد داشتن پارکینگ برای
ساختمان های جدید تهران الزامیاست.مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا ،در
مورد ایدههای شهرداری تهران برای حذف الزام تامین پارکینگ در ساخت و ساز،
گفت :پارکینگ خط قرمز ماست و همه واحدهای جدید التاسیس باید پارکینگ
داشته باشــند؛ اما طبق بند  ۱-۱۲طرح تفصیلی در امالک واقع در شعاع ۲۵۰
متری به شرط تامین اسناد حقوقی ،امکان تامین پارکینگ فراهم است .در بافت
فرسوده نیز دوره ای با اخذ تعهد بابت تامین پارکینگ در شعاع  ۲۵۰متر قبول
شــد که پروانه صادر شود.به گفته عضو شورای شــهر تهران ،برای  ۶هزار واحد
این موضوع اجرایی شد؛ ولی بعد از اتمام کار و استقرار مردم در خانهها برخی از
پارکینگها در محدوده ها احداث نشده که مشکالت زیادی بوجود آورد .عباسی
در مورد پیشنهاد شهرداری مبنی بر اینکه تامین پارکینگ فقط برای واحدهایی
باشد که خودرو داشته باشند ،افزود :مباحث نظری با مباحث واقعی متفاوت است
و باید برای رســیدن به تفاهم گفتوگوی زیادی انجام شود و حتی اتخاذ برخی
تصمیمات در حوزه اختیارات ما نیست و نیاز به تصمیمات مراجع باالتر دارد.وی
اظهار کرد :تأمین پارکینگ خط قرمز ماست و مالک باید نسبت به تامین آن در
محل ساختمان و یا تا شعاع قانونی اقدام کند.

کرد ۷۰ :درصد افرادی که معتاد شدهاند اقرار میکنند که
قبل از  ۱۸ســالگی مصرف الکل و سیگار و همچنین قلیان
داشــتهاند؛ بنابراین مصرف این مواد میتواند کلید ورود به
اعتیاد باشد.
این کارشناس مســئول برنامه اعتیاد ســازمان بهزیستی
استان تهران با تصریح بر اینکه یکی از عمده ترین مشکالت
در ســواد سالمت این اســت که مردم اطالعات و باورهای
غلطی در خصوص ســیگار و قلیان دارند ،گفت :برخی فکر
میکنند سیگار یا قلیان اعتیاد آور نیست و یا برخی چنین
بــاور دارند که قلیان آثار زیان بار نــدارد.وی با بیان اینکه
خانوادههــا به دلیــل عدم اطالع کافی و نظــارت کامل بر
فرزندان خود شاهد درگیر شدن فرزندانشان با مواد مخدر و
اعتیاد هستند ،اظهار کرد :متاسفانه باید بگوییم دانش فرزند

 BA۱و  BA۲خوشبختانه با وجود این که سرایت پذیری
بیشتری دارند ،اما کشندگی بیشتری ندارد .به نظر میرسد
روندی که در کشورهای شبیه ایران میبینیم ،ایجاد ایمنی
زیاد در ســطح جامعه اســت؛ یعنی تعداد زیادی از مردم
امیکرون را بســیار خفیف گرفتند و به نظر میرسد ایمنی
وسیعی ایجاد شده است.
او تاکید کرد :از طرفی فراموش نکنید که واکسیناســیون
در ایران یکــی از موفقیتهای بزرگ بوده اســت و ایران
جزو کشورهای برتر واکسیناسیون است؛ پس ایجاد ایمنی
عمومیبه واسطه ابتالی افراد به امیکرون و واکسیناسیون را
میتوان علت عدم افزایش آمار دانست.مختاری درخصوص
احتمال بروز موج هفتم کرونا در کشور ،تصریح کرد :پاسخ
به این سوال بسیار ســخت است .در چین تعداد مبتالیان
به طور غیر مترقبهای افزایش یافته اســت .اگر قرار باشــد

پروری بخش زیادی از خانوادهها اندک اســت .خانواده تازه
بعد از اینکه فرزندشان به سن  ۱۸سالگی رسید میخواهند
نظارت ایجاد کنند در حالی که تربیت یک فرآیند اســت و
باید از دوران کودکی دانش سالمت را داشته باشیم.
کارشناس مســئول برنامه اعتیاد سازمان بهزیستی استان
تهران با اشــاره به اینکه برخی از عــوارض اعتیاد طوالنی
مدت است در عین حال بیان کرد :بعضی از عوارض نیز به
صورت آنی رخ میدهد؛ به عنوان مثال در مصرف سیگار و
قلیان هزینه و زمان زیادی صرف میشود.
وی به برخی باورهای غلط و عجیب در خانوادهها اشاره کرد
و افزود :بعضی از خانوادهها فرزندان خود را در مصرف قلیان
همراهی میکنند زیرا پدر یا مادر گمان میکنند چون در
کنار فرزند خود قرار دارند ،هم مصرف او را کنترل میکنند
و هم اینکه فرزندشــان با غریبه اقدام به مصرف نمیکند.
این کار در حقیقت شکستن قبح خانواده است .نتیجه این
میشود که فرزند مصرف دخانیات را ایراد نمیداند.
تقیزاده با ابراز تاسف از اینکه سیگار و قلیان کشیدن برای
برخی افراد تبدیل به یک نوع پرستیژ اجتماعی شده است،
اظهار کرد :اگر به صورت ریشهای به این موضوع نگاه کنیم،
این مسئله ناشی از عزت نفس پایین افراد است .چون یک
جــوان عزت نفس پایینی دارد و عالقــه دارد که در جمع
دوستان خود پذیرفته شود ،با آنها هماهنگ میشود.
وی بــا تاکید بر اینکه باید عــزت نفس را در فرزندان خود
افزایش دهیم عنوان کرد :آموزش مهارتهای زندگی مانند
خودآگاهی ،جرات و شجاعت ،افزایش اعتماد به نفس و باال
بــردن توان تصمیم گیــری را در آموزشها قرار دهیم .در
حقیقت خانوادهها در کنار کالس زبان و ورزشــی که برای
فرزندان خود قرار میدهند ،بخشــی از کار و زمان خود را
به افزایش مهارتهای اجتماعی و دانش سالمت اختصاص
دهند.
با ســویه جدیدی از کرونا مواجه شویم که توانایی بیشتری
داشــته باشــد ،شــرایط بد و غیر قابل پیشبینی خواهیم
داشت؛ ولی اگر با همین روند پیش رویم و گرفتار سویههای
ترکیبی نشویم ،به احتمال زیاد پیکهای بعدی وحشتناکی
نخواهیم داشــت.وی در خاتمه بیان کرد :اکنون سویههای
دیگــری که قرابت زیادی به امیکرون دارد در کشــورهای
دیگری مشاهده شده است.
به عنوان مثال در شهر المبوردی ایتالیا اخیرا تعداد زیادی
از این موارد دیده شــده است و حدود  ۳۵درصد مواردشان
از این سویه جدید است ،ولی این نوید بخش است که این
ســویه بستری بیمارســتانی و بخش آی سی یو را افزایش
نداده اســت .در سایر کشــورها نیز زیر یک درصد از این
ســوی ه نسبتا جدید گزارش شده است؛ پس در حال حاضر
ایجاد شرایط هراس انگیز درست نیست؛ زیرا امیدواریم اگر
بــا این روند پیش رویم و واکسیناســیون را با قدرت ادامه
دهیم ،به احتمال زیاد مشکلی نخواهیم داشت .خوشبختانه
این ســویهها به واکسن حســاس هســتند و احتماال به
آنتیبادیهای امیکرونی هم حساس خواهند بود.

رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه عالم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد

افزایش آمار سیگاریها در بحران کرونا

رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشــگاه عالم پزشکی شهید بهشتی از
افزایش مصرف دخانیات در دوران شــیوع بیماری کرونا خبر داد.دکتر غالمرضا
حیدری همزمان با هفته ســامت در گفتوگو با ایسنا در رابطه با نقش مردم،
مسئولین و ســمنها در کاهش و کنترل مصرف دخانیات گفت :قبل از بحران
کرونا حدودا  ۱۵درصد افراد باالی  ۱۵ســال جامعه مصرف دخانیات داشتند که
این آمار در مردان حــدود  ۲۵و در زنان حدود  ۵درصد بود؛ البته این اعداد در
مورد مصرف قلیان متفاوت است.وی درباره آمار مصرف قلیان در کشور ،افزود :در
دوران قبل از کرونا حدود  ۲۰درصد مردان و زنان مصرف قلیان داشتند که برخی
از آنها سیگار را ترک کرده بودند ،اما بعد از کرونا به واسطه شرایطی که حکمفرما
شد ،بســیاری از مصرف کنندگان ترک کرده نیز مجدد سیگار را شروع کردند.
رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با
اعالم اینکه به نظر میرسد آمار مصرف دخانیات در دوران کرونا افرایش داشته
اســت ،گفت :در حال حاضر حدود  ۳۰درصد مردان و  ۱۰درصد زنان مصرف
سیگار دارند که درباره قلیان این عدد حدود  ۳۰درصد در هر  ۲جنس است.
حیدری درباره سن شــروع مصرف دخانیات ،به الگوی جهانی مصرف دخانیات
اشــاره کرد و گفت :به نظر میرسد در دنیا ،هر دهه مقدار سن مصرف دخانیات
ک م میشود .با توجه به تحوالت اجتماعی و در دسترس قرار گرفتن دخانیات در
جامعه آخرین آمار نشان دهنده سن کمتر از  ۱۵سال در مردان و سن  ۱۷سال
در زنان برای شروع مصرف دخانیات است.
او در رابطــه بــا بیماریهای ناشــی از مصرف دخانیات به ایســنا گفت :تقریبا
تمامیارگانهــای بدن در اثــر مصرف دخانیات دچار بیماریزایی میشــوند و
در واقــع دخانیات تمامیارگانهای بدن را تحــت تاثیر قرار میدهد.حیدری به
آماری از بیماریهای ناشــی از دخانیات اشــاره کــرد و گفت :حدود  ۷۵درصد
بیماریهای ریوی ۶۰ ،درصد بیماریهای قلبی و بیش از  ۵۰درصد سرطانهای
همه اندامهای بدن در رابطه با مصرف دخانیات درگیر خواهند شد.وی همچنین
در ادامه صحبتهایش درباره هزینههای ســامتی ناشی از مصرف دخانیات ،به
جنبه پنهان این هزینهها اشــاره کرد و افزود :در هر جامعهای هزینههای پنهانی
که مصرف دخانیات به آن جامعه تحمیل میکند  ۴تا  ۱۰برابر هزینههای خرید
و مصرف دخانیات است.حیدری در ادامه به هزینه های ناشی از مصرف دخانیات
در ایران اشــاره کرد و گفت :این رقم در جامعه ما به این شــکل اســت که در
رابطه با بیماریهایی که به واسطه مصرف دخانیات حاصل میشود ،بستریهایی
در بیمارســتانها انجام میشود،عملهایی صورت میگیرد ،غیبت در کار که به
واسطه بیمار شدن فرد حاصل میشود و بیمههایی که برای افراد سیگاری از این
طریق مصرف میشود؛ همه ضررهایی هستند که در جامعه به صورت هزینههای
پنهان مصرف دخانیات لحاظ خواهند شد.
حیــدری در ادامه صحبتهایش درباره قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات
نیز توضیح داد و گفت :قانون کنترل و مبارزه با دخانیات در ایران در بســیاری
از کشورها وجود ندارد و ما از این نظر مقداری از کشورهای دنیا جلوتر هستیم.
این قانون از معاهده جهانی تولیدات دخانیات در ایران و  ۱۸۰کشــور دیگر دنیا
که عضو آن معاهده هســتند ،نشــات میگیرد و شامل موارد متفاوتی است.وی
در رابطــه با اجرای مفاد این قانون افزود:مانند بســیاری از موارد دیگر در قانون
کم و کســریهایی وجود دارد و عالوه بر اینکه در قانون ذکر شده ،اجرای موارد
قانونی مقداری با ســختی و مشــکل رو به روست.رییس مرکز تحقیقات کنترل
دخانیات دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی در ادامه به چند ماده در قانون
مبــارزه با دخانیات اشــاره کرد و گفت :به عنوان مثــال در یکی از مواد قانونی
تعویض هر شش ماه یکبار تصاویر هشداردهنده روی پاکتهای سیگار ذکر شده
است ،اما این اتفاق سالهاست که در کشور ما نیفتاده و همان تصاویر قدیمیکه
انتخاب شــده بود ،هنوز هست .بدین جهت آن تاثیرگذاری مورد نیاز در جامعه

برای نخریدن سیگار انجام نمیشود.وی همچنین به موضوع مالیات بر دخانیات
اشــاره کرد و گفت :در کشــور ما مالیات دخانیات بســیار کم است .همین امر
باعث افزایش مصرف دخانیات در جامعه میشود.وی در ادامه در رابطه با اجرای
قانــون کنترل و مبارزه با دخانیات افزود :این قانون حدود  ۲دهه قبل تصویب و
پیشــنهاد شده است و اما هنوز به شکل کامل اجرا نمیشود و نیازمند به وجود
آمدن هماهنگیهای بین بخشــی و درون سازمانی از طریق دولت برای اجرای
کامل آن است.
حیدری در پاسخ به سوال ایسنا درباره تاثیر مصرف دخانیات در باروری نیز گفت:
این مطالعات قدیمیهستند و در مجموع این مطالعات نشان میدهند که مصرف
دخانیات باعث کاهش قدرت باروری در زنان و مردان میشــود.حیدری در این
باره ادامــه داد :مصرف دخانیات به  ۲طریق کاهش باروری را به وجود میآورد؛
اول آنکه چرخه تخمکســازی در زنان را کاهش خواهــد داد و دوم در مردان
تعداد سلولهای جنسی را کم میکند و از این طریق شانس بارور شدن در زوج
را کاهش میدهد.وی همچنین به موضوع دود دســته دوم دخانیات اشاره کرد
وگفت :حتی در معرض دود دخانیات قرار گرفتن یکی از والدین باعث میشود که

به صورت غیرفعال این اثرات برای کاهش سلولهای جنسی زن و مرد به وجود
آید».او یکی از راههای اولیه درمان زوجهای نابارور را در صورت مصرف دخانیات،
قطع مصرف در آنها اعالم کرد.حیدری به آخرین مطالعات مرکز تحقیقات کنترل
دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
استفاده از روشهای جایگزین برای کاهش مصرف قلیان از اولویتهای این مرکز
تحقیقات اســت که روشهای فرهنگی و اجتماعی جایگزین را پیدا کند.وی در
رابطــه با تکثر مصرف قلیان در جامعه افزود :مصرف قلیان در جامعه با اینکه به
نظر میرسد قانون منع مصرف یا منع ارائه قلیان وجود دارد ،ولی کماکان عالوه
بر استفاده ،تقبیحی که باید در جامعه وجود داشته باشد برای سیگار وجود دارد
ولی برای قلیان نیست و بر همین اساس حتی بسیاری از خانوادهها در کنار هم
قلیان مصرف میکنند.حیدری درباره موضوع روشهای جایگزین توضیح داد :در
حال حاضر دستگاه جدیدی طراحی و اجرا شده است که به جای اینکه دخانیات
به فرد برســد ،اکسیژن و نیتروژن را مصرف میکند؛ به نوعی همان شکل قلیان
را دارد و از این طریق اگر این روش موثر واقع شــود ،شاید جایگزین خوبی برای
مصرف قلیان در جامعه به وجود آید.

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه به موجب رای شماره  140160301147000167مورخ 1401/01/28منضم به نامه شماره 1401160301147000168
مورخ 1401/1/28هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت تصرفات مالکانه مفروزی آقای حمداله الوندی غیاثوند فرزند یداله دارنده
شماره شناسنامه  8صادره از قزوین دارنده کد ملی شماره  5889887262متقاضی پرونده کالسه  1398114401147000060نسبت به
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  14/81متر مربع واقع در بخش ده تهران حوزه ملک زیبا دشت جزء پالک
ثبتی یک فرعی از 342اصلی خریداری شده از سهم حبیب اله استاد حسن( مالک رسمی) به موجب سند عادی به متقاضی واگذار
شده است بر اساس گزارش کارشناسان و مدارک ابرازی مورد تایید قرار گرفته و رای شماره  1147000011مورخ  1401/1/30از هیات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی صادر شده است خالصه وضعیت ثبتی پالک فوق عبارتست
از برابر یک فقره اظهارنامهم ثبتی وارده  340176مورخ  1346/7/15شش دانگ یک قطعه زمین به پالک یک فرعی از 342اصلی بخش
ده تهران از آقایان رحمت اله و فضل اله( رضا عباسی) و آقای ذبیح اله رجبعلی عباسی هر یک نسبت به دو سهم مشاع از هشت سهم
شش دانگ و خانم ها سلطنت محسنی و ماه سلطان رجبعلی هر یک نسبت به یک سهم از هشت سهم شش دانگ یک قطعه زمین
مزروعی پالک فوق درخواست ثبت شده است و تحدید حدود به شماره  18926مورخ  1347/6/10با مساحت 5957متر مربع به عمل
آمده نسبت به صورت جلسه تحدید حدود اعتراض واصل شده که اطالعی از نام و نشانی معترض و نتیجه آن در دست نمی باشد از
طرفی با توجه به مراتب فوق آقای محمد مهدی خسروشاهی برابر تفویض وکالت  23686مورخ  1392/4/27دفترخانه 852تهران
از طرف جواد ولی نژاد مطابق وکالت نامه شماره  216617مورخ  1378/2/1دفتر  24تهران از طرف وراث حیدر ولی نژاد با ارایه برگ
انحصار وراثت و مالیات بر ارث با سند مبایعه نامه مورخ  1311/10/6مع الواسطه ملک مزبور بصورت عادی از فضل اله و رضا عباسی
مقدار دو سهم از هشت سهم شش دانگ خریداری نموده است و به موجب سند انتقال قطعی به شماره  49مورخ  1346/12/16دفتر
یک کن مقدار مساحت 400متر مربع مشاع به بانو زینت عباسی عامی از طرف رحمت اله عباسی عامی منتقل گردیده و به موجب سند
انتقال قطعی به شماره  509مورخ  1346/12/14دفتر یک کن مقدار 6سهم مشاع از  11سهم ( 400متر مربع مشاع) به بانو فاطمه فاضلی
منتقل گردیده و به موجب سند انتقال قطعی به شماره  2782مورخ  1353/9/25دفتر یک کن مقدار 100متر مربع مشاع از طرف آقای
فضل اله رضا عباسی به آقای حبیب اله استاد حسن منتقل گردیده و به موجب سند انتقال قطعی به شماره  2778مورخ1353/9/25
دفتر یک کن از طرف آقای فضل اله رضا عباسی مساحت 80متر مربع مشاع به آقای حبیب اله استاد حسن منتقل گردیده و به موجب
سند انتقال قطعی شماره  2784مورخ  1353/9/27دفتر یک کن از طر ف آقای فضل اله رضا عباسی مقدار 400متر مربع مشاع به آقای
رحمت اله اصفهانی کنی منتقل گردیده است لذا به علت خریداری به موجب اسناد عادی مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  -13آیین نامه اجرائی آن در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به ص دور سند مالکیت به نام متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت بر اساس رای صادره از هیات مذکور
عملیات ثبتی را ادامه و مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود مع ذالک صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
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