با توجه به آمار اعالمی از شروع استعمال دخانیات در گروه سنی  31سال و مرگ و میر ناشی از آن ،بدیهی است
موفقیت در امر پیشگیری از آغاز استعمال دخانیات در افراد مصرف کننده و کنترل و قانونمند نمودن عرضه و
استعمال مواد دخانی بدون مشارکت از هیچ دولت  ،سازمان یا نهادی بر نمی آید .اینگونه قوانین و کنترل ها تنها
زمانی بطور کامل از تئوری به عمل در می آیند که مردم به اهمیت موضوع و نقش کلیدی خود در اجرایی نمودن
آنها پی ببرد و خود را صاحب و مالک این قوانین بداند .بدیهی است یکی از تبلورهای این مشارکت در متشکل
نمودن نیروهای مردمی در قالب تشکلهای اجتماعی مفهوم پیدا میکند ،لذا شهرداری تهران به منظور درگیر نمودن
هر چه بیشتر مردم در اجرای قوانین کنترل دخانیات در سطح شهر تهران اقدام به راه اندازی کانونهای پیشگیری از
استعمال دخانیات نموده است.
اهداف کانون:
هدف کلی ارتقای سطح سالمت از طریق پیشگیری از استعمال دخانیات و توسعه فرهنگ منع مصرف مواد دخانی
در جامعه به منظور کاهش اثرات سوء ناشی از آن می باشد .
1.سازماندهی و جلب مشارکت مردم به منظور ارتقای سطح فرهنگ سالمت محله
2.تجمیع ظرفیت نهادهای محلی برای پیشگیری از استعمال دخانیات
3.شناسایی و سازماندهی افراد عالقمند به منظور تربیت و آموزش داوطلبین جهت انتقال مفاهیم در ساختارهای
محلی نظیر  :مدارس ،مساجد ،محیط کار ،اصناف و...
4.اطالع رسانی و آموزش در زمینه پیشگیری از مصرف دخانیات در سطح محله

5.استفاده از نیروهای مردمی در محله جهت اجرای موثر قوانین کنترل دخانیات برای ایجاد محله بدون دخانیات.
6.آموزش و اطالع رسانی در خصوص مضرات استنشاق دود دست دوم توسط افراد غیرسیگاری به ویژه کودکان،
زنان باردار و سالمندان
7.توسعه فرهنگ منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی
تبصره:مدت فعالیت کانون می تواند محدود یا نامحدود باشد.
شرح وظایف دبیرکانون:
 .3تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی
 .2هماهنگی جهت اجرا کلیه طرحها و فعالیتهای کانون با هماهنگی مدیر خانه سالمت محله ،ناحیه ،منطقه
 .1حفاظت و حراست از کلیه اموال در اختیار کانون
 .4ایجاد بانک اطالعاتی از امکانات ،تجارب ،استعدادها وتوانمندیهای اعضای فعال به منظور شناسایی افراد خبره
وکارآمد و استفاده از پتانسیل های موجود در جهت اجرای برنامه ها و فعالیتهای کانون
 .5ایجاد بستر مناسب به منظور همکاری اعضاء  ،نهادهای دولتی وغیر دولتی ،شورایاریها و ...با کانون
 .6انجام مکاتبات ،تهیه وتنظیم گزارش فعالیتهای کانون و ارسال به اداره سالمت منطقه
 .7جمع آوری صورتجلسات  ،پیگیری وپاسخگویی به برنامه های ابالغی

 .8برنامه ریزی و مدیریت اجرایی برنامه ها و طرح های مصوب وایجاد هماهنگی بین اعضاء درجهت تحقق طرح ها
و برنامه ها
 .9ارائه گزار ش مستمر به مجمع عمومی کانون و مدیر خانه سالمت محله ،ناحیه ،محله
 .31عضوگیری اعضاء و ساماندهی در قالب کارگروههای پیشنهادی
 .33حضور فعال و موثر در مجمع تخصصی کانونها

شرایط عضویت :
بهکلیه افراد داوطلب ،مشارکت جو ،عالقمند به همکاری و فعال در حوزه سالمت محله ،ناحیه ،منطقه مطابق شرایط
اختصاصی هر کانون با پذیرش اساسنامه و تکمیل فرم های عضویت  ،عضو اطالق می شود.
انواع عضویت در کانون به شرح زیر است:
عضویت پیوسته :به آن دسته از اعضایی اطالق می گردد که در شورای مرکزی و یا در یکی از کمیته های کانون
مشغول به فعالیت می باشند.
عضویت وابسته :به آن دسته از اعضا اطالق می گردد که تنها فرم عضویت را تکمیل نموده و از خدمات کانون
استفاده می نمایند و در صورت ضرورت و در مواقع خاص بصورت فعال عمل می کنند.
عضویت افتخاری :افرادی نظیر کارشناسان ،حامیان ،محققان ،خیرین ،متخصصان و دست اندرکاران یا عالقمندان
که به صورت افتخاری باکانون همکاری نموده و به پیشبرد اهداف آن کمک می نمایند.
شرح وظایف کانون های محلی:

 .3ایجاد بستر مناسب به منظور جلب مشارکت افراد محله وتوسعه اعضاء
 .2ایجاد ارتباط وجلب حمایت علمی ،تخصصی ،تحقیقاتی ،آموزشی و صنفی با اشخاص حقیقی و حقوقی ،نیروها
و نهادهای دولتی و غیردولتی
 .1تبادل نظر با مسئوالن و مدیران ذیربط

 .4فراهم آوردن فرصت ها ،امکانات ،مشارکت و گردآوری نظرات اعضاء در مورد طرح ها ،برنامه ها و مسایل
مربوطه

 .5شناسایی وآگاه سازی اعضاء نسبت به حقوق و تکالیف شان و حمایت از آنها جهت تحقق این حقوق

 .6برنامه ریزی ،سازماندهی ،حمایت ،هدایت ،مشارکت ،و اجرای طراحی مختلف فرهنگی هنری ،اجتماعی،
ورزشی ،گردشگری ،پزشکی ،علمی ،پژوهشی ،آموزشی ،دینی ،مشاوره ای

 .7نهادینه نمودن و برقراری ارتباط مستمر مردمی ومشارکت جمعی بامتولیان مدیریت شهری

 .8پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف کارگروههای ذیل تشکیل گردد:

 .9کانونها موظفند کارگروههایی به شرح زیر تشکیل دهند :
 واحد تشکیالت (پذیرش ،آموزش و ساماندهی)؛ واحد برنامه ریزی و هماهنگی  ،روابط عمومی ؛ -واحدهای تخصصی (علمی  ،هنری  ،فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی  ،گردشگری  ،اختراعات و) ...

