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عکسبرداری 
دندان دندان 

در بیمارستان جدید

جنگل کاری 
در دمای 
صفر درجه

نکاتی بر منع عرضه 
قلیان در قهوه خانه ها 

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

چند سال است که وزارت بهداشت و درمان طی 
را  قهوه خانه ها  در  قلیان  عرضه  دستورالعملی 
ممنوع کرده است. نکاتی در این زمینه قابل طرح 

و بررسی می باشد:
موجب  قهوه خانه ها  در  قلیان  نکردن  ارائه   -1
استفاده نکردن از آن نمی شود. کسانی که اهل 
قلیان هستند- به ویژه جوانان- اگر در کافه تریا 
و قهوه خانه یافت نشود مصرف را به دورهمی های 
غیرقابل نظارت و در جمع دوستانه خودشان به 
باغها، باغ شهرها، انجیرستانها، یوردها و...  منتقل 
منفی تری  پیامدهای  مراتب  به  که  می کنند 
دارد. در این محافل عالوه بر رعایت نکردن نکات 
بهداشتی، احتمال استفاده از دیگر مواد مخدر و 

احیانًا آسیب های اجتماعی نیز وجود دارد.
2- همینطور که بر فرآورده های غذایی و اغذیه 
فروشی ها نظارت می شود و با موارد غیر بهداشتی 
برخورد قانونی می گردد به همین شکل می توان 
بر مراکز عرضه قلیان نظارت داشت و با متخلفین 
برخورد کرد. صرف منع عرضه قلیان مشکلی را 

حل نمی کند.
3- مصرف دخانیات که ماده اصلی آن تنباکو 
ایران دارد؛ یعنی  است پیشینه ای 5 قرنی در 
 1000 )سال  مهشیدی  یازدهم  قرن  اوایل  از 
مهشیدی به بعد(. این گیاه در ایران کشت می 
شده و می شود. توتون حاصل از تنباکو ماده اصلی 
سیگار است که شرکت دخانیات مأمور توزیع آن 

می باشد. امروز همگان می دانند...
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