
دود خودروهاي شخصي و حمل و نقل عمومي و موتورسيكلت ها 
يا كارخانه ها و پااليشگاه ها و... آسمان شهر را تاريك مي كنند 
و نفس ها را به ش�ماره مي اندازن�د. مدارس تعطيل مي ش�وند، 
فعاليت هاي ورزشي متوقف،  كودكان در خانه محبوس مي شوند 
و آم�ار مراجعات به مراك�ز درماني افزايش پي�دا مي كند. البته 
اينها م�واردي اس�ت كه در برخ�ي از روزه�ا، هفته ه�ا و حتي 
ماه ها رخ مي دهند و هميش�گي نيس�تند. با اين ح�ال آلودگي 
هوا يك�ي از معضالتي اس�ت كه طي س�ال هاي اخي�ر نهادها و 
س�ازمان هاي بس�ياري را براي حل آن به فكر و عمل واداش�ته 
است. از برنامه ريزي براي افزايش اس�تاندارد سوخت گرفته تا 
باال بردن كيفيت خودرو و حتي وضع برخي قوانين براي برخورد 
با وس�ايل متحرك و واحدهاي آالينده، عالوه بر اين در مواقعي 
كه كاري از دست كس�ي بر نمي آيد ناچار به اتخاذ تصميم براي 
تعطيلي مي شوند.  جدي گرفتن آلودگي هوا سه دليل مهم دارد؛ 
نخست افزايش بيماري هاي ناشي از تنفس هواي آلوده و به تبع 
آن افزايش مرگ و مير، دوم تحميل هزينه به نظام درماني كشور 
و سوم لطمه به محيط زيست مواردي هستند كه سبب شده اند 
حتي در يكي دو سال اخير نهاد قضايي براي دفاع از حقوق مردم 
وارد عمل شود و با افزايش نظارت ها، كيفيت هوا را بهبود ببخشد.  
اما نكته حائز اهميت درباره معضل آلودگي هوا كه منجر به ورود 
نهاد قضايي كش�ور و بعضًا وضع قوانين س�ختگيرانه از س�وي 
نهادهاي مسئول شده اس�ت، آمار جانباختگان است. به گفته 
عليرضا رئيس�ي، معاون وزير بهداش�ت آلودگي هوا، ساالنه بر 
مرگ 33 هزار ايراني تأثير مستقيم مي گذارد! اما اين تنها دودي 
نيست كه ساالنه هزاران قرباني در كشور مي گيرد و ميلياردها 
تومان به نظام درماني كشور هزينه بار مي كند. متأسفانه هرچقدر 
دود ناشي از وسايل آالينده در كشور جدي انگاشته شده، دود 
ناشي از س�يگار و قليان فراموش ش�ده است.  ش�ايد بتوان به 
آلودگي ناشي از قليان و س�يگار لقب دود پنهان داد؛ هر آنقدر 
كه دود حاصل از وس�ايل آالينده در فصول س�رد سال آشكار 
است، به همان ميزان دود ناشي از استعمال دخانيات در تمامي 
روزهاي يك سال پنهان است و همين در سايه ماندن سبب شده 
است قوانين مرتبط با اس�تعمال دخانيات در كشور اجرا نشود!

 مرگ ساالنه 60 هزار ايراني بر اثر مصرف دخانيات
آمارها نشان مي دهد حدود 40 تا 45 ميليارد نخ سيگار در سال در 
كشور مصرف مي شود، آماري كه به گفته وزارت صنعت تا 75 ميليارد 
نخ هم ممكن است برسد. اين حجم از مصرف متأسفانه مرگ حدود 
60 هزار ايراني را در سال به همراه دارد، چيزي حدود دو برابر مرگ 

ناشي از آلودگي هوا!
از ديگر سو آخرين آمارهاي وزارت بهداش��ت )مربوط به سال 95( 
حاكي از افزايش مصرف مواد دخاني در كش��ور است. به شكلي كه 
14/2درصد گروه سني باالي 18سال مصرف كنندگان انواع دخانيات 
بودند كه 10/1درصد از اين گروه سني س��يگار را به صورت روزانه 

مصرف مي كردند. 
عالوه بر اين، در مقايسه اي كه سال 95 با سال 90 انجام شد، نشان 
داد مصرف قليان در بين زنان با افزايش همراه بوده است. همچنين 
در سال 90، 3/5 درصد جمعيت باالي 15سال مصرف كننده قليان 
به صورت روزانه بوده اند؛ البته مصرف  قليان كه براس��اس آمار سال 
90، 3/5 درصد است، اين عدد نسبت به سال 88، 40 درصد افزايش 
داشته است؛ يعني در دو س��ال 40درصد افزايش مصرف قليان رقم 

خورده است. 
 نقص قانون يا ضعف مجري؟

 آمار جانباختگان بر اثر مصرف مواد دخاني بس��يار بيش��تر از آمار 
جانباختگان بر اثر آلودگي هوا در كش��ور است و اين در حالي است 
كه وجه اشتراك اين دو، دود اس��ت، اما پنهان بودن دود و ضررهاي 
ناشي از استعمال دخانيات سبب شده است آنطور كه بايد نهادها و 
س��ازمان هاي مختلف در راس��تاي جلوگيري از لطمات ناشي از آن 

اقدام نكنند. 
اين در حالي است كه در گذش��ته قانونگذار در سال 75، آيين نامه 
ممنوعيت اس��تعمال و عرضه سيگار و س��اير مواد دخاني در اماكن 
عمومي و در سال 86، قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 
را وضع كرده و براي اجرا به نهادهايي چون  وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش 
و پرورش،  وزارت صنايع، نيروي انتظامي و س��ازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران ابالغ كرده است. 
نگاهي ب��ه قوانين مرتبط ب��ا اس��تعمال دخانيات نش��ان مي دهد 

قانونگذار تا حدي توانسته اس��ت زواياي مختلف مسئله را واكاوي و 
آسيب شناسي كند. به عنوان نمونه در ماده 2 آيين نامه ممنوعيت 
استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي آمده 
است: »وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيما و ساير دستگاه هاي فرهنگي و 
شهرداري ها موظفند به  منظور جلوگيري از اعتياد جوانان و تبيين 

زيان هاي جاني، بهداشت، اجتماعي و مالي ناشي از مصرف دخانيات 
از هر گون��ه اقدامي كه موجب تبليغ، تش��ويق يا  تحري��ك افراد به 
استعمال يا مصرف بيشتر دخانيات شود، جلوگيري كرده و نسبت 
به تهيه برنامه هاي منظم و منس��جم فرهنگي و تبليغي مناسب در 
زمينه تبيين  مضرات و تقبيح مصرف م��واد دخاني براي همگان به 
ويژه جوانان اقدام نمايند و همچنين براي حس��ن اجراي اين قانون 

اقدامات الزم را ب��ه عمل آورند. هيئت  وزيران هر ش��ش ماه يك بار 
گزارش چگونگي اجراي اين قانون را از سازمان هاي مربوط دريافت 

خواهد كرد.«
در ماده 3 نيز تأكيد شده است: »سازمان صداوسيما و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، شهرداري ها و مطبوعات بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه 
در كارها و انتشارات خود، فيلم ها و سريال هاي توليد، تبليغ دخانيات 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم صورت نگيرد و شخصيت هاي مثبت 

فيلم ها استعمال دخانيات ننمايند.«
از س��ويي در ماده 8 قانون جامع كنترل و مبارزه مل��ي با دخانيات 
اينطور عنوان شده است: »هر ساله از طريق افزايش ماليات ، قيمت 
فرآورده هاي دخاني به ميزان 10درصد افزايش مي يابد. تا 2درصد 
از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده هاي دخاني واريزي به حساب 
خزانه داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه هاي سنواتي در 
اختيار نهادها و تشكل هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت 
اين نهادها جهت توسعه برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در 

زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي گيرد.«
يا مواردي از جمله ممنوعيت فروش فرآورده هاي دخاني به افراد زير 
18س��ال يا ممنوعيت عرضه و فروش فرآورده هاي دخاني قاچاق از 
ديگر مواردي است كه در اين قوانين ديده شده اند! اما به راستي چرا با 
وجود چنين قوانيني، نه تنها آمار مصرف دخانيات در كشور كاهش 
نداشته است بلكه با افزايش استعمال مواد دخاني و قليان در امكان 

سر بسته مواجه شده ايم؟
كارشناس��ان معتقدند يكي از ابزارهاي مؤثر در كاهش مصرف مواد 
دخاني عمل به قانون است، همانطور كه در قانون تأكيد شده است 
بايد ساالنه ماليات فرآورده هاي دخاني افزايش پيدا كند كه همين 
مسئله تأثير مستقيمي بر افزايش قيمت اين فرآورده ها خواهد داشت. 
نتيجه كاهش اقبال عمومي به مصرف مواد دخاني، كاهش مرگ و مير 

و همچنين كاهش هزينه هاي نظام سالمت خواهد شد. 
 ماليات؛ زخم كهنه دخانيات؟

 يكي از راهكارهاي در نظر گرفته شده در قانون براي كاهش مصرف 
فرآورده هاي دخاني افزايش ماليات است؛ موضوعي كه البته خوشايند 
توليدكنندگان اين حوزه نيست. به عقيده كارشناسان مؤثرترين ابزار 
براي كاهش مصرف دخانيات ماليات است. در دنيا ثابت شده است 
هر 10درصد افزايش ماليات، 5درصد كاهش مصرف را به همراه دارد 
و به همين دليل عوامل صنايع دخاني نگران اين موضوع هستند كه 
اگر اين قانون درست اجرا ش��ود، ديگر بازاري براي مصرف توليدات 

خود ندارند. 
پايين بودن قيمت فرآورده هاي دخاني يكي از ترفندهايي است كه 
صنعتگران اين حوزه براي فروش محصوالت خود به كار مي بندند. 
با اين ش��رايط اگر ماليات افزايش پيدا كند، افراد نمي توانند با پول  
توجيبي خود سيگار تهيه كنند؛ اكنون قيمت متوسط جهاني يك 
بسته سيگار حدود 4/5 )حدود 60 هزار تومان( دالر است اما متوسط 
آن در كشور ما 8 هزار تومان اس��ت. از سويي متوسط ميزان ماليات 
مؤثر بر كاهش مصرف توسط س��ازمان جهاني بهداشت 75درصد 
قيمت خرده فروش��ي اعالم ش��ده اس��ت اما اكنون در ايران حدود 

15درصد قيمت خرده فروشي ماليات دريافت مي شود. 
از ديگر سو طبق قانون از محل درآمد ماليات بر دخانيات 50 درصد 
از آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و اين در حالي 
است كه به گفته مسئوالن اين وزارتخانه در سال 97 و 98 حتي يك 
ريال هم از محل ماليات بر دخانيات درآمدي حاصل نش��ده است. 
حال آنكه در صورتي كه اين درآمد در اختيار وزارت بهداش��ت قرار 
گيرد بخش عمده آن بايد براي درمان بيماري هاي ناشي از مصرف 
دخانيات و آموزش براي پيش��گيري از مص��رف دخانيات و كاهش 

عوارض آن صرف شود. 
گفتني است، طبق محاسبات انجام گرفته در شرايطي كه ماليات ب
ر دخانيات به شكل منطقي اخذ  ش��ود، درآمد ناشي از آن به سالي 

20هزارميليارد تومان مي رسد!
 يك مطالبه

با توجه به اظهارات رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
مشخص نيست اگر در شرايط كنوني كرونا ش��ايع نبود باز هم نهاد 
قضايي ناچار به ورود بر نحوه اجراي قانون مي ش��د يا خير؟ و اساساً 
آيا الزم نيس��ت اين نهاد ناظر، نهادها و اشخاص متولي را در اجراي 
قوانين حوزه دخانيات به دليل ضعيف اجرا كردن قانون كه منجر به 
افزايش فرآورده هاي دخاني و مرگ و مير ناش��ي از آن ش��ده است، 
مورد پيگرد قرار دهد؟ به طور قطع جان انسان ها نبايد بازيچه دست 
سياستمداران و مجريان قانون باشد و نهادهاي ناظر بايد بيش از اين 

نسبت به رعايت حقوق عامه جديت به خرج دهند. 

اجراياينقانونجان60هزارايرانيرانجاتميدهد
دود دخانيات پنهان است، قوانينش هم اجرا نمي شود

مجازاتحبس
برايرانندگانبدونگواهينامه

بر اس��اس قانون رانندگي بدون گواهينامه جرم به 
حس��اب مي آيد و مرتكب اين امر به مجازات حبس 
محكوم مي ش��ود. براي رانندگي و تردد در خيابان 
همراه با خودرو، داشتن گواهينامه اهميت بسياري 
دارد و گاهي اوقات تردد بدون گواهينامه مشكالت 
متعددي را به بار م��ي آورد. دادگاه مي تواند هر كس 
را كه بدون گواهينامه رس��مي رانندگي مي كند به 
حبس محكوم كند.  بر اساس ماده 723 كتاب پنجم 
قانون مجازات اس��المي، هر كس بدون گواهينامه 
رسمي اقدام به رانندگي يا تصدي وسايل موتوري كه 
مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص  است، كند بايد 

مجازات حبس را طي نمايد. 
هر كس به موجب حك��م دادگاه مجاز به رانندگي با 
وس��ايل نقليه موتوري ممنوع نباشد اما به رانندگي 
وس��ايل مزبور مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس 
تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال يا 
هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا 

شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 

فرزندانتاچهزماني
تحتتكفلمحسوبميشوند؟

مطابق با قانون هريك از فرزندان تا سني خاص تحت 
تكفل پدر و مادر خود هس��تند و والدين مسئوليت 
نگهداري از فرزندان را برعهده دارند. بر اساس آنچه 
در قانون آمده است فرزندان دختر تا پيش از ازدواج 
و به شرط اينكه شاغل نباش��ند تحت تكفل والدين 
خود هستند. همچنين فرزندان پسر تا 22 سالگي به 
شرط عدم اشتغال به كار مي توانند از مزاياي دفترچه 
درماني برخوردار شوند.  البته بر اساس آنچه در قانون 
آمده است فرزندان پسر باالي 22سال در صورتي كه 
اشتغال به تحصيل داش��ته باشند يا بنا به تشخيص 
كميسيون پزشك دچار بيماري و نقص عضو باشند 

باز هم تحت تكفل پدر خود هستند. 

فسخقراردادپيشفروشملك
چگونهاست؟

فسخ قرارداد پيش فروش امالك شرايط مخصوص 
به خود را دارد و بر اساس اين شرايط قانوني بايد اقدام 
به فسخ كرد. در صورت مطابقت نداشتن ساختمان 
احداث ش��ده با ش��رايط و اوصاف مورد طرفين كه 
در قرارداد پيش فروش قيد ش��ده اس��ت، در قانون 
پيش فروش س��اختمان با وجود ش��رايطي به پيش 
خريدار حق فسخ قرارداد اعطا شده كه اين مقررات با 

مقررات قانون مدني متفاوت است. 
در قانون مدني، اگر مساحت ساختمان فروخته شده 
كمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خريدار حق 
فس��خ قرارداد را دارد و چنانچه مس��احت بيشتر از 
مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهي فروشنده حق 
فس��خ دارد، اما طبق قانون پيش فروش ساختمان 
اگر مساحت ملك بر اساس صورت مجلس تفكيكي 
بيش از 5درصد كمتر از مساحت توافق شده )كمتر از 
95 درصد توافق شده( باشد، در اين صورت قانونگذار 
به پيش خريدار حق فس��خ قرارداد يا درخواس��ت 

خسارت داده است. 
همچنين در صورت اضافه ش��دن مس��احت ملك 
مازاد بر آنچه در قرارداد پيش فروش پيش بيني شده 
است، چنانچه اين مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت 
پيش بيني شده باشد، پيش خريدار حق فسخ قرارداد 
را ندارد و بايد قيمت مق��دار اضافي را پرداخت كند، 
ولي اگر مقدار مازاد بيش از 5درصد مساحت ياد شده 

باشد، پيش خريدار حق فسخ دارد. 

انجامچهاقداماتي
درفضايمجازيجرماست؟

جرائم در فض��اي مجازي انواع مختلف��ي دارند و به 
روش هاي متعدد مي توان اقدامات مجرمانه اي را در 
اين شبكه مجازي انجام داد. مطابق ماده 14 قانون 
جرائم رايانه اي و بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات انتشار، 
توزيع و معامله محتواي مبتذل و مستهجن خالف 
عفت عمومي در فضاي مجازي جرم به حساب مي آيد 

و مرتكب اين امر بايد مجازات قانوني را طي كند. 
همچنين هتك حرمت هم يكي ديگر از موارد خالفي 
است كه اگر انجام شود مجازات به دنبال دارد؛ پليس 
به افرادي كه در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
اقدام به هتك حيثيت و نشر اكاذيب عليه همديگر 
مي كنند، هشدار داده كه طبق ماده 17 قانوم جرائم 
رايانه اي، با اثبات عمل مجرمانه شان بايد پاسخگوي 

قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. 
عالوه بر موارد گفته شده تحريك، تشويق، ترغيب، 
تهديد يا دعوت به فس��اد و فحش��ا و ارتكاب جرائم 
منافي عفت يا انحرافات جنسي بر اساس بند ب ماده 
15 قانون جرائم رايانه اي و ماده 639 قانون مجازات 

اسالمي مجازات به حساب مي آيد. 
در بند2 ماده6 قانون مطبوعات درباره اشاعه فحشا 
و منكرات صحبت شده است و اين هم يكي از موارد 
مجرمانه در فضاي مجازي است. عالوه بر آن استفاده 
ابزاري از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاوير و محتوا، 
تحقير و توهين ب��ه جنس زن، تبليغ تش��ريفات و 
تجمالت نامش��روع و غيرقانوني هم جرم به حساب 
مي آيد. اگر در فضاي مجازي اخالل در وحدت ملي 
و ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق 
طرح مس��ائل نژادي رخ دهد مرتكب اين امر مجرم 

است و بايد پاسخگوي عمل مجرمانه اش باشد. 

نکته حقوقی
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زينب ميرآخوري

پرونده
قانون دخانيات

يكي از راهكارهاي در نظر گرفته 
شده در قانون براي كاهش مصرف 

فرآورده هاي دخاني افزايش ماليات 
است؛ موضوعي كه البته خوشايند 
توليدكنندگان اين حوزه نيست. به 

عقيده كارشناسان مؤثرترين ابزار براي 
كاهش مصرف دخانيات ماليات است. 

در دنيا ثابت شده است هر 10درصد 
افزايش ماليات، 5درصد كاهش مصرف 

را به همراه دارد و به همين دليل عوامل 
صنايع دخاني نگران اين موضوع 
هستند كه اگر اين قانون درست 

اجرا شود، ديگر بازاري براي مصرف 
توليدات خود ندارند

قوانينحوزهدخانياتبهدرستياجرانميشود!
بهزاد ولي زاده، رئيس دبيرخانه س��تاد كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت معتقد اس��ت  ضعف در اجراي قوانين سبب شده تا 
آسيب هاي ناشي از استعمال مواد دخاني در كشور رو به افزايش باشد.  ولي زاده با گاليه از بي توجهي به قانون بيان داشت: »در خصوص 
عطر و طعم قليان، ما در وزارت بهداشت مصوبه اي در ستاد كشوري كنترل دخانيات داشتيم كه عطر و طعم نبايد در توليد محصوالت 
دخاني استفاده و به عنوان عامل تبليغ محسوب شود؛ گروهي از توليدكنندگان محصوالت دخاني عليه وزارتخانه هاي بهداشت و صنعت 

شكايت كردند و در نهايت، ديوان عدالت اداري در سال 95 به نفع وزارت بهداشت رأي داد. مصوبه ستاد كشوري 
كنترل دخانيات را تأييد كردند، اما متأسفانه تاكنون اين مصوبه اجرايي نشده است.« به گفته رئيس دبيرخانه 
ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت اگر قانون ممنوعيت به كار گيري و استفاده از عطر و طعم  در 
قليان اجرايي مي شد، قطعاً مصرف قليان در كشور با كاهش مواجه مي شد. اين در حالي است كه طبق قانون 
جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصرف دخانيات در اماكن عمومي و وسايل نقليه عمومي ممنوع است، 
اما اين قانون در كشور به درستي اجرا نشده اس��ت.  ولي زاده با اشاره به اين مسئله تصريح كرد: »در آيين نامه 
اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات تمام اماكن عمومي طبق بند 8 ماده يك ماده اجرايي تعريف 

شده است؛ از جمله آنها قهوه خانه هاست و همه اينها اماكن عمومي هستند و مصرف دخانيات در آنها ممنوع است، اما اجراي اين قانون با 
چالش هاي زيادي روبه رو بوده است؛ حتي در سال گذشته، طرحي در مجلس مصوب شد كه براساس آن قهوه خانه ها را از فهرست اماكن 
عمومي خارج كنند! ما چالش زيادي داشتيم تا اين مصوبه مجلس را از شوراي نگهبان برگردانيم و در مجمع تشخيص مصلحت آن را نيز رد 

و تأييد كنيم اين اماكن، امكان عمومي هستند. ما براي اجراي سياست هاي كنترل دخانيات مشكالت زيادي در حوزه سالمت داريم.«

نظر کا رشنا س

ورودنهادقضاييبراياجرايقانون
  ضعف در اجراي قوانين جان هزاران ايراني را در سال مي گيرد. ضعفي كه اخيراً سبب شد تا براي جلوگيري از استعمال مواد دخاني در 
اماكن عمومي دادستاني كشور وارد عمل شود. به تازگي رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت از صدور بخشنامه دادستان 

كل كشور مبني بر ممنوعيت مصرف مواد دخاني در اماكن عمومي خبر داد. 
دكتر احمد جنيدي جعفري در اين باره مي گويد: »طبق تبصره يك ماده 13 قانون جامع دخانيات استعمال دخانيات در اماكن عمومي 

و وسايط نقليه عمومي ممنوع و تخلف از آن مستوجب حكم به جزاي نقدي است.  به رغم پيگيري هاي وزارت 
بهداشت طي سال هاي اجراي قانون، متأسفانه به دليل اجراي ضعيف قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در 
اماكن عمومي، مراكز عرضه قليان در برخي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به صورت غير قانوني گسترش 
يافت و منجر به افزايش مصرف قليان در جامعه، خصوصاً در بين جوانان گرديد.« وي بيان داشت: »با توجه 
به شيوع بيماري كرونا ويروس در كشور، با درخواست وزير بهداشت و رئيس ستاد مديريت بيماري كرونا از 
دادستان كل كشور براي حمايت حوزه سالمت از ممنوعيت مصرف مواد دخاني و قليان در اماكن عمومي، 
بخشنامه دادستاني كل كشور با تأكيد بر اجراي قوانين و همكاري و حمايت از بازرسان بهداشت و ضابطان 
قضايي براي جلوگيري از عرضه قليان صادر شد. به اين منظور با هماهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 

تيم هاي مشترك با پليس اماكن و دادستاني تشكيل شد و بازرسي و نظارت بر اماكن عمومي به طور مستمر انجام و از هرگونه عرضه و 
استعمال مواد دخاني و قليان جلوگيري مي شود. در صورت مشاهده تخلف، با پلمب امكنه، متصديان اين مراكز به مراجع قانوني معرفي 
مي شوند، زيرا در واقع اين اقدام در شرايط حاضر حكم تهديد عليه سالمت عمومي جامعه را دارد. ضمناً هرگونه تبليغ در خصوص عرضه 

مواد دخاني از جمله قليان ممنوع است و متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ 43ميليون و 860 هزار تومان جريمه مي شوند.«


