
در همایش »سیگار و سیاستگذاری سالمت محور« مطرح شد
عقبگرد جدی به دلیل
عدم افزایش 10 درصدی مالیات بر دخانیات
صفحه 4
حدود 11 درصد دانش آموزان در کشور
تجربه مصرف سیگار دارند
قانون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال
فقط نوشته شده و اجرا نمی شود

صفحه 6 
روحانیون، دانشگاهیان و صداوسیما
نقش مثبتی در کنترل بیماری های غیرواگیر دارند
آموزش های پیشگیرانه در مورد
بیماری های غیرواگیر را نهادینه کنیم
صفحه 7
بیماری های غیرواگیر 76 درصد
مرگ و میر های کشور را در بر می گیرد
چاقی، کم تحرکی و استرس
بالی جان تهرانی ها
صفحه 11
معین شیرازی، رییس هیأت مدیره
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:
روحانیون جامعه را
نسبت به مضرات دخانیات آگاه کنند
صفحه 10
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صفحه 5

صفحه 2

گزارشی از دیدار وزیر بهداشت و مسئوالن جمعیت
با آیت اهلل مکارم شیرازی 

ساالنه 60 هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند

ایران، ضعیف ترین کشور
در دریافت مالیات از دخانیات

با مصرف 60 میلیارد نخ معادل 60 هزار مرگ منتسب به سیگار در کشور داریم
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حمایت از کشاورزان
منافاتی با افزایش مالیات بر دخانیات ندارد

می گویند جلوی ضرر را هرموقع بگیرید، منفعت 
این روزها وجود داشته  است. فکر نمی کنم فردی 
باشد که بر مضر بودن سیگار و قلیان و به طور کلی 
خصوصا  باشد،  نداشته  اعتقاد  دخانی  محصوالت 
عصاره  که  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
فضائل ملت هستند و بر مبنای اعتماد عمومی، برای 
به  اما  شده اند.  انتخاب  بهارستان  سبز  صندلی های 
راستی چرا نمایندگان مجلس، جلوی ضرر دخانیات 

را نمی گیرند؟
شورای  مجلس  در  کشور،  سال 98  بودجه  کلیات 
اسالمی به تصویب رسید و نمایندگان، این روزها 
مشغول کم و زیاد کردن جزئیات هستند. البته دنبال 
کردن اخبار و حواشی بررسی بودجه، نشان می دهد 
بودجه،  تا  انجام شده  امسال، تالش گسترده ای  که 
تکه پاره نشود! به این معنا که برخی از نمایندگان 
»بودجه  کمپین  به  پیوستن  و  راه اندازی  با  مجلس، 
حد  تا  دارند  قصد  بخشی نگری«،  از  پرهیز  ملی، 
و  منطقه ای  نفوذ های  اعمال  و  البی  جلوی  امکان، 
بخشی را بگیرند تا سایر همکارانشان به بهانه یا قصد 
جذب اعتبارات بیشتر برای حوزه های انتخابیه خود، 
اعداد را باال و پایین نکنند. در کنار این مسئله، دولت 
در سال آینده برای هزینه های کشور، حساب ویژه ای 
روی درآمدهای مالیاتی بازکرده و برای دومین دور، 
فهرست نهادها و سازمان هایی که از معافیت مالیاتی 
بهره می برند را منتشر نموده تا شاید قدمی هرچند 
کوتاه، برای دریافت مالیات از آنها بردارد. اینکه موفق 
می شود یا نه، محل بحث ما نیست اما نشان می دهد 
که دولتمردان، خوب می دانند که تحریم های ظالمانه، 
سال 98 را برای فروش نفت و کسب درآمد از این 
طالی سیاه، به سال بسیار سختی تبدیل خواهد کرد 
چراکه ساز و کار اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران و 
حفظ منافع اقتصادی برجام نیز هنوز در عالم واقع، 
رنگ اجرا به خود ندیده است. در این شرایط، چگونه 
است که نه در دولت و نه در مجلس، عزم جدی 

برای دریافت مالیات از دخانیات گرفته نمی شود؟ 
از  حمایت  بحث  به  استناد  با  نمایندگان  از  برخی 
کشاورزان و کارگران و تولید ملی، مخالف افزایش 
مالیات بر دخانیات هستند؛ در حالیکه افزایش مالیات 
با توجه به میزان مصرف و تفاوت نرخ ارز، سبب 
گران  سیگارهای  از  دخانیات  مصرف  در  چرخش 
خارجی به تولیدات داخل شده است. لذا در این زمینه 
هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و بهتر است برای تامین 
قسمتی از بودجه سالمت و در چارچوب قانون جامع 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385، مالیات 
دخانیات تولید داخل 50 درصد و تولید مشترک 80 
درصد و وارداتی 200 درصد افزایش یابد. این حالت 
هیچ گونه آسیبی به کشاورز و کارگر که معلوم نیست 
در  نمی رساند  می برند  تعامالت سود  این  از  چقدر 
صورتیکه می دانیم عمده سود کالن دخانیات به جیب 

واسطه ها و سرمایه داران بزرگ می رود. 
مستقیم  دودکردن  بر  عالوه  دخانیات،  مصرف 
سرمایه های عمومی، هزینه های سرسام آوری نیز برای 
درمان بیماری های ناشی از استعمال این محصوالت 
آسیب رسان، بر دوش مردم و کشور می گذارد، آن 
هم در زمانی که وضعیت درآمدهای دولت خوب 
نیست و از طرف دیگر، بر ادامه طرح تحول سالمت 
الیحه  ریزه کاری های  روزها،  این  می شود.  تاکید 
و  صحن  و  تخصصی  کمیسیون های  در  بودجه 
بررسی است،  راهروهای مجلس در حال بحث و 
اما باز هم به نظر می رسد عزم جدی برای دریافت 
در  گویی  ندارد.  وجود  دخانیات  از  جدی  مالیات 
و  نا به جا  استدالل های  حالت،  خوش بینانه ترین 
چنان  دخانیات،  صنعت  دروغین  مظلوم نمایی های 
پر کرده که حتی صدای  را  بهارستان نشینان  گوش 
فریاد  که  شنوند  نمی  نیز  را  همکاران خود  معدود 
ضرورت افزایش مالیات بر دخانیات را سر می دهند. 
کشور ما تا سررسید تعهدی که به سازمان جهانی 
بهداشت برای کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات 
که  سال  هر  ندارد.  اختیار  در  زیادی  زمان  داده، 
کاهش مصرف  این  به  رسیدن  برای  کار  می گذرد، 
که  از هر سالی  بعد  سخت تر می شود چراکه سال 
افزایش مالیات تصویب نشود و شاهد کاهش مصرف 
نباشیم، باید عقب ماندگی سال قبل را نیز جبران کنیم. 
این جا دیگر خوش بینی جواب نمی دهد و به نظر 
می رسد، نمی توانیم به تعهدی که دادیم عمل کنیم. 
مگر اینگه اتفاق خاصی بیفتد و مثال در این روزها، 
مالیات بر محصوالت دخانی، به قیمت خرده فروشی 
و به اندازه حداکثر مورد نیاز تصویب و اجرایی شود.

سخن اول
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الیحه بودجه 98 پس از اصالحاتی در چهارم دیماه توسط رئیس جمهور 
روحانی به مجلس تقدیم شد. قبل از فرا رسیدن 25 آذرماه، دولت اعالم 
باید اصالحاتی در الیحه بودجه 98 انجام دهد و به همین  کرد که 
منظور، تحویل الیحه به چهارم دیماه موکول شد. ارقام قانون بودجه 
سال 9۷ نشان می دهد، رقم کلی بودجه )سقف بودجه( معادل 1222 
هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی 39.3 درصدی در الیحه 
بودجه سال 98 به 1۷03 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در 
بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است و شاید برای بسیاری نیز 
آشناتر باشد، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای 
مالیاتی در الیحه بودجه سال 98 با افزایشی 11 هزار میلیارد تومانی 
نسبت به قانون بودجه سال 9۷ به 153 هزار میلیارد تومان رسیده است.  
دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی اش از محل مصرف 
سیگار در سال 98 حدود 15 هزار میلیارد ریال باشد. میزان درآمدهای 
دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز 38 هزار و 99۶ میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است. 
این در حالیست که تنها راهکار موثر در دستیابی به کاهش 30 درصدی 
محصوالت  بر  ویژه  مالیات  وضع   ،2025 سال  تا  دخانیات  مصرف 
دخانی است. با افزایش استاندارد مالیات ویژه در سال )تنها در سال های 
95 و 9۷ در قوانین بودجه سنواتی، مالیات ویژه برای سیگار در نظر 
گرفته شد( عالوه بر کاهش مصرف، درآمد دولت حداقل به میزان 120 

هزار میلیارد ریال در سال افزایش خواهد یافت.
از جمله دالیل عدم موفقیت سیاست های مالیاتی در کاهش مصرف، 
پایین بودن میزان مالیات بر دخانیات نسبت به نرخ توصیه شده سازمان 
جهانی بهداشت )کمتر از 20 درصد نرخ خرده فروشی نسبت به ۷5 
درصد( است. همچنین در نظر گرفتن مالیات کم برای تولید داخل در 
مقایسه با محصوالت دخانی با نشان بین المللی و وارداتی )که موجب 
داخلی  نشان های  به  گران قیمت  دخانی  کاالی  از  مصرف  در  تغییر 

ارزان قیمت می شود(، نهایتا در کاهش مصرف موثر نخواهند بود. 

پایین بودن میزان مالیات تنباکوی قلیان
در مقایسه با سایر انواع محصوالت دخانی

همچنین پایین بودن میزان مالیات تنباکوی قلیان در مقایسه با سایر 
محصوالت دخانی، موجب افزایش مصرف قلیان و ایجاد تمایل بیشتر 

به عرضه آن در بازار به دلیل سود گزاف این تجارت شده است. 
با  دخانی  محصوالت  تولید  بخش  در  منافع  تضاد  به دلیل  متاسفانه 
بخش سالمت جامعه، تالش صنایع دخانی در توجیه سیاست گذاران 
و قانون گذاران نسبت به وضع مالیات پایین بر محصوالت دخانی موثر 

بوده است.

توجه به نرخ ثابت
جهت جلوگیری از کاهش قیمت خرید محصوالت دخانی 

ازجمله راهکارهای اساسی برای جلوگیری از مداخله صنایع دخانی 
نسبت به بی اثر کردن سیاست های مالیاتی، در نظر گرفتن نرخ ثابت 
جهت جلوگیری از کاهش قیمت در خرید محصوالت دخانی و نیز 
وضع مالیات ویژه به ازای هر نخ سیگار یا هر گرم ماده دخانی است که 

متاسفانه تا کنون در اجرای آن موفق نبوده ایم. 
به هرحال بسیاری از مستندات و صحبت های کارشناسان این حوزه این 
مسئله را تداعی می کند که برای برون رفت از وضعیت موجود، اقدامات 
کنترلی در جهت اجرای سیاست های مناسب قیمت گذاری در کاهش 
از آن در پوشش خدمات  بهره مندی  افزایش درآمد دولت،  مصرف، 
زیربنایی، توجه به سالمت عمومی و رفاهی برای نسل حاضر و آینده 
ضروری است. این در حالیست که با توجه به تعهد ایران نسبت به 

کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات تا سال 2025، افزایش مالیات 
ویژه ضروری است.

ماده 73  قانون برنامه ششم
سند فرادستی در پیشنهاد های مالیاتی

در اجرای بند ت ماده ۷3 قانون برنامه ششم، پیشنهادی که از سمت  
برای  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت 
مالیات خرده فروشی سیگار به معاونت توسعه ارسال شد از این قرار 
بود که طبق این بند، عالوه بر عوارض موضوع بند الف ماده مذکور، 
مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار 
و بند ب ماده ۶9 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت 2 نیز به محصوالت دخانی اعمال می گردد.
الحاق که براساس آن به  همچنین در اجرای بند ب ماده ۶9 قانون 
دولت اجازه داده شده به  منظور ارتقای سالمت جامعه و کاهش مصرف 
دخانیات، نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام 

کند، متن زیر برای درج در قانون بودجه 98 پیشنهاد می گردد:
تولید  سیگار  نخ  هر  خرده فروشی  قیمت  به   1398 سال  ابتدای  از 
تولید  ریال(،  ریال )350  پنجاه  و  مبلغ سیصد  ایرانی  نشان  با  داخل 
مشترک چهارصد ریال )400 ریال(، تولید داخل با نشان بین المللی 
)برند( مبلغ پانصد ریال )500 ریال(، و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 
ششصد ریال )۶00 ریال( به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت 
اقتصاد و امور دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و 
واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع 
ردیف 1۶0190 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای 
نزد خزانه داری کل  به حساب درآمد عمومی  از واریز  بند پس  این 
کشور، طی ردیف های شماره 12۷500، 128500 و 129000 در جهت 
کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، 
در  توسعه ورزش،  و  از مصرف  عوارض حاصل  درمان  و  بازتوانی 
اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی  درصد )%30(، 
آموزش و پرورش به میزان بیست درصد )20%( و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد )50%( قرار می گیرد.

جزئیات ماده 73 برنامه ششم توسعه 
سیگار  انواع  واردات  و  تولید  برنامه  قانون  اجرای  ابتدای  از  الف- 
قانون  موضوع  عوارض  و  مالیات  بر  عالوه  دخانی،  محصوالت  و 
ارزش  بر  مالیات  قانون  و   13۶۶/12/3 مصوب  مستقیم  مالیات های 

افزوده مصوب 138۷/2/1۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:
درصد   ده  میزان  به  داخلی  تولید  سیگار  انواع  پاکت  هر  مالیات   -1
)10%( قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد )%20(، 
تولید داخل با نشان بین المللی )برند( بیست و پنج درصد )25%( قیمت 
درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )40%( قیمت کاال، بیمه 

و کرایه تا بندر مقصد )CIF( تعیین می گردد.
داخلی  تولید  آماده مصرف  تنباکوی  و  پیپ  توتون  انواع  مالیات   -2
میزان  به  وارداتی  و  کارخانه  قیمت درب   )%10( ده درصد  به میزان 
چهل درصد )40%( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد)CIF(تعیین 

می گردد.
3- جزء های 1 و 2 بند الف ماده ۷3 در طول اجرای قانون برنامه در 
بخش های مغایرت بر ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

138۷/2/1۷ حاکم هستند.
ابتدای سال 139۶ موظف  ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از 

است:
1- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه 

مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت 
محصول اعالم نماید.

سامانه  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  خط  بر  دسترسی  امکان   -2
)سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت 

دخانی را فراهم نماید.
حکم بند ب ماده ۷3 این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم 

است.
پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را 
واریز  نزد خزانه داری کل کشور  به ردیف درآمدی  را  آن  وصول و 

نماید.
ت- با الزم االجراء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند الف 
این ماده، مالیات عملکرد، مالیات برارزش افزوده، حقوق ورودی، حق 
انحصار و بند ب ماده ۶9 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت 2 نیز به محصوالت دخانی اعمال می گردد.
تبصره – صد درصد )100%( درآمد های حاصل از اجرای بند الفاین 
ماده طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود، در 
جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی 
از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش 
موضوع بند ب ماده ۶9 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت 2 مصوب 93/12/4 در اختیار وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش  ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و 

پزشکی قرار می گیرد.

حذف پیشنهاد درآمد 2 هزار میلیارد تومانی
از الیحه بودجه دولت

با تمامی این احوال، الزم به ذکر است که پیشنهاد ذکر شده در رابطه با 
اجرای ماده ۷3 جهت ایجاد ظرفیت درآمدی 2000 میلیارد تومانی از 
الیحه بودجه دولت حذف شد و فقط ردیف درآمدی ۷00 میلیاردی بر 
اساس بند م تبصره ۶ قانون بودجه 9۷ در الیحه 98 در نظر گرفته شد. 

عدم جلوگیری از دخالت شرکت های دخانی
در سیاستگذاری های سالمت

اگر ادله کارشناسی بر مستندات بی پایه و اساس شرکت های دخانی 
ارجحیت داده می شد و ما به تعهدات کنوانسیون کنترل دخانیات مبنی 
بر جلوگیری از دخالت شرکت های دخانی در سیاستگذاری سالمت 
پایبند بودیم، یکی از ضعیف ترین کشورهای جهان در مالیات و قیمت 
محصوالت دخانی با مالیات متوسط بیست درصد قیمت خرده فروشی 
و متوسط قیمت پاکت سیگار 0.3 دالر نبودیم. متاسفانه بزرگترین مانع 
در افزایش مالیات و ساده سازی آن، البی عوامل شرکت دخانیات است 
که به دلیل عدم رقابت با برندهای بین المللی، همواره از دستاویز هایی 
در  کرده اند.  استفاده  قاچاق  افزایش  و  اشتغال  دادن  دست  از  نظیر 
نظر گرفتن ارقام متفاوت به ازای برندهای موجود در ساختار مالیاتی 
بزرگترین ضعف آن به شمار می رود. این سیاست موجب تغییر الگوی 
مصرف در برندهای گران نسبت به ارزان می شود و نهایتا تاثیر بسیار 

کمی بر کاهش مصرف دارد.
اساس  بر  ایران  سیگار  شده  متعادل  قیمت های  بعد،  صفحه  گراف 
شاخص برابری قدرت خرید PPP را در سال های 2002 تا 201۷ نشان 
می دهد. ممکن است در ظاهر قیمت ها افزایش پیدا کرده باشد، ولی با 

در نظر گرفتن نرخ تورم، شاهد کاهشی بودن این روند هستیم.
الزم به ذکر است، قابلیت خرید سیگار در ایران 8000 نخ یا 400 پاکت 

با مصرف 60 میلیارد نخ معادل 60 هزار مرگ منتسب به سیگار در کشور داریم

ایران، ضعیف ترین کشور
در دریافت مالیات از دخانیات

با در نظرگرفتن حداقل مالیات برای تنباکوی قلیان، همچنان افزایش مصرف را شاهدیم
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در سال و شاخص جهانی 2000 نخ یا 100 پاکت است. از طرفی 
به دلیل ضعف ساختار مالیاتی در ماده ۷3 قانون برنامه ششم توسعه 
چون حداقل مالیات برای تنباکوی قلیان در نظر گرفته شده است، 
قیمت این محصوالت در برابر سیگار افزایش کمتری داشته و شاهد 

افزایش مصرف آن هم هستیم.

دالیل توجیهی در اجرای بند ت
ماده 73 برنامه ششم توسعه

در اجرای بند ت ماده ۷3 برنامه ششم توسعه که بر اساس آن عالوه بر 
عوارض موضوع بند الف این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش 
افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند ب ماده ۶9 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به محصوالت 
دخانی اعمال می گردد. در اجرای بند ب ماده ۶9 قانون الحاق به دولت 
اجازه داده شده است، به منظور ارتقای سالمت جامعه و کاهش مصرف 
دخانیات، نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام 
کند. با توجه به اینکه میزان مالیات دخانیات و قیمت محصوالت دخانی 
در ایران جزو پایین ترین نرخ های مالیاتی جهان بوده و این موضوع 
موجب افزایش مصرف خصوصا در بین جوانان، بیماری ها و مرگ ومیر 
مرتبط شده است، ضرورت دارد عوارض سیگار طبق متن زیر برای 

درج در قانون بودجه 98 تصویب گردد.
عوارض خرده فروشی سیگار در بند م تبصره ۶ قانون بودجه 9۷ 
نیز در سال 98 به شماره 1۶0190 به مبلغ  تصویب و ردیف آن 
۷000 میلیارد ریال پیش بینی شده است. لذا به دلیل اینکه حکمی 
مالیاتی  امور  توسط سازمان  آن  اخذ  امکان  نشده،  تعیین  آن  برای 
مقدور نیست و الزام است حکم زیر در ردیف مربوطه تصریح شود. 
متن پیشنهاد: از ابتدای سال 1398 به قیمت خرده فروشی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ سیصد و پنجاه ریال )350 
با  ریال(، تولید مشترک چهارصد ریال )400 ریال(، تولید داخل 
نشان بین المللی برند مبلغ پانصد ریال )500 ریال( و هر نخ سیگار 
اضافه  عوارض  به عنوان  ریال(   ۶00( ریال  مبلغ ششصد  وارداتی 
می گردد. وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است مبالغ مزبور 
را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب 
نماید.  واریز  قانون  این   1۶0190 ردیف  موضوع  عمومی  درآمد 
معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد 
عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیف های شماره 12۷500، 
128500 و 129000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری 
و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل 
و  وزارتخانه های ورزش  اختیار  در  توسعه ورزش،  و  از مصرف 
جوانان به میزان 30 درصد، آموزش و پرورش به میزان 20 درصد 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 50 درصد 

قرار می گیرد.

مصرف دخانیات در کشور 10 هزار میلیارد تومان است
این در حالیست که برآورد مصرف دخانیات در کشور حدود 10 
هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و با توجه به اینکه بر اساس 
هزینه های  صرف  مصرف  میزان  برابر  سه  جهانی  بانک  گزارش 
سالمت می شود )به عبارتی 30 هزار میلیارد تومان( و این میزان تنها 
30 درصد خسارات ناشی از مصرف دخانیات است و ۷0 درصد 
مابقی هزینه های ناشی از مرگ زودرس و غیبت از کار و ناتوانی 
هاست، به عبارتی ۷0 هزار میلیارد تومان، سرجمع هزینه مصرف 
دخانیات در کشور 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. از سوی 
دیگر با توجه به برآورد سازمان جهانی بهداشت که به ازای هر یک 
میلیون نخ مصرف سیگار یک مرگ منتسب را تخمین زده است، 
با مصرف ۶0 میلیارد نخ، معادل ۶0 هزار مرگ منتسب به سیگار 
در کشور داریم. این میزان بدون در نظرگرفتن مرگ های ناشی از 

مصرف قلیان است. 

سن شروع مصرف دخانیات از 13 سال در سال  82
به 11 سال در سال93 کاهش یافته است

در نامه ای که جمعی از اساتید اقتصاد بهداشت کشور و جمعی از 
مجلس  نمایندگان  به  ایران  سالمت  اقتصاد  علمی  انجمن  اعضای 
مرگ های  عوامل  مهمترین  از  یکی  دخانیات  است:  آمده  نوشته اند، 
زودرس و بیماری های قلبی عروقی، ریوی و سرطان ها است که بار 
اقتصادی قابل توجهی بر جوامع و نظام های سالمت تحمیل می کند. 
بار اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات حدود 2/1 تا 3/4 درصد از 
تولید ناخالص داخلی در استرالیا، 1/3 تا 2/2 درصد در کانادا و 1/4 
تا 1/۶ درصد در آمریکا است. همچنین حدود ۶ تا 15 درصد منابع 
نظام سالمت کشورهای توسعه یافته صرف عوارض ناشی از مصرف 
دخانیات می شود. شواهد نشان می دهد در ایران حدود 12/5 درصد 
افراد )23/4 درصد مردان و 1/4 درصد زنان( دخانیات مصرف می کنند 
و سن شروع مصرف دخانیات از 13 سال در سال 1382 به 11 سال در 
سال 1393 کاهش یافته است. همچنین با فرض ۶0 میلیارد نخ مصرف 
سیگار، برآورد می شود مصرف سیگار سالیانه باعث بیش از ۶0 هزار 
مرگ زودرس شده و بیش از 100 هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد 
نشان  مختلف  کشورهای  از  فراوان  مطالعات  کند.   تحمیل  کشور 
می دهد کشش پذیری تفاضای سیگار در جوامع و گروه های مختلف 
متغیر است و در اکثر مطالعات کشش پذیری آن حدود 0.5- است؛ به 
این معنا که با حدود یک درصد افزایش مالیات، انتظار می رود مصرف 
آن حدود نیم درصد کاهش یابد. از طرفی کشش پذیری تولید سالمت 
دخانیات،  کاهش مصرف  درصد  با یک  و  است  آن حدود 0.05- 
انتظار می رود پنج صدم درصد از میزان بیماری و مرگ در جامعه 
کاسته شود. بنابراین اگر یک نوبت مالیات دخانیات 20 درصد افزایش 
یابد، انتظار می رود مصرف آن حدود 10 درصد و در نتیجه آن، میزان 
مرگ حداقل نیم درصد کاهش یابد. اگر فرض کنیم سالیانه حدود 
400 هزار نفر در کشور به علل مختلف فوت می کنند، یک نوبت 20 
درصد افزایش مالیات بر دخانیات می تواند از حداقل 2 هزار مرگ 
زودرس در سال پیشگیری نماید. عالوه بر آن انتظار می رود به همین 
یابد. همچنین  از آن کاهش  ناشی  اقتصادی  بار  بیماری ها و  نسبت 
منابع به دست آمده از افزایش مالیات و منابع صرفه جویی شده ناشی 
از کاهش بیماری ها می تواند میزان رفاه اجتماعی جامعه را به صورت 
قابل توجه افزایش دهد. بنابراین از نظر اقتصادی افزایش مالیات بر 
سیگار هزینه اثربخشی و هزینه منفعت باالیی دارد و سالمت و رفاه 

اجتماعی جامعه را به شدت افزایش می دهد. 

افزایش مالیات در کشورهای حاشیه خلیج فارس
الزم به ذکر است اگرچه با اجرا نشدن افزایش مالیات در سال های 
اخیر و گسترش فعالیت هایی که مصرف تنباکو را با نام های مختلف 
تسهیل کرده اند، آنچه در سه دهه اخیر به دست آمده ممکن است 
از دست برود و اصالح مجدد آن، بسیار دشوار خواهد بود. ضمن 
اینکه سالمت عمومی و رفاه اجتماعی از دست رفته به علت مصرف 
و  اجتماعی  آسیب های  می تواند  بودن  آن  معرض  در  یا  دخانیات 
تاثیرات اقتصادی منفی جدی برای آینده کشور رقم بزند. از این 
نمایندگان مجلس حداکثر  انتظار می رود سیاست گذاران و  جهت 
تالش خود را به منظور افزایش مالیات بر دخانیات اعمال نمایند و 
نقش موثر خود را در ارتقای سالمت عمومی و رفاه اجتماعی مردم 

به ویژه قشر محروم جامعه ایفا کنند. 

پیشنهاد وضعیت مالیات بر دخانیات
در الیحه بودجه سال 98 

دالیل توجیهی این پیشنهاد از این قرار است: طبق نتایج مطالعات انجام 
شده در خصوص وضعیت استعمال دخانیات در بین جوانان 13 تا 15 
سال در سال های 138۶-1382، شیوع مصرف قلیان در بین پسران از 

1۶ به 32 و در دختران از 8/9 به 19 درصد افزایش پیدا کرده است. 
به عبارت دیگر مصرف کلی قلیان طی سال های مذکور از 12/1 به 
2۶/1 درصد رسیده است. میزان شیوع مصرف روزانه قلیان در گروه 
سنی باالی 15 سال از سال 88 تا 95 نیز 50 درصد افزایش یافته است. 
تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده حاکی از وجود ترکیبات سمی و 
سرطان زا در تنباکوهای مصرفی در قلیان است. با توجه به افزایش 
زنان  و  دختران  به ویژه  نوجوانان  و  میان جوانان  در  قلیان  استعمال 
و تاثیر مستقیم آن بر ایجاد بیماری های حاد از جمله انواع سرطان، 
وابستگی به نیکوتین و افزایش مصرف سایر محصوالت دخانی که 
ناشی از پایین بودن قیمت خرده فروشی این محصوالت و سود آوری 
است،  مرگ آور  محصول  این  عرضه کنندگان  برای  آن  باالی  بسیار 
ضرورت دارد قیمت این محصوالت از طریق افزایش مالیات باال برود.
متن پیشنهاد: از ابتدای سال 1398 قیمت خرده فروشی به هر پاکت 
بسته بندی تنباکوی 50 گرمی قابل استفاده در قلیان مبلغ پنجاه هزار 
ریال به عنوان عوارض اضافه گردد. وزارت اقتصاد و امور دارایی 
مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب 
مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 1۶0190 این 
قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از 
طی  کشور،  کل  خزانه داری  نزد  عمومی  درآمد  حساب  به  واریز 
ردیف های شماره 12۷500، 128500 و 129000 در جهت کاهش 
آن،  از  ناشی  بیماری های  درمان  و  پیشگیری  دخانیات،  مصرف 
بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در 
اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان 30 درصد، آموزش 
و پرورش به میزان 20 درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی به میزان 50 درصد قرار می گیرد.

ضرورت افزایش مالیات محصوالت دخانی
در قانون برنامه و بودجه

برآورد مصرف ساالنه سیگار در ایران 50 تا 55 میلیارد نخ بوده که 
هزینه مصرفی معادل 10.000 میلیارد تومان )یک درصد GDP( دارد.  
این میزان مصرف ساالنه موجب تحمیل 20 تا 30 هزار میلیارد تومان به 
دولت برای تامین هزینه های بهداشتی درمانی مربوطه و وقوع بیش از 
50 تا 55 هزار مورد مرگ، عمدتا در سنین بهره وری  می گردد که هزینه 
آن نیز بیش از ۷0 هزار میلیارد تومان است. سازمان جهانی بهداشت 
پیش بینی نموده است در صورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری الزم 
در مهار اپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان تا 40 سال 

آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت.

توصیه های سازمان جهانی بهداشت
از بین ۶ راهکار کلیدی، موثرترین راهبرد  سازمان جهانی بهداشت، 
در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات را افزایش مالیات محصوالت 
دخانی اعالم نموده است. بر این اساس، در ماده ۶ کنوانسیون کنترل 
دخانیات و راهنمای مربوطه و همچنین ماده 8 قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات، الزامات و توصیه هایی برای افزایش قیمت و 
نرخ مالیات به میزان حداقل ۷5 درصد قیمت خرده فروشی و ساده سازی 
ساختار مالیاتی برای افزایش کارایی الزم مصوب شده است. همچنین 
مالیات و صرف درآمد  افزایش  که  داده است  نشان  متعدد  مطالعات 
حاصله برای اطالع رسانی و افزایش آگاهی عمومی، ساماندهی عرضه، 
برای  موثر  اقدامات  قاچاق،  دخانی  کاالهای  شناسایی  و  کدگذاری 
پیشگیری از قاچاق، کمک به ترک و درمان بیماری های ناشی از مصرف 
دخانیات و کاهش مصرف بسیار موثر خواهد بود. این درحالیست که 
دکتر گبریوسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت در شهریور 9۶ اظهار 
داشت که مالیات بر دخانیات در کشور ایران همچنان یکی از پایین ترین 
نرخ های مالیات در جهان است. وی در بیانیه خود تاکید کرد: »افزایش 
مالیات و قیمت محصوالت مواد دخانی تنها ابزار موثر برای کاهش 
مصرف مواد دخانی است و عدم افزایش آن، مانع دستیابی ایران به 

هدف کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات تا سال 1404 می شود.«

متوسط مالیات محصوالت دخانی در ایران
کمتر از 20 درصد قیمت خرده فروشی است

به دلیل پیچیدگی ساختار مالیاتی کشور و عدم کارایی آن در اخذ 
در  دخانی  محصوالت  مالیات  متوسط  دخانی،  محصوالت  مالیات 
در  است. همچنین  قیمت خرده فروشی  از 20 درصد  کمتر  کشور 
مقایسه با متوسط جهانی قیمت محصوالت دخانی بسیار پایین است 
)کمتر از 0.3دالر در ایران در برابر 3.8 دالر متوسط جهانی(. به همین 
دلیل در اجرای بند ت ماده ۷3 قانون برنامه ششم که در آن عالوه بر 
مالیات در نظر گرفته شده در صدر این ماده، مالیات بند ب ماده ۶9 
قانون الحاق اخذ مالیات از خرده فروشی سیگار هم جزو مالیات های 
قابل وصول آورده شده است که بر اساس آن مالیات خرده فروشی 
سیگار در قانون بودجه سال 9۷ تصویب گردید، موثرترین مدل مالیات 
دخانیات، مالیات مبتنی بر واحد کاال )specific excise tax( است که 
این مدل در قوانین بودجه سال های 95 و 9۷ به صورت مالیات بر هر 
نخ سیگار مصوب شد. بنابراین پیشنهادی که برای بودجه 98 داده 
شده، هم برای سیگار و هم تنباکوی قلیان به همین صورت است. 
شرکت های دخانی از این مدل مالیات همیشه هراسانند چراکه تاثیر 
مستقیمی بر افزایش قیمت می گذارد. این صنایع نوع مالیات مبتنی بر 
ارزش را ترجیح می دهند مثل مدل مالیات هایی که بر اساس درصدی 
از قیمت درب کارخانه یا حتی قیمت خرده فروشی وضع می شود. 
این نوع مالیات ها قابلیت صنایع را برای کاهش قیمت تمام شده کاال 

که نهایتا با وضع مالیات سود آنان حفظ شود را افزایش می دهد. 
خرده فروشی  مالیات  تصویب  عدم  دلیل  به  گذشته  سال  متاسفانه 
سیگار، در کل مالیات دخانیات 11 درصد خرده فروشی بود که در 
سال 9۷ با تصویب بند م تبصره ۶ به حدود 18 درصد رسید که تا ۷5 
درصد فاصله زیادی داریم. بنابراین  با پیشنهادات ارائه شده به طور 
متوسط مالیات سیگار به 35 درصد قیمت خرده فروشی و مالیات 
تنباکو به 50 درصد می رسد. این در حالیست که متاسفانه در قانون 
برنامه ششم برای تنباکوی قلیان 10 درصد قیمت درب کارخانه و 
مالیات  قانون  دیده شده. مشکل  مالیات  وارداتی 40 درصد سیف 
خرده فروشی ماده ۶9 قانون الحاق این است که فقط به سیگار اشاره 
دارد. البته در الیحه ارزش افزوده تا حدی این نقصان جبران شد ولی 

هنوز تا استاندارد های جهانی فاصله زیادی داریم. 
در نهایت با توجه به پیشنهاداتی که وزارت بهداشت در رابطه با وضع 
مالیات بر دخانیات با توجه به نرخ خرده فروشی جهت کاهش 30 
درصدی استعمال دخانیات در کشور ارائه کرده است، باید این نکته 
را یادآور شد که همیشه این وزارتخانه و داعیه داران سالمت اعالم 
واریز 12 هزار  بر  بر دخانیات عالوه  مالیات  افزایش  با  که  کرده اند 
میلیارد تومان به خزانه دولت، کاهش مصرف و مرگ و میر ناشی از 
افزایش  که  است  چگونه  داشت.  خواهیم  را  دخانی  مواد  استعمال 
لبنیات  صعودی قیمت را در قوت اصلی مردم مانند گوشت، میوه، 
و غیره شاهد هستیم ولی در بخش کاالهای آسیب رسان مانند مواد 
دخانی، متاسفانه سیاست های مالیاتی و افزایش قیمت مهجور مانده 
کشور  در  مصوب  قانون  طبق  و  جهانی  استانداردهای  اساس  بر  و 
اجرا نمی شود. این درحالیست که عالوه بر بحث افزایش مالیات و 
نرخ خرید محصوالت دخانی، باید نظام آموزش و اطالع رسانی نیز 
تقویت شود، ولی اثربخشی مداخالت آموزشی زمانی محقق می گردد 
که شرایط و محیط حمایتگر وجود داشته باشد. شرایطی مانند اجرای 
موثر سیاست های کاهش دسترسی و کنترل عرضه، افزایش هزینه های 
مصرف از طریق مالیات، ممنوعیت تبلیغات و اماکن عاری از دخانیات. 
تمامی این مسائل در حالی است که پس از گذشت 12 سال از تصویب 
قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 85، نمایندگان مجلس به دنبال 
تغییر قانون مذکور و حذف قهوه خانه ها و اتاق های سیگار از فهرست 

اماکن عمومی و خصوصی سازی مراکز عرضه قلیان هستند.
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معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
سیاست گذاری  و  »سیگار  همایش  در  ایران 
سالن  در  بهمن ماه  دهم  که  سالمت محور« 
علوم  دانشگاه  مرکزی  ساختمان  آمفی تئاتر 
پزشکی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه ساالنه 
خرده فروشی  بر  مالیات  افزایش  درصد   10 باید 
لحاظ شود، گفت: متاسفانه این مسئله اجرا نشده 
و شیوع بسیاری از بیماری های غیرواگیر مرتبط با 
استعمال دخانیات است. دخانیات مهمترین علت 
حالی  در  این  و  می رود  به شمار  به سرطان  ابتال 
زیادی  میزان  به  مسئله  این  از  می توان  که  است 

پیشگیری کرد.
دکتر عبدالرحمان رستمیان افزود: سیاست گذاری 
عرضه  و  تقاضا  کاهش  جهت  در  باید  کشور 
سیگار باشد و بر همین اساس الزم است مالیات 
و عوارض دخانیات افزایش یابد و درآمد حاصل 
از آن جهت پیشگیری از بیماری ها و موضوعات 
این در حالیست که  سالمت محور استفاده شود. 
یافته  افزایش  کشور  در  لبنیات  قیمت  متاسفانه 
ولی دخانیات قیمت پایینی دارد و باید کاالهای 
از  آنها،  بر  مالیات  افزایش  بر  آسیب رسان عالوه 
دسترس مردم دور باشند. این مسئله در بسیاری 
به  نیز  برخی  و  گرفته  قرار  مدنظر  کشورها  از 

سمت کشوری عاری از دخانیات پیش رفته اند.
نگاه هوشمندانه  به ضرورت  اشاره  با  رستمیان  
باید  ساالنه  گفت:  مدیریت  سازمان  و  دولت 
افزایش 10 درصد از مالیات بر خرده فروشی را 
اجرا  مسئله  این  متاسفانه  ولی  می کردیم  لحاظ 
نشده است و باید سیاست گذاری ها سالمت محور 

باشد.

نمایندگان مجلس باید
مالیات سیگار را 5 برابر کنند

رستمیان تاکید کرد: مصرف توتون در ایران طی 
تن  هزار   15 به  تن  هزار   2 از  گذشته  دهه  یک 
از  یکی  است.  شده  برابر   ۷ از  بیش  و  رسیده 
راه های کاهش مصرف سیگار، افزایش مالیات بر 
آن است و نمایندگان مجلس باید مالیات سیگار 
مالیات  سقف  حاضر  حال  در  کنند.  برابر   5 را 
سیگار در کشور 2800 میلیارد تومان در بودجه 
98 در نظر گرفته شده که باید به 15 هزار میلیارد 

تومان افزایش یابد.
مهم  بسیار  سیگار  مالیات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است و در بسیاری از کشورهای دنیا عوارض و 
مالیات زیادی از سیگار گرفته می شود تا مصرف 
کشورهای  در  کرد:  تصریح  دهند،  کاهش  را 
مختلف عوارض سیگار ۷5 درصد است اما این 
رقم در ایران 20 درصد است و باید نمایندگان 
ویژه  توجه   98 بودجه  در  مساله  این  به  مجلس 
داشته باشند. همچنین کاهش عرضه سیگار بسیار 
به  دسترسی  باید  سیاست گذاران  و  است  مهم 
این ماده دخانی را به ویژه برای جوانان سخت تر 
فروش  ممنوعیت  مانند  مواردی  شامل  که  کنند 
به  مجوز  ارائه  و  سال   18 زیر  افراد  به  سیگار 

عرضه کنندگان سیگار است.
تاکید  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  اینکه  بر 
صحبت  مردم  با  گفت و گو  تاالر  در  می خواهیم 

مالیات  افزایش  مورد  در  را  آنها  نظر  و  کنند 
افزایش   98 بودجه  در  تا  شوند  جویا  دخانیات 
 1۶ اکنون  گفت:  یابد،  تحقق  سیگار  مالیات 
کارخانه دخانیات در کشور فعال است که نسبت 
راه های  دارد  ضرورت  شده.  برابر   2 گذشته  به 
عدم دسترسی مردم به دخانیات را اجرایی کنیم.

35 هزار میلیارد تومان در سال
برای درمان بیماری های

ناشی از مصرف دخانیات هزینه می شود
10هزار  ساالنه  متوسط  به طور  گفت:  رستمیان 
کشور  در  سیگار  خرید  برای  تومان  میلیارد 
میلیارد  هزار   35 حال  عین  در  و  می شود  هزینه 
تومان در سال هم برای درمان بیماری های ناشی 
پول  این  که  می کنیم  هزینه  دخانیات  مصرف  از 
بیت المال است. همچنین 90 درصد سرطان های 
ریه به خاطر مصرف سیگار است و سیگار عامل 
25 درصد مرگ و میر و بیماری های قلبی است و 
مصرف آن به پوکی استخوان منجر می شود. سیگار 
از  در کشور  باید  و  می کند  ایجاد  جهش سلولی 
روش های آموزشی و اعالم عوارض برای کاهش 

مصرف و افزایش مالیات استفاده کنیم.
وی با اشاره به تاثیر استعمال دخانیات در بروز 
سرطان، پوکی استخوان و مشکالت قلبی عروقی 
است  موثر  بسیار  سیگار  مالیات  افزایش  گفت: 
تخت های  افزایش  از  بیشتر  حتی  مسئله  این  و 
اهمیت  درمانی  شیمی  موضوع  و  بیمارستانی 
دارد. بنابراین همه باید تالش کنیم جهت داشتن 

جامعه ای سالم پیش رویم.
رستمیان به برنامه خود مراقبتی و سبک زندگی 
ایجاد  از  برنامه  این  افزود:  و  کرد  اشاره  سالم 
با  بیماری غیرواگیر جلوگیری می کند و  دو سوم 
ارائه مناسب و رفتار درست و عاری از دخانیات، 
درمانی جلوگیری  افزایش هزینه های  از  می توان 

کرد.

بر  مالیات  صحیح  اجرای  صورت  د ر 
دخانیات

 12 هزار میلیارد تومان
وارد بودجه کشور می شود

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
نیز ضمن انتقاد نسبت به اینکه قیمت گوشت در 
رسیده  تومان  هزار   100 از  بیش  به  حاضر  حال 
در  مسئله  این  گفت:  است،  شده  گران  لبنیات  و 
و  است  پایین  دخانیات  قیمت  که  است  حالی 
طبق  یابد.  افزایش  خرده فروشی  عوارض  باید 
و  راحت ترین  بهداشت،  جهانی  سازمان  اعالم 
سودمندترین راه مقابله با بیماری های غیرواگیر از 
طریق کنترل دخانیات محقق می شو د که با اجرای 
کامل قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 85، 

می توانیم به نتایج موثری د ر این زمینه دست یابیم.
با تاکید بر اینکه، بر اساس  محمدرضا مسجدی 
این قانون باید دولت هر ساله 10 درصد مالیات 
دخانیات ر ا افزایش دهد و لی متاسفانه نه تنها این 
مسئله محقق نشده بلکه عقب گرد جدی د ر سال 
که  صورتی  د ر  کرد:  تصریح  داشته ایم،  جاری 
عوارض بر دخانیات لحاظ شو د، 12 هزار میلیارد 
تومان وارد بودجه کشور خواهد شد و بهانه هایی 
همچون از بین رفتن اشتغال و ایجاد قاچاق د ر 

این موضوع نباید مورد توجه قرار گیرد.
نوع  و 24  بیماری  افزود: 54  ادامه  در  مسجدی 
باید  استعمال دخانیات د ارد و  با  ارتباط  سرطان 
پیشگیری  جهت  بیشتر  هرچه  الزم  اقدامات 
شو د.  انجام  کشور  د ر  دخانیات  استعمال  از 
همچنین 80 درصد مرگ و میرها د ر کشور ناشی 
از بیماری های غیرواگیر همچون سکته های قلبی 
و مغزی، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی و 
دیابت است که از طریق 5 عامل کنترل مصرف 
دخانیات، پیشگیری از مصرف الکل، رژیم غذایی 
و فعالیت مناسب و مقابله با آلودگی هوا با این 

مرگ و میرها می توان مقابله کر د.
با  سرطان  ملی  پویش  هفته  همپوشانی  به  وی 
سالمت  محور  سیاستگذاری  و  سیگار  همایش 
اشاره کرد و گفت: 110 هزار بیمار سرطانی د ر 
کشور به صورت ساالنه داریم که بیماری یک سوم 
این افراد، کنترل دخانیات پیشگیری می شود. این 
در حالیست که مالیات بر سیگار حداقل باید ۷0 
درصد خرده فروشی با شد اما این رقم د ر کشور 
ما کمتر از 20 درصد است و نسبت به بسیاری از 
کشورها مثل پاکستان و مصر، بسیار پایین است.

بیماری بی ارتباط با مصرف سیگار
و دخانیات وجود ندارد

هیچ  اینکه  اعالم  با  نیز  ریه  تخصص  فوق  یک 

دخانیات  و  سیگار  مصرف  با  بی ارتباط  بیماری 
سرطان  مثال  به طور  کرد:  تاکید  ندارد،  وجود 
دارد  سیگار  مصرف  با  مستقیم  رابطه ای  ریه 
به  افراد  ابتال  عامل  مهم ترین  را  آن  می توانیم  و 

سرطان ریه بدانیم.
سیدعلی جواد موسوی افزود: توجه داشته باشید 
سیگار  به  خاص  به طور  برده  نام  عوارض  که 
نسبت داده نمی شود و هر نوع دودی شامل قلیان، 
پیپ، مواد مخدر و غیره هم جزو عوامل اصلی 
عوارض  همچنین  هستند.  ریه  سرطان  بروز  در 
ریه  به سرطان  ابتال  ریسک  و  دخانیات  مصرف 
در خانم ها باال تر است؛ هورمون های زنانه باعث 
ابتال به سرطان های ناشی از  می شود خانم ها در 

سیگار مستعد تر باشند.
وی تاکید کرد: معموال شاهد هستیم که خانم هایی 
که سیگار مصرف می کنند، فرزندانی با وزن پایین  
در  زودرس  زایمان  احتمال  و  داشت  خواهند 
هستیم  شاهد  معمول  طور  به  می رود.  باال  آن ها 
دارند، حجم  سیگاری  مادر  و  پدر  که  فرزندانی 
ریه های کمتری نسبت به سایرین دارند و ریسک 
آن ها  زندگی  اول  سال های  در  عفونت  به  ابتال 

باال تر است.
بیماری های  به  ابتال  افزود:  موسوی  جواد 
حساسیتی آسم در فرزندانی که والدین سیگاری 
دارند، شایع تر است و در صورت درمان نشدن 
مجموع  در  می شود.  منجر  برونشیت  ایجاد  به 
استعمال  بلکه  بارداری  دوران  در  نه تنها مصرف 
دخانیات در محیط خانه که اصطالحا دود دست 
دوم نامیده می شود هم ریسک ابتال به سرطان و 

مشکالت ریوی را باال می برد.

در زمینه آسیب های اجتماعی
سهم وزارت بهداشت تنها 25 درصد است 
مصرف  شیوع  با  مقابله  درباره  موسوی  جواد 
دخانیات در بین جوانان جامعه گفت: از اقدامات 
 2 درسی  شدن  اضافه  به  می توان  شده  انجام 
به  اجتماعی  آسیب های  خصوص  در  واحدی 
نیست.  کافی  اما  کرد،  اشاره  دانشگاهی  دروس 
کسانی که به سمت سیگار یا مواد مخدر کشیده 
می شوند، تحت تاثیر عواملی مختلفی هستند که 
مهمترین آن ها خانواده است. در این بین ارتباط 
با دوستان و قرار گرفتن در شرایط تاثیر دارد، اما 

اصل خانواده است.
تربیتی  پدیده ای  کرد:  بیان  ریه  متخصص  این 
دوران  در  تکامل  و  رشد  نام  به  دارد  وجود 
اول  سال های  در  اگر  که  معنا  این  به  کودکی؛ 
زندگی خمیره کودکان را درست تربیت کنیم، از 
آسیب های وارده در سن بلوغ پیشگیری می شود؛ 
انجام  مراکز  از  بسیاری  امروزه در  موضوعی که 

می شود.

آسیب های  زمینه  در  گفت:  موسوی  جواد 
تنها 25 درصد  اجتماعی سهم وزارت بهداشت 
بر  مابقی را سایر عوامل در  است و ۷5 درصد 
می گیرد که یکی از مهمترین عوامل در این بخش 
اصحاب رسانه هستند، چراکه ما در دانشگاه تنها 
با  شما  اما  هستیم  طرف  دانشجو  هزار  چند  با 
مقابله  برای  مختلفی  روش های  نفر.  میلیون   80
با شیوع مصرف دخانیات در جامعه وجود دارد، 
بسیاری  در  است  آموزش  آن ها  موثر ترین  اما 
آزاد  به صورت  مواد مخدر  از جوامع سیگار و 
آموزش های  و  مردم  آگاهی  اما  دارد،  وجود 
دور  آن ها  از  را  تا خود  می شوند  باعث  اساسی 

نگه دارند.

سیگار 70 هزار میلیارد تومان
هزینه اقتصادی برای کشور دارد

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
هزینه های  سیگار  گفت:  نیز  بهداشت  وزارت 
بسیاری به کشور و نظام سالمت تحمیل می کند. 
با فرض 55 میلیارد نخ سیگار که ایرانی ها سالیانه 
مصرف می کنند، 30 هزار میلیارد تومان هزینه به 
دخانیات  مصرف  می شود.  تحمیل  نظام سالمت 
منجر به غیبت از کار، ناتوانی، مرگ زودرس و 
تومان  میلیارد  هزار   ۷0 که  می شود  آتش سوزی 
هزینه اقتصادی برای کشور دارد و به عبارتی در 
از منابع کشور  میلیارد تومان  مجموع 100 هزار 

در اثر مصرف دخانیات دود می شود.
که  صورتی  در  کرد:  تصریح  ولی زاده  بهزاد 
برنامه ریزی درست برای پیشگیری و مهار اپیدمی 
دخانیات صورت نگیرد، ایران، مصر و پاکستان تا 
دخانیات  مصرف  میزان  بیشترین  آینده  سال   40
که  درحالیست  این  داشت.  خواهند  دنیا  در  را 
انجام  که  مطالعاتی  با  جهانی  بهداشت  سازمان 
و  تقاضا  کاهش  برای  را  کلیدی  راهکار   ۶ داده 
افزایش  آنها،  بهترین  که  کرده  پیشنهاد  مصرف 
یکی  ایران  متاسفانه  اما  است؛  دخانیات  مالیات 
زمینه محسوب  این  در  کشورها  از ضعیف ترین 

می شود. 

برخی در کشور به بهانه
جلوگیری از قاچاق، شرکت های

تولید سیگار ایجاد کردند 
 20 به  ایران  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  ولی زاده 
درصد قیمت خرده فروشی مالیات تعلق می گیرد 
برسد  درصد   ۷0 به  رقم  این  باید  که  حالی  در 
اهمیت  درباره  بهداشت  وزارت  اینکه  به رغم  و 
و  می کند  اطالع رسانی  مدام  مالیات  افزایش 
هشدار می دهد، اما همچنان مالیات و سیگار در 

ایران پایین است.
بهانه  به  کشور  در  برخی  که  حالیست  در  این 
سیگار  تولید  شرکت های  قاچاق،  از  جلوگیری 
ایجاد کردند و با ادعای اینکه صنعتی راه اندازی 
افزایش  مانع  شود،  حمایت  آن  از  باید  و  شده 

مالیات بر دخانیات می شوند.
زمین های  متاسفانه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
محصوالت  و  برنج  کشت  برای  کشاورزی 
تبدیل  توتون  کشت  مزارع  به  را  استراتژیک 
تا   13 نوجوانان  درصد   ۶0 گفت:  کرده اند، 
سوال  آنها  از  سیگار  خرید  زمان  در  سال   15
نمی شود که چند سال دارند در حالی که ما در 
کشور ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 
با  شهرستان ها  از  بسیاری  در  ما  داریم.  را  سال 
در سوپرمارکت ها مشکلی  فروش سیگار  شکل 
برای  سوپرمارکت ها  و  تهران  در  اما  نداریم 

اصالح شکل فروش سیگار موفق نبودیم. 
صدایمان  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
چراکه  برسانیم  عالی رتبه  مسئوالن  گوش  به  را 
مصرف  دخانیات  مردم  درصد   85 از  بیش 
که  شود  وضع  سیاست هایی  باید  و  نمی کنند 
مصرف کنندگان دخانیات هزینه مصرف را خود 
را  دخانیات  تولید  پیشرفته  کشورهای  بپردازند. 
کاهش داده اند و به دنبال آن هستند که تولید و 
جبران  ایران  مانند  کشورهایی  در  را  خود  سود 
کنند و متاسفانه 80 درصد مصرف دخانیات در 

کشورهای توسعه یافته است.

عقبگرد جدی به دلیل عدم افزایش 10 درصدی مالیات بر دخانیات
در ایران به جای 70 درصد، 20 درصد قیمت خرده فروشی سیگار مالیات گرفته می شود

در همایش »سیگار و سیاستگذاری سالمت محور« مطرح شد

عبدالرحمان رستمیان، معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران

ت مبارزه با استعمال  دخانیات ایران
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعی
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آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
تاکید بر اینکه ما نباید نسبت به خطوط قرمز خود در برابر غرب کوتاه بیاییم، گفت: کتاب 
سالمت در سال 2015 میالدی منتشر شده که خطوط قرمز ما را درهم شکسته و پیشنهادهای 
نامعقولی در آن داده شده است؛ از سوی دوستان ما نقاط ضعف این کتاب گردآوری شده و 

به شما ارائه می دهیم تا بررسی الزم را داشته باشید.
وی به مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات اشاره کرد و گفت: بیش از 100 بیماری از سیگار 
و دخانیات نشأت می گیرد و ساالنه ۶0 هزار نفر جان خود را به دلیل مصرف دخانیات 
از دست می دهند. بنابراین ضمن ابراز نگرانی نسبت به پایین آمدن سن استعمال سیگار، 

ضروری است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه چاره اندیشی کند.
این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت اجرای طرح تحول سالمت اظهار کرد: مردم به اجرای 
طرح تحول سالمت امیدوار هستند و اجرای این طرح باید ادامه یابد؛ هرچند رفع نقاط 
ضعف و مشکالت آن ضروری است. ممکن است در مسیر اجرای این طرح مشکالت 
مالی و کمبود بودجه وجود داشته باشد، بنابراین باید در این خصوص برنامه ریزی های الزم 
را داشته باشید تا مردم کمتر با مشکل مواجه شوند. وی از وزیر بهداشت خواست اصالح 
اشکاالت و ادامه طرح تحول سالمت را جدی بگیرد و افزود: نمایندگان مردم در مجلس 
رأی باالیی به شما داده اند و باید از همین رو خواسته های مردم را با قاطعیت دنبال کنید. 
آیت اهلل مکارم شیرازی ضرورت توجه به پیشگیری و مقدم بودن آن بر درمان را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و دیگر رسانه ها آموزش های الزم با 
چاشنی هنر به مردم ارائه شود. همچنین با بررسی تاریخ علم مشخص می شود که بزرگان 
اسالمی در حوزه طب و دیگر علوم حرف های مهمی داشته اند، ما شاهد تدریس کتب بوعلی 
سینا در دانشگاه های غربی هستیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله طب سنتی 
اشاره کرد و گفت: 5 هزار سال دانشمندان تجربه ها و ایده های خود را در زمینه طب سنتی 
روی هم گذاشته اند و این طب دارای نقاط قوتی است و نباید به صورت کلی کنار گذاشته 
شود. این مرجع تقلید تاکید کرد: البته شاید مشکل اینجاست که عده ای بدون دارا بودن 
صالحیت های الزم وارد میدان طب سنتی شده اند و ضروری است به گونه ای برنامه ریزی 

شود که افراد واجد صالحیت با دارا بودن مدرک در این عرصه ورود کنند.

باید یا دور پزشکی را خط بکشیم، یا دور سیگار را 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، پیش از این مالقات، در دیدار با مدیرا ارشد جمعیت در 
مدرسه علمیه امام سجاد )ع( نیز با اشاره به این مطلب که در حال حاضر 120 نوع بیماری 
از سیگار به وجود می آید، چه طور ممکن است جوانان ما در دانشگاه درس بخوانند و با 
بیماری های ناشی از استعمال دخانیات آشنا شوند ولی باز هم به طرف سیگار کشیده شوند، 

تاکید کرد: ما باید یا دور پزشکی را خط بکشیم، یا دور سیگار را.
مرجع تقلید شیعیان در ادامه ضمن ابراز نگرانی از آمار استعمال دخانیات در کشور تصریح 
کرد: اگر سخنان پزشکان در مورد امراضی که در مورد سیگارکشیدن ایجاد می شود درست 
است، پس چرا مجوز کشیدن سیگار در کشور صادر می شود؟ یا اینکه باید بگوییم سخنان 
پزشکان در امور امراض مرتبط با سیگار دروغ است. کدام حرف را باید باور کرد؟ این در 
حالیست که وضعیت فعلی که اشخاصی گرفتار سیگار و قلیان هستند، مناسبت نیست چراکه 
گرفتار امراض گوناگون خواهند شد. آمارهایی که درباره کشیدن سیگار و قلیان از سوی نسل 

جوان ارائه می شود، نگران کننده است.

سیگارکشیدن مطلقا حرام است
این درحالیست که پیش از این نیز این مرجع تقلید شیعیان در توضیحاتی در این خصوص 
که نسخه ای از آن طی نمابری به دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( ارسال شده بود، 
آورده است: »بسم اهلل و له الحمد. اینجانب از چند سال پیش این فتوا را به صورت مشروط 
ذکر کرده بودم و در رساله  توضیح المسائل موجود است که اگر کشیدن سیگار )و سایر 
دخانیات( به شهادت اهل اطالع ضرر مهمی داشته باشد، حرام است. ولی اخیرا با شهادت و 
گواهی جمعی از پزشکان آگاه و اساتید متعهد دانشگاه و با توجه به آمارهای تکان دهنده ای 

که از مرگ و میر ناشی از سیگار و بیماری های خطرناکی که از آن نشأت می گیرد به ما رسید، 
ثابت و مسلم شد که خطرات مهم دود سیگار یک واقعیت است که حتی فرزندان افراد 
سیگاری و معاشران آنها از آن در امان نیستند. لذا فتوای تحریم به طور مطلق را دادیم و از 
خدا می خواهم همه مسلمانان جهان مخصوصا جوانان عزیز را که نخستین قربانیان این بالی 
خانمان سوز هستند، از شر آن حفظ کند و با هوشیاری تمام مراقب خویش و اطرافیان و 
دوستان خود باشند و ان شااهلل زنده بمانیم و ببینیم که جامعه از لوث وجود این دود آلوده 

پاک شده است.
در ادامه  این نمابر، اشاره ای به مدارک مسئله شده که به این شرح است:

التهلکه«. طبق  الی  بایدیکم  تلقوا  بقره می فرماید »وال  آیه 195 سوره  قرآن مجید در   -1
آمارهایی که از سوی پزشکان متخصص اعالم شده، مرگ و میر ناشی از دود سیگار در سال 
به پنج میلیون نفر می رسد و آمار بیماری های خطرناک قلبی و تنفسی و سرطان ناشی از دود 

سیگار نیز بسیار باالست. بنابراین کشیدن سیگار مصداق القا  نفس در تهلکه است.
2- قاعده »الضرر و ال ضرار فی االسالم«. مستفاد )این قاعده( گرچه شأن ورودش اضرار 
به دیگران است، ولی می دانیم شأن ورود، مفهوم عام قاعده را محدود نمی کند و اضرار به 

نفس را نیز شامل می شود. 
3- در حدیث معروف فقه  الرضا )ع( آمده است »کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه 
.... فحرام ضار للجسم و فساد للنفس« و در روایت تحف العقول نیز شبیه آن دیده می شود. 
طبق این روایات، هر چیزی که ضرر مهمی برای بدن داشته باشد حرام است )البته ضررهای 
جزیی که در همه چیز هست و قابل اجتناب نیست، از آن خارج است و منظور ضررهای 

کلی است(.
4- بعضی عادت به خوردن ِگل دارند که در روایت اسالمی به نوعی وسواس تعبیر و از آن 
شدیدا نهی شده است به خاطر اینکه برای انسان ضرر دارد. در روایتی آمده است »ان الطین 
یورث السقم فی الجسد و یهیج الداء« )خوردن ِگل به سبب بیماری و تهییج درد است(. 
لذا مرحوم شهید در کتاب مسالک نخستین دلیل تحریم آن را »بما فیه من االضرار الظاهر 
البدن« شمرده است. اینها نشان می دهد که حرمت اشیاء مضره از مسلمات بوده است، حتی 
روزه  واجب اگر ضرر داشته باشد باید ترک شود و غسل و وضوی واجب در صورت ضرر 

تبدیل به تیمم می شود.
5- از همه اینها گذشته طبق قاعده  مسلم اصولی »کلما حکم به العقل حکم به الشرع« )هر 
چیزی که عقل قطعی به آن حکم کند، شرع هم به آن حکم خواهد کرد( مسئله حرمت 
سیگار و انواع دخانیات در عصر و زمان ما که زیان های مهم آن بر همه دانشمندان ثابت 
شده جای تردید باقی نمی گذارد، فتوای همه مراجع به حرمت مواد مخدر نیز از همین جا 

سرچشمه می گیرد.
در پایان این نمابر به برخی نظرات پزشکی و کارشناسان اجتماعی و اقتصادی در خصوص 
مضرات قطعی استعمال سیگار اشاره شده است. این مرجع تقلید در خاتمه از دولت، ملت و 
رسانه ها خواست تا با امربه معروف و فرهنگ سازی دست به دست هم دهند تا جلوی استعمال 

سیگار گرفته شود و گفت: چرا برای مسئله ای با این مقدار ضرر، نباید حکم تحریم داد.

آیا چیزی که دارای این همه زیان است را
نباید حکم به تحریم بدهیم؟

همچنین به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در درس خارج 
فقه خود با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری )ع( که می فرمایند »باید به یاد خدا باشید،  
قرآن زیاد بخوانید، به فکر مرگ باشید و بر پیامبر و آل او صلوات بفرستید« اظهار داشت: 
ذکر خدا به صورت مداوم فواید فراوانی دارد که مهم ترین آن آرامش قلبی است؛ فردی که 
به یاد خدا باشد در هنگام مشکالت بی قراری نمی کند و مأیوس نمی شود و یاد خدا به او 

آرامش می دهد.
این مرجع تقلید تصریح کرد: یکی دیگر از فواید ذکر اهلل، دعوت انسان به کارهای خوب 
و نیک است؛ به یاد خدا بودن انسان را تربیت می کند؛ فایده دیگر ذکر اهلل این است که 
انسان را از شیاطین و سخنان ناروا دور می کند. همچنین ذکر مرگ سبب می شود که انسان 

گزارشی از دیدار وزیر بهداشت و مسئوالن جمعیت با آیت اهلل مکارم شیرازی

ساالنه 60 هزارنفر به دلیل مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند

بداند در این دنیا مسافر هستیم؛ پایان عمر یک واقعیت انکارناپذیر است و روزی انسان 
باید چشم از این دنیا فروببندد و اگر به این مسئله توجه شود انسان کمتر به دنیا و ذخارف 

آن روی می آورد.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به فتوای ممنوع بودن کشیدن سیگار 
افزود: دلیل این فتوا روشن است، چراکه پزشکان 120 نوع بیماری را برای کسانی که 
سیگار می کشند، مطرح کرده اند. آیا چیزی که دارای این همه زیان است را نباید حکم 
به تحریم بدهیم؟ این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه ما طبق موازین فقهی عمل می کنیم، 
انجام ندهید.  باشد، گفته می شود که  اگر مسئله ای خوف ضرر داشته  افزود: در فقه 
چطور مسئله ای با این میزان از ضرر که اهل خبره به آن شهادت می دهند، نباید حکم 

به حرمت آن داد؟
وی با اشاره به شیطنت برخی افراد در رسانه ها که گفته بودند این فتوا چه اثری داشت و چرا 
سیگار در جامعه ترک نشد، تصریح کرد: من می گویم که مواد مخدر و شراب را همه مضر 
و حرام می دانند اما در سال میلیون ها لیتر شراب و مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر کشف 
می شود؛ با یک فتوا همه چیز ریشه کن نمی شود، مگر وقتی همه فتوا به حرمت مواد مخدر و 

شراب داده اند به کلی ترک شد؟
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به رایج شدن استعمال دخانیات در میان مردم حتی کودکان 
و زنان، خواستار دست به دست هم دادن دولت، ملت و رسانه ها شد و اظهار داشت: مفاسد 
اجتماعی به  یکباره از بین نمی رود؛ باید هر میزان که می شود گفت و باید این را بدانیم 

که هر مقدار که این تذکرات و امر به معروف ها انجام شود همان میزان نتیجه می گیریم.

قلیان نیز همچون سیگار دارای ضررهای بسیاری است
که حکم حرمت را در پی دارد

همچنین به گزارش مهر، وی با اشاره به این مطلب که ما حکم به حرمت دادیم و دلیل 
نوع  بیماری توسط سیگار  دادند و گفتند 120  ما شهادت  پیش  اطبا  ما روشن است، 
سراغ انسان می آید، تاکید کرد: دلیل ما در حرمت استعمال سیگار، شهادت اطبای خبره 
و ضررهای آن است. افراد سیگاری به سرطان هایی همچون سرطان قلب و سکته های 
مغزی که با گرفتگی عروق و شریان ها توسط دود سیگار به وجود می آید، نزدیک هستند.
این استاد برجسته حوزه علمیه بیان داشت: قول عقال و اهل خبره بر این همه زیان 
موجب می شود تا حکم به تحریم دهیم؛ چراکه اخیرا مشاهده کرده ایم انسان های زیادی 
بر اثر استعمال سیگار از دنیا رفته اند. قلیان نیز همچون سیگار دارای ضررهای بسیاری 
است که حکم حرمت را در پی دارد؛ چراکه دفع ضرر مظنون نیز واجب است. در فقه 
برای خوف ضرر، روزه و وضو را حرام اعالم کرده اند، پس چرا نباید در جایی که سیگار 

موجب سرطان های گوناگون در انسان می شود، حکم حرمت داشته باشیم؟

متاسفانه در گذشته
زیرسیگاری ها را مانند چای پخش می کردند

ولی امروزه سیگارکشیدن یک ضد ارزش است
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان آثار فتوای حرمت سیگار در جامعه، تأکید کرد: یکی 
از آثار این فتوا، عدم استعمال آن در مجامع عمومی همچون قطار و هواپیما بوده است. 
متاسفانه در گذشته زیرسیگاری ها را همانند چای پخش می کردند، ولی خوشبختانه امروزه 
سیگارکشیدن به عنوان یک ضد ارزش تلقی می شود. امروزه برخی ها حتی خجالت می کشند 
در مالء عام سیگار بکشند ولی متاسفانه در برخی از سایت ها شیطنت کرده و نوشته اند که آیا 

مواد مخدر را هم حرام می دانید یا خیر؟
وی افزود: تمام فقها شراب را حرام می دانند ولی در سال میلیون ها لیتر شراب کشف 
می شود و سوال اینجاست: آیا با این فتواها، شراب خواری ریشه کن شده است؟ که در 
پاسخ باید گفت حداقل مقلدین به دلیل فتوای حرمت سیگار و شراب، آنها را ترک 
کرده اند. خانواده ها نیز باید مراقب باشند؛ چراکه امروزه بچه های زیر 15 سال هم دست 

به سیگار شده و قلیان می کشند.

دولت، ملت و رسانه ها باید دست به دست هم بدهند
تا جلوی این ضد ارزش گرفته شود

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در ادامه تأکید کرد: دولت، ملت و رسانه ها باید دست به 
دست هم بدهند تا جلوی این ضد ارزش گرفته شود.

این مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که آیا 
می توان پشت سر امامان جماعت سیگاری نماز خواند؟ اظهار داشت: در پاسخ می گوییم 
که اگر مقلد ما هستند، نباید پشت سر آنان نماز خواند، اما اگر مقلد ما نباشند، نمی گوییم 
پشت سر آنان نماز نخوانید، شاید به جهت عذری این کار را انجام می دهند. به هرحال 
در شأن و زیبنده امامان جماعت نیست که سیگار بکشند. همه با هم باید دست به دست 

دهیم تا این مفاسد اجتماعی در کشور ریشه کن شود.
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در ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آمده است: 
»فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، 
متخلف ، وی  نزد  دخانی کشف شده  فرآورده های  برضبط  عالوه 
تا پانصد هزار ریال محکوم  به جزای نقدی از یکصد هزار ریال 
می شود. تکرار یا تعدد تخلف ، مستوجب جزای 10 میلیون ریال 
مجازات است«؛. این درحالیست که در سطح جامعه همچنان شاهد 
فروش سیگار به افراد زیر 18 سال هستیم. به هرحال سیگارکشیدن 
کم هزینه ترین تفریح بین نوجوانان است، تفریحی که حداکثر یک 
هزار تومانی هزینه می برد اما به اعتقاد بسیاری از طرفدارانش، این 

تفریح لذتش هزار برابر هزینه ای است که برایش پرداخت می شود.
قانون جامع کنترل دخانیات را اگر یکی از سرگردان ترین قوانین 
کشور بنامیم، اغراق نکرده ایم؛ قانونی که سال 85 تصویب شد، و 
اماکن  ماندن  پاک  ماده ای سودای  قانون 2۶  این  سال،  از 10  بعد 
عمومی را از سیگار داشت، اندیشه ممنوعیت عرضه سیگار در شعاع 
صد  متری مدارس، آرزوی فروخته نشدن سیگار به افراد زیر 18 
سال و تبلیغ نشدن این کاالی دخانی به هر شکل و شمایلی، ولی 
حاال که سیگار تقریبا در همه اماکن عمومی دود می شود، حاال که 
به  که سیگار  و حاال  است  قرق سیگاریان  در  و سریال ها  فیلم ها 
جوانان و نوجوانان و حتی کودکان فروخته می شود و حتی بیشتر 
فروشنده ها مجوز فروش سیگار نیز ندارند، بجاست که بگوییم قانون 
با اینکه هیچ آمار جامع و  جامع کنترل دخانیات سرگردان است. 
ملی درباره میزان شیوع مصرف دخانیات در جمعیت زیر 18 سال 
و به خصوص دانش آموزان وجود ندارد، اما اطالعاتی که جمعیت 
مبارزه با دخانیات در اختیار ما می گذارد، نشان می دهد دودی شدن 

بخشی از دانش آموزان حقیقت دارد.

اجرای طرح »پاد«، نیازمند اجرای
صحیح قانون جامع کنترل دخانیات است

در اینجا الزم است به اجرای طرح »پاد« )طرح پیشگیری از استعمال 
دخانیات در مدارس - گامی به سوی شهر بدون دخانیات( اشاره 
داشته باشیم که چندسالی است به صورت سراسری در ورامین در 
حال اجرا است. این طرح در یک مدرسه پسرانه ۶ کالسه )متوسطه 
اول( آغاز شده و در یک مدرسه دخترانه 12 کالسه ادامه می یابد. 
در این طرح 33 دانش آموز پسر و ۶۶ دانش آموز دختر به عنوان 
عواقب  درباره  را  خود  آموخته های  و  می بینند  آموزش  »پادیار« 
مصرف دخانیات و راه های مصون ماندن از آن، به همساالن خود 
آموزش می دهند. در این طرح خانواده ها و مربیان مدرسه نیز تحت 
آموزش قرار می گیرند. عالوه بر این موضوع، آموزش اصنافی که 
در شعاع صدمتری مدارس واقع شده اند نیز در دستور کار است. 
پی جبران  در  و  کنند  از عرضه سیگار خودداری  باید  مغازه دارها 
کاهش درآمدشان از راه های جایگزین باشند، مثال شهرداری ها از این 
فروشندگان حمایت کنند تا با سازوکارهایی، مشتریان بیشتری به این 

واحدهای صنفی معرفی شود.
تحقیقات  مرکز  درمان  مسئول  حسامی،  زهرا  که  درحالیست  این 
مدارس  اگر می خواهیم طرح  کنترل دخانیات گفت:  و  پیشگیری 
بدون دخانیات را اجرا کنیم، باید ابتدا قانون جامع کنترل دخانیات را 

اجرایی کنیم؛ همان قانونی که هیبتش به زعم ما ریخته است.
وی معتقد است از آنجاکه مصرف دخانیات در کودکان و نوجوانان 
و جوانان تحت تاثیر گروه همساالن، استعمال دخانیات در خانواده، 
کنجکاوی، افسردگی و اضطراب، اعتماد به نفس پایین یا الگوگیری 
از گروه های محبوب مثل هنرمندان و ورزشکاران رخ می دهد، باید 
اقداماتی همه جانبه برای مصون نگهداشتن آنها انجام داد. نبود تفریح 
ارزان قیمت را نیز باید به این فهرست اضافه کرد؛ مشکلی که باعث 
می شود در کسانی که مهارت های زندگی را به درستی نیاموخته اند، به 
کنجکاوی برای مصرف سیگار ختم شود، خیلی هم ارزان، به اندازه 

هزینه کردن از یک پول توجیبی مختصر.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
نیز در اینباره گفت: طبق بررسی های انجام شده حدود 11 درصد 
دانش آموزان در ایران تجربه مصرف سیگار دارند. این آمار مربوط 
به دانش آموزانی نیست که به صورت مداوم سیگار  مصرف می کنند.

سید حامد برکاتی ادامه داد: عوامل خطری که دانش آموزان را تهدید 
می کند از جمله قلیان کشیدن والدین یا برادر و خواهر، عدم فعالیت 
فیزیکی،  مصرف چیپس و پفک، عدم مصرف حداقل یک بار میوه 

در روز است.

نبود قدرت »نه« گفتن به پیشنهادات دوستان هم
یکی دیگر ازعلت های سیگاری شدن نوجوانان است

رییس هسته مشاوره اداره کل آموزش و پرورش اصفهان نیز با اشاره 
خود  کشیدن،  سیگار  به  نوجوان  گرایش  علل  شناسایی  اینکه  به 
راهکار موثری در جلوگیری از مصرف این ماده دخانی بین آن ها 
است، اعالم کرد: دالیل متفاوتی برای سیگار کشیدن نوجوانان وجود 
دارد که اولین دلیل، باال بودن حس کنجکاوی در دوران نوجوانی 
سیگار  مانند حس  پیرامون خود  مسائل  به  نسبت  آن ها  که  است 
کشیدن دارند و فرد می خواهد که خودش آزمون و خطاهای زندگی 
خود را تجربه کند و ارزیابی  نظرات و بیان تجربه های سایر افراد را 

هرچند قابل قبول هم باشد، زیاد درک نمی کند.
در  سیگارکشیدن  رفتار  امتحان  انگیزه  اینکه  بیان  با  قجاوند  زهرا 
نوجوانان، ناشی از تمایل به کسب هیجان های جدید در این سن 
است، افزود: کسب تجربه های نامتعارف بین نوجوانان زیر 18 سال 
برای اینکه به دیگران ثابت کنند بزرگ شده اند، به شدت زیاد است؛ 
همچنین افرادی که اعتماد به نفس پایینی نسبت به هم سن و ساالن 
خود دارند نیز با کوچک ترین تنشی که برایشان رخ می دهد، حس 
به  التیام بخشیدن  به سراغ  بزرگترین آسیب را دیده اند و  می کنند 
مشکالتشان می روند. نوجوان سیگارکشیدن را در این مواقع یک 

راهکار برای حفاظت از خود و ایده هایش می داند.
او ادامه داد: نوجوان برای اینکه به اطرافیانش نشان بدهد که بزرگ 
و توانمند شده، سیگارکشیدن را امتحان می کند، ضعف در نه گفتن 
به پیشنهادات دوستان هم یکی دیگر از علت های سیگاری شدن 
و  می گیرد  نشأت  باال  نفس  عزت  نداشتن  از  که  است  نوجوانان 
نوجوان در این شرایط بر این باور است که اگر پیشنهاد دوستانش را 
قبول کند، توانمندی و جسارتش را به رخ کشیده و جلوی دوستانش 
بیکاری، اصرار دوستان، عالقه شخصی، کسب  نیاورده است.  کم 
به  از دیگر عوامل موثر در روی آوری  تقلید و خودنمایی  لذت، 

سیگار است.
قجاوند دست زدن به رفتارهای نامعقول را یکی از روش های نشان 
دادن مخالفت و اعتراض نوجوانان به جامعه بزرگساالن یا فضاهای 
آموزشی دانست و تصریح کرد: نوجوان روش دیگری را برای بیان 
مخالفت و حرف های ناگفته اش بلد نیست و سعی می کند دست 
به رفتاری بزند که حساسیت دیگران )خانواده، مدرسه و ...(  را با 
باالترین بازخورد برانگیزد. برخی نوجوانان واکنش های منفی را به 

بی تفاوتی ترجیح می دهند.

پسران نسبت به دختران
گرایش بیشتری به سیگارکشیدن دارند

رییس هسته مشاوره اداره کل آموزش و پرورش اصفهان ادامه داد: 
پسران نسبت به دختران گرایش بیشتری به سیگار کشیدن دارند و 
این از حس هویت یابی و مردانگی که در پسران پررنگ تر است، 
مردان  از  رفتار  این  همانندسازی  با  پسران  و  می گیرد  سرچشمه 
زندگی خود مثل پدر، عمو و ... که در زمان بحران، مشکل یا ناراحتی 

با سیگار کشیدن خود را آرام می کنند، تقویت می شود و این رفتار 
بزرگساالن بستری می شود برای ایجاد بحران های دوره نوجوانی که 

سیگارکشیدن در مرکز این بحران ها قرار دارد.
قجاوند با اشاره به این مطلب که ارتباط والدین با فرزندان نقش 
که  خانواده هایی  دارد،  سیگار  به  آن ها  شدن  آلوده  در  به سزایی 
ارتباطشان با نوجوان بر اساس اقتدار و در عین حال با محبت باشد 
مسلما فرزند هم حرف شنوی بیشتری از والدین دارد، حتی اگر در 
قالب پند و نصیحت باشد، تاکید کرد: خانواده هایی که از مکانیسم 
خشونتی برای تربیت فرزندانشان استفاده می کنند، سبک تربیتی شان 
خانواده  نوجوانی،  بحران های  زمان  در  و  ندارد  زیادی  اثرگذاری 
درگیر حرف ناشنوی از فرزندان و فرزند نیز دچار چالش جدی 

با خانواده می شود.

در مورد سیگارکشیدن نوجوانان
بیشتر دنبال راهکار باشیم

یک آسیب شناس اجتماعی نیز در این زمینه با اشاره به این مطلب 
که در مورد سیگارکشیدن نوجوانان باید بیشتر دنبال راهکار باشیم، 
نه علل گرایش، چراکه این معضل از دیرباز گریبان گیر نوجوانان بوده 
و هست، تاکید کرد: خانواده ها باید در این زمینه آموزش ببینند و با 
آگاه ساختن خانواده ها از رابطه ظریف و حساسی که در این دوره 
سنی باید با نوجوانان خود داشته باشند، می توان آن ها را در برخورد 
با چنین مواردی هدایت کنیم تا در این دوره بیشتر حمایت کننده 
باشند، نه منع کننده، چرا که با حمایت و همدلی فرزند نوجوانمان 
او را بیشتر به خودمان نزدیک و از گروه های پرخطر و ناسالم دور 

می کنیم.
احمد پدرام ادامه داد: مدارس هم نقش به سزایی در آگاهی دادن به 
والدین و نوجوانان دارند. مدارس به جای ایجاد اضطراب در مواردی 
مانند سیگارکشیدن، باید افزایش دهنده آگاهی نسبت به مسائل و 
مهارت های  آموزش  همچنین  باشند.  نوجوانی  دوره  بحران های 
زندگی و اجتماعی به نوجوانان باعث می شود تا آن ها را در مقابله با 
آسیب ها توانمند کنیم چراکه در هیچ کجای دنیا نمی توان آسیب ها 
را به صفر رساند، اما اگر فرد آموزش الزم را دیده باشد، نه نتها 
در چالشی مثل سیگار کشیدن بلکه در تمام چالش های زندگی اش 

می تواند واکنش درست و به جایی را داشته باشد.
وی قضاوت کردن نوجوان با عبارت »تو االن سیگار می کشی بزرگ 
بشی می خواهی چه کارهای دیگری بکنی« را بسیار اشتباه دانست 
و گفت: با قضاوت های سنگین اوضاع بهتر که نمی شود هیچ، بلکه 
بدتر هم می شود. نصیحت و تهدید را کنار بگذاریم و با همدلی، 
اعتماد نوجوان را به دست بیاوریم و به او یاد بدهیم که خانواده 
بهترین جایی است که می تواند مشکالتش را به بهترین نحو در /

آن حل کند.
پدرام استفاده از جمله هایی مانند »هنوز سیگار کشیدن برای تو زود 
است و تو هنوز برای اینکار بچه ای« را برای نوجوان پر از هیجان، 
را صحیح  افراد  اگر  افزود:  و  شمرد  خطرناک  بسیار  و  خطرپذیر 
هدایت نکنیم، ممکن است حرف های ما برای او دری به سوی جاده 
اشتباهات و خطرات شود و تشدیدکننده انجام رفتاری مثل سیگار 
کشیدن در او خواهیم بود. ناجور حرف زدن در مورد سیگار کشیدن 

از طرف هر کسی که باشد، فرد مقابل را بیشتر تحریک می کند.

سن مصرف دخانیات در دانش آموزان
به 13 سال رسیده است

رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز در اینباره گفت: مصرف دخانیات 
امروزه توسعه ناهنجاری در بین نوجوانان و جوانان پیدا کرده است. 
سن مصرف دخانیات در دانش آموزان به 13 سال رسیده است که 

این موضوع خطرناک است. آمارها نشان می دهد که 30 تا 35 درصد 
دختران دبیرستانی و دانشجویان تجربه مصرف قلیان دارند که این 

رقم در پسرها به 55 درصد می رسد.
در  سرطان  به  ابتال  رشد  سرعت  کرد:  اظهار  سلمان زاده  شکراهلل 
ما  کشور  و  است  یافته  افزایش  توجهی  قابل  شکل  به  کشورها 
باالترین روند رشد ابتال به سرطان را در دنیا دارد.30 تا 35 درصد 
علت سرطان ها به عوامل خطری باز می گردد که علت اصلی آن 
دخانیات است و 30 درصد مرگ های ناشی از سرطان در کشور 
مصرف  همچنین  است.  ارتباط  در  دخانیات  مصرف  با  مستقیما 
ساالنه مواد دخانی در کشور هزینه ای بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان 
بابت مصرف و با سهمی حدود 50 تا 55 هزار مرگ منتسب در 
به بخش سالمت کشور  تومان  میلیارد  تا 30 هزار  سال هزینه ای 

تحمیل می کند.
انجام  در  جهان  برتر  کشور   20 از  یکی  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
مداخالت پیشگیرانه کنترل عوامل خطر بیمارهای غیرواگیر از جمله 
مصرف دخانیات توسط سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده است 
اما هنوز در کنترل در ابتدای راه هستیم، تاکید کرد: هرچند مبارزه با 
دخانیات به یک خواست جهانی بدل شده است و حتی قانون کنترل 
و مبارزه با دخانیات در کشور تصویب و ابالغ شده اما متاسفانه 
توسعه مصرف سیگار  بر  مانعی  باشد  توانسته  که  عملی  گام های 
و قلیان در کشور به ویژه در بین جوانان باشد، هنوز مورد انتظار 

خیرخواهان عرصه سالمت کشور است.

رواج استعمال قلیان، زنگ خطر جدی است
در  قلیان  استعمال  کرد:  بیان  خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
و  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  جامعه  عمومی  مراکز 
رواج استعمال قلیان می تواند زنگ خطری باشد که ابتدا کانون 
خانواده ها و سپس مسئوالن فرهنگی جامعه را از بروز آسیبی 
داده است که  نشان  قلیان آشکارا  بزرگ خبر می دهد. مصرف 
قلب  و  ریه ها  شامل  بدن  حیاتی  عضو  دو  بر  مضری  تاثیرات 
دارد. در سالیان اخیر مصرف این ماده دخانی که به اسانسهای 
معطر آغشته است بین خانواده ها و جوانان گسترش چشمگیر و 

هشداردهنده ای یافته است.
قلیان توسط دستفروشان دوره گرد مواد  وی عرضه و فروش 
دخانی یا به وسیله متصدیان کیوسکهای موجود در سطح پارکها 
هم  به  و  ناامنی  ایجاد  سبب  بهداشتی  عواقب  ایجاد  بر  عالوه 
انداختن  خطر  به  آن  از  مهمتر  و  خانواده ها  آسایش  خوردن 
سالمتی مردم به ویژه قشر جوان و ترویج مصرف و استعمال 
مواد دخانی شده است، اشاره کرد و گفت: آخرین آمار منتشر 
حال  در  که  است  آن  گویای  بهداشت  وزارت  سوی  از  شده 
حاضر 15 درصد جوانان بین 13 تا 15 سال در کشور مصرف 
کننده قلیان هستند و ساالنه حدود 35 هزار تن تنباکو در کشور 
دود می شود. شیوع مصرف قلیان در بین 3۷ درصد نوجوانان و 
جوانان در کشور خطری جدی برای سالمت این نسل است. 
استفساریه  طرح  کرد:  بیان  خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
قانون  مشمول  عمومی  اماکن  فهرست  از  قهوه خانه ها  خروج 
قلیان  عرضه  به  بخشیدن  مشروعیت  و  دخانیات  کنترل  جامع 
به رغم دستاوردهای مثبت کنترلی در سال های  در قهوه خانه ها 
افزایش روزافزون مراکز غیرمجاز فروش و عرضه مواد  اخیر، 
دخانی از جمله قهوه خانه ها و سفره خانه ها چون مجوز را اغلب 
و  واحدهای صنفی  نه  و  می گیرند  فرهنگی  میراث  سازمان  از 
بهداشتی )به همین دلیل قهوه خانه های غیرمجاز زیاد داریم که 
در این زمینه در حال استعالم گیری هستیم( از جمله مشکالت 

بهداشتی موجود در برنامه اجرایی مبارزه با دخانیات است.

حدود 11 درصد دانش آموزان در کشور
تجربه مصرف سیگار دارند

قانون ممنوعیت
فروش سیگار
به افراد زیر 18 سال
فقط نوشته شده
و اجرا نمی شود
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وزیر بهداشت در دیدار با آیت اهلل العظمی جوادی آملی با اشاره 
به اینکه نقش علما، روحانیون، مراجع عظام تقلید، دانشگاهیان 
و رسانه ها به ویژه صدا و سیما در آموزش به مردم خصوصا 
بسیار  غیرواگیر،  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل  مورد  در 
مهم و اساسی است، تاکید کرد: طرح تحول سالمت در کاهش 
هزینه های بیماران، رسیدگی به بیماران خاص و صعب العالج، 
تامین دارو و توسعه زیرساخت ها، باری از دوش مردم برداشت 
و امیدواریم با کمک خداوند این خدمات را ادامه و در مناطق 

محروم، گسترش دهیم.
سالمت  الکترونیک  پرونده  تکمیل  اینکه  بیان  با  نمکی  سعید 
باعث جلوگیری از هدررفت منابع حوزه سالمت و جلوگیری 
از خدمات تشخیصی غیر پضروری برای مردم می شود، تصریح 
کرد: برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به گونه ای برنامه ریزی 
کرده ایم که تا پایان سال آینده، مردم هیچ مشکلی نداشته باشند. 
همچنین به دنبال به حداقل رساندن واردات دارو و باال بردن 
تولیدات داخلی هستیم، چراکه 3 درصد داروی وارداتی کشور، 
معادل 2.5 برابر 9۷ درصد بازار داروی کشور که تولید داخلی 

است، ارزبری دارد.
صنایع  تقویت  و  دارو  واردات  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داخلی، به افزایش تولید و اشتغالزایی کمک می کند، بیان کرد: در 
مورد پیشگیری از بیماری ها، برنامه های مفصلی داریم و اگر به 
پیشگیری از بیماری ها اهتمام و توجه داشته باشیم و با آموزش 
به مردم، مشکالت جاده ای را حل کنیم، می توانیم شاهد کاهش 

سوانح و عوارض برای مردم باشیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: باید آموزش های پیشگیرانه در مورد 
بیماری های غیرواگیر را نهادینه کنیم تا از ابتال به بیماری هایی 
قلبی و عروقی و تحمیل  بیماری های  مانند دیابت، سرطان و 

هزینه های سنگین به نظام سالمت، پیشگیری شود.

در حوزه آموزش پزشکی
به دنبال جامعه نگر کردن دانشگاه ها هستیم

همچنین وزیر بهداشت در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی با 
اشاره به اینکه شیوه زندگی نادرست مردم ریشه بیماری های 
غیرواگیر است که باید آن را تغییر دهیم، گفت: طرح تحول 
دولت  دستگیرانه  طرح های  از  یکی  به عنوان  سالمت  نظام 
توانست در توسعه زیرساخت ها، کاهش هزینه های بیماران و 

تامین داروهای بیماران خاص و صعب العالج موفق باشد.
نمکی ادامه داد: امیدواریم در سال 98 که به دلیل تحریم های 
ظالمانه که وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، بتوانیم طرح 
تحول سالمت را با قوت و شدت ادامه دهیم و از بیماران کم 
بضاعت، دستگیری و حمایت بیشتری کنیم. امیدوارم بتوانم از 
اقتصادی کردن روش های  تجارب دوران گذشته ام در جهت 

اجرایی در وزارت بهداشت بهره گیرم.
قانونی وزارت  الزامات  از  اینکه یکی  بیان  با  بهداشت  وزیر 
راهنماهای  ارجاع،  نظام  خانواده،  پزشکی  اجرای  بهداشت 
حوزه  در  کرد:  تصریح  است  الکترونیک  پرونده  و  بالینی 
آموزش پزشکی به دنبال جامعه نگر کردن دانشگاه ها هستیم 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  را  به جامعه نگری  گرایش  تا 
تقویت کنیم. همچنین در حوزه پزشکی به جای آموزش های 
بیمارستانی صرف، باید دید جامعه محور شدن را تقویت کنیم 
آشنا شوند.  بیشتر  ایرانی  بزرگان طب  با  باید  دانشجویان  و 
کنند،  بازشناسی  را  خود  ارزشمند  دیرینه  دانشجویان  اگر 
آشنا  بیشتر  مردم  و  فرهنگ  با  و  شده  رها  بی خویشتنی  از 

می شوند.

نهادینه شدن تقدم بهداشت بر درمان
وزیر بهداشت با بیان اینکه به نهادینه شدن تقدم بهداشت بر 
که  دورانی  در  یادآور شد:  داریم،  ویژه  توجه  و  تاکید  درمان 
با 5 دالر  را  کودکان  بودم،  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
علیه ۶ بیماری مهلک مسری، واکسینه کردیم، اما بیماری های 
گرفتار  را  ایران  و  دنیا  سالمت  نظام های  امروز  که  غیرواگیر 

کرده، نمی توان با واکسن کنترل کرد.
و  خدا  لطف  با  که  هستیم  مصمم  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
راهنمایی ها و ارشادات مراجع عظام تقلید بتوانیم شیوه زندگی 
تغییر  را  است  غیرواگیر  بیماری های  ریشه  که  مردم  نادرست 

دهیم.

طراحی و پیاده سازی سامانه
پایش مجوزهای تولید مواد غذایی

دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  پیش  که چندی  حالیست  در  این 
با  کشور  در  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  ضرورت  بر 
تمرکز بر کاهش میزان نمک، چربی ها و قند، در مواد غذایی 
غذا،  در حوزه  برنامه های جدی  از  یکی  گفت:  و  کرد  تاکید 
کاهش میزان نمک، چربی ها و مواد قندی در تولید مواد غذایی 

به منظور پیشگیری از افزایش بیماری های غیرواگیر است.
به  مردم  دسترسی  ضرورت  بر  تاکید  با  پیرصالحی  مهدی 
غذای سالم، تصریح کرد: طراحی و پیاده سازی سامانه متمرکز 
کشوری، جهت پایش مجوزهای صادره برای واحدهای تولید 
مواد غذایی، یکی از برنامه ها برای تامین امنیت غذایی مردم 

است.
وی به واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی اشاره کرد 
تقویت  و  منسجم  برنامه ریزی  یک  با  است  الزم  گفت:  و 
کاالهای  قاچاق  با  مبارزه  و  کنترل  زمینه های  زیرساخت ها، 

سالمت محور را در کشور فراهم کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به ارتباط مصرف بیش از 
توجه  افزود:  غیرواگیر،  بیماری های  بروز  با  قند  و  نمک  نیاز 
تولیدات  روند  بر  مستمر  نظارت  و  تغذیه  راهنمای  چراغ  به 
افزایش  از  پیشگیری  جهت  در  می تواند  غذایی،  واحدهای 

بیماری های غیرواگیر در کشور، کمک کند.

چاقی در حدود 20 درصد و اضافه وزن حدود 8 درصد
در میان کودکان گزارش شده است

همچنین در این باره رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور 
در  چاقی  گفت:  تغذیه،  سبک  اصالح  لزوم  بر  تاکید  ضمن 
حدود 20 درصد و اضافه وزن حدود 8 درصد در میان کودکان 
گزارش شده؛ این در حالی است که استمرار چاقی در دوران 
افزایش  را  غیرواگیر  بیماری های  به  ابتال  شانس  بزرگسالی 

می دهد.
بدن  و سالمت  رشد  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  هدایت  دکتر 
 820 از  بیش  وجود   از  دارد،  مستقیم  ارتباط  سالم  تغذیه  با 
از  یکی  غذا  گفت:  و  داد  خبر  جهان  در  گرسنه  نفر  میلیون 
ضروری ترین نیازهای بشر از بدو تولد تا پایان عمر است و 
رشد بدن با تغذیه سالم ارتباط مستقیم دارد که با رعایت یک 
تغذیه مناسب می توان از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری 

کرد.
وی بابیان اینکه تغذیه برای نمو، رشد و ارتقاء سالمت ضروری 
را  نگرانی هایی  می تواند  باشد،  ناسالم  درصورتی که  و  است 
دو  غذایی  مواد  حوزه  در  افزود:  کند،  ایجاد  سالمتی  برای 
که  غذا  می شود  باعث  که  دارد  دنیا وجود  در  معضل جهانی 

یکی از عوامل سالمتی بخش است، تبدیل به یک عامل خطر 
برای انسان ها شود. حسینی با اشاره به عدم توزیع عادالنه غذا 
در بین جوامع، از وجود بیش از 820 میلیون نفر گرسنه در 
جهان خبر داد و گفت: حدود ۶۷2 میلیون نفر دچار چاقی و 
یک میلیارد نفر نیز دچار اضافه وزن هستند که نشان دهنده عدم 

توزیع متناسب و متعادل مواد غذایی در بین مردم دنیا است.
وی افزود: یکی از مهم ترین عوارض چاقی، اضافه وزن و عدم 
رعایت صحیح الگوهای تغذیه ای، ایجاد بیماری های غیرواگیر 
و  قیمت  کنترل  زمینه  در  سیاست هایی  به کارگیری  که  است 
تأمین  برای  هدفمند  برنامه  یک  به عنوان  موادغذایی  توزیع 

امنیت غذایی توسط مسئوالن کشورها ضروری است.

بیماری های غیرواگیر، هزینه های اقتصادی
و سالمتی زیادی به کشور وارد می کند

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور ادامه داد: در سال 1380 
حدود 5۷.5 درصد موارد مرگ ومیر در کشور به بیماری های 
 82 گذشته  سال  در  آمار  این  که  داشت  اختصاص  غیرواگیر 
درصد موارد مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است و از 
بیماری های  درصدی   10 افزایش  ازای  به  نیز  اقتصادی  بعد 
غیرواگیر، نیم درصد میزان رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند.

هزینه های  بار  غیرواگیر  بیماری های  افزود:  حسینی  هدایت 
اقتصادی و سالمتی را به کشور وارد می کند. از این  رو توجه 
به تناسب، تعادل و تنوع در مواد غذایی می تواند مسیری درست 
در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر باشد. همچنین در حال 
حاضر نزدیک به دو میلیارد نفر در جهان دچار گرسنگی پنهان 
A ،D، آهن،  و عدم سیری سلولی هستند که کمبود ویتامین 

روی و ید از مهم ترین دالیل ایجاد آن محسوب می شود.

میانگین چاقی و اضافه وزن در مازندران
11 درصد بیشتر از میانگین کشوری است

همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز 
مازندران  در  وزن  اضافه  و  چاقی  میانگین  اینکه،  به  اشاره  با 
11 درصد بیشتر از میانگین کشوری است و رتبه اول را در 
این بخش داریم، گفت: طرح غربالگری ازدواج تولد تاالسمی 

ماژور در استان به صفر تا دو درصد رسیده است.
افراد  بین  در  زندگی  به  امید  متاسفانه  افزود:  اعرابی  محسن 
دارای تاالسمی کمتر از سایر افراد است و در سال های اخیر، 
شمار بیماری های واگیردار نیز کمتر شده و اکنون بیماری های 
غیرواگیر مانند دیابت، چربی خون، سکته قلبی و مغزی رواج 
بیماری های غیرواگیر ریشه در  اینکه  بیان  با  یافته است. وی 
رفتار و زندگی دارد اظهار داشت: در حال حاضر 50 درصد 
مرگ و میرها ناشی از بیماری های غیرواگیر و سکته های قلبی 

و مغزی است.
در  استان  در  دیابت  بیماران  شناسایی  اینکه  به  اشاره  با  اعرابی 
قلبی  سکته  نابینایی،  شدن،  دیالیزی  گفت:  است،  انجام  دست 
درصد   ۷0 است.  دیابت  بیماری  آسیب های  جمله  از  مغزی  و 
جمعیت استان یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند و از میانگین 
کشوری 11 درصد باالتر هستیم و تالش این است که با اصالح 
الگوی زندگی و تغذیه، آسیب های بیماران دیابتی را کاهش دهیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، سکته مغزی و قلبی، 
سرطان ها و دیابت ها را مهمترین مشکل و عامل خطر به شمار 
آورد و گفت: جزو کشورهایی هستیم که نرخ سیگار در آن 
ارزان و مایه شرمساری است، درحالی که مصرف دخانیات از 

جمله دالیل بیماری ها است.

همگانی کردن سالمت و ورزش و تحرک جسمانی 
همواره از اولویت های کاری است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به 
آقایان 54  به زندگی برای خانم ها و  امید  اینکه، در سال 5۷ 
سال بوده و این رقم امسال در آقایان به ۷5 سال و در خانم ها 
به ۷9 سال رسیده است، گفت: برگزارش همایش های منظم 
مورد  جسمانی  تحرک  افزایش  به منظور  استان  شبکه های  در 
فراهم  فیزیکی  فعالیت  برای  منابع الزم  است همچنین  توجه 
شده و در این راستا از همه ظرفیت های حوزه سالمت استفاده 

می شود.
بیماری های  مدیریت  برای  تالش  حیدری مقدم،  رشید 
غیرواگیر را از اولویت های کاری دانست و اظهار کرد: کارکنان 
منظم  فیزیکی  فعالیت های  در  می توانند  مدیران  هماهنگی  با 
شرکت کنند. بخشنامه ای در خصوص ورزشکاران صادر شده 
تیم  پزشکان  و  داور  و  مربی  بین المللی،  و  ملی  در سطح  که 

می توانند از یک ماه مرخصی مازاد در سال استفاده کنند.
حیدری مقدم افزایش امید به زندگی را نتیجه استقرار سیستم 
شبکه در تمام سطوح عنوان کرد و افزود: اگر سیستم بهداشت 
و سطح بندی در کشور اجرا نمی شد بسیاری از دستاوردهای 
فعلی تحقق نمی یافت. همچنین در کاهش مرگ و میر کودکان و 
مادران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم. در گذشته مرگ و میر 
مادران حدود 100 در 100 هزار تولد زنده بوده که این رقم 
هم اکنون در کشور به 15 در 100 هزار تولد زنده رسیده است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه، 
هیچ موردی از فلج اطفال در 18 سال گذشته در سراسر کشور 
وجود نداشته است، گفت: در حوزه های زیرساختی کارهای 
خوب در کشور انجام شده است، در صورتیکه اوایل انقالب 
بیمارستان ها  در  لیسانس  معادل  مدارکی  با  خارجی  افرادی 

طبابت می کردند.

ساالنه هزاران نفر در بیمارستان ها نجات می یابند
وی با اشاره به وجود تعداد 12 پروژه در بخش بهداشت اظهار 
کرد: همدان در طرح تحول نظام سالمت یکی از استان هایی 
بود که بیشترین میزان پروژه بهداشتی و بیشترین میزان موفقیت 
در اتمام پروژه ها را داشت و تالش بر این است که تا پایان 

دولت پروژه های باقیمانده تامین اعتبار شود.
وی یکی از مشکالت فعلی کشور را اختصاص بخش عمده ای 
از فضای مجازی به نکات منفی و کمبودها عنوان کرد و گفت: 
ساالنه هزاران نفر در بیمارستان ها نجات می یابند و در این بین 
اما  دارد  وجود  هم  خدمت رسانی  در  نواقص  برخی  احتمال 

نباید توجه بیمارگونه به حرف های منفی وجود داشته باشد.
اینکه  بیان  با  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اتفاقات بزرگی در حوزه امنیت سالمت و دسترسی به خدمات 
سالمت رخ داده است افزود: در بخش عمده ای از کشورهای 
پیشرفته باید ماه ها برای ویزیت فوق تخصص منتظر ماند و این 
در حالی است که دسترسی به فوق تخصص در کشور ما به 
سادگی میسر است. اگرچه ایرادها و اشکاالتی نیز وجود دارد 

که باید در کنار آن رفع شود.
وی یکی از معضالت فعاالن حوزه سالمت را کم توجهی آنها 
اقداماتی در حوزه  اظهار کرد:  به سالمت خود عنوان کرد و 
خودمراقبتی انجام شده ولی باید از امکانات بهداشتی درمانی 
پرونده  می توان  مثال  طور  به  شود.  استفاده  بیشتر  دانشگاه 
الکترونیک سالمت را به طور اختصاصی برای همکاران انجام 

داد و سالمت عمومی آنها بررسی شود.

آموزش های پیشگیرانه در مورد بیماری های غیرواگیر را نهادینه کنیم
روحانیون، دانشگاهیان و صداوسیما نقش مثبتی در کنترل بیماری های غیرواگیر دارند
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جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران شعبه قم در نمایشگاه شکوه چهل 
تشکل های  غرفه  محل  در  قم  استان  قدس  مصلی  در  اسالمی  انقالب  ساله 
سازمان  این  مختلف  واحدهای  معرفی  به  تشکل ها  سایر  کنار  در  مردم نهاد، 
مردم نهاد )واحد زنان، فرآموز نفس پاک، طرح پاد، کلیلنیک ترک سیگار، مرکز 

تحقیقات( در کنار اطالع رسانی و آموزش های ضد دخانی پرداخت.
در این نمایشگاه بیش از صدها نفر از اقشار مختلف مردم اعم از مدیران و 
مسئوالن و فرهنگیان به عضویت نمایندگی »جمعیت« در استان قم درآمدند. 
نمایشگاه،  این  برپایی  مدت  تمام  در  پاک  نفس  فرآموز  واحد  همچنین 
برنامه هایی مانند اجرای نمایش عروسکی، آموزش توسط مربیان و کارشناسان 
در کنار برنامه های مفرح و سرگرم کننده مانند طراحی چهره، مسابقه طراحی 

و  کودکان  به  را  پرخطر  موقعیت های  در  »نه«  گفتن  آموزش  رنگ آمیزی،  و 
نوجوانان ارائه کرد. 

اغلب سازمان ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، استانداری، 
سازمان محیط زیست، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان در این 
بازدید  و  استقبال  با  مردم نهاد  سازمان  این  غرفه  که  داشتند  مشارکت  برنامه 
مسئوالن استانی، علما وروحانیون، خانواده ها و فرزندان شهدای مدافع حرم، 

مدارس و سایر عموم مردم قرار گرفت.
و  فعالیت ها  از  بود  مجموعه ای  انقالب،  شکوه  نمایشگاه  است،  به ذکر  الزم 
دستاورد های چهل ساله سازمان ها و دستگاه های مختلف که به معرفی آثار و 

توانمندی های خود پرداختند.

 
می نماید.  ایفا  غیرواگیر  بیماری های  به  ابتال  عدم  و  پیشگیری  در  نقش حساسی  کودکی  دوران 
بیماری های  نیز آموزش فرهنگ خودمراقبتی علیه  فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی سالم و 
غیرواگیر به خصوص در میان دانش آموزان، یکی از اولویت های شبکه ملی پیشگیری از بیماری های 
درخصوص  دانش آموزان  آگاه سازی  و  اطالع رسانی  جهت  راستا  همین  در  است.  غیرواگیر 
نخستین  نمی شوم!«،  مبتال  غیرواگیر  بیماری  به  »من  پویش  از  رونمایی  و  غیرواگیر  بیماری های 
همایش »مدرسه سالمت یار« توسط شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، 9 اسفندماه از 
اولیاء  با حضور دانش آموزان،  با همکاری دبستان دخترانه کاشفی 1 و  الی 12:00  ساعت 9:00 
و مربیان، مسئوالن آموزش و پرورش منطقه یک و اعضای شبکه ملی پیشگیری از بیماری های 
مقصودبیگ،  ابتدای  تجریش،  میدان  همایش،  این  برگزاری  مکان  شد.  خواهد  برگزار  غیرواگیر 
ساختمان شماره 2 آموزش و پرورش منطقه 1، کانون فرهنگی رضوان، طبقه 4، سالن سینما است. 

شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار می کند

نخستین همایش  مدرسه سالمت یار ارائه آموزش های ضد دخانی در راهپیمایی 22 بهمن قم

با  مبارزه  جهت  فرهنگی  فعالیت های  پیرامون  مشورتی  نشست  در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  مدیره  هیأت  رییس 
دخانیات که در حسینیه سادات تهران برگزار شد، با اشاره به مضرات دخانیات و گسترش آن در میان اقشار مختلف جامعه به 
ویژه جوانان و نوجوانان، خواستار روشنگری و هشدار دلسوزان در این رابطه شد و تاکید کرد: با توجه به نقش روحانیت و 

فرهیختگان در جامعه الزم است با برنامه ریزی مناسب و پیگیری مستمر، مردم را نسبت به این آسیب جدی هوشیار ساخت.
حجت االسالم سیدحسن معین شیرازی در ادامه افزود: در ترویج دخانیات و قلیان نقش های استعماری وجود دارد که به این 
وسیله جوانان را آلوده به دخانیات کرده است تا ضمن آسیب های جدی که بر جسم آن ها وارد آمده و منشأ بسیاری از بیماری ها 

می شود، آنان را از موفقیت ها و پیشرفت های مادی و معنوی دور سازند.
نونهاالن و خردساالن  از  استفاده  با  پلیس  افزود: همانگونه که  اشاره کرد و  رابطه  این  تربیت در  تعلیم و  به نقش مراکز  وی 
کمربند ایمنی را تبدیل به یک فرهنگ عمومی کرد، باید مراکز تأثیرگذار مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، دانشگاه ها 
و حوزه های علمیه هم با عزم جمعی و استفاده از راهکار های علمی و هنری به مبارزه با این آسیب ها بپردازند که البته انگیزه و 

تالش های مسئوالن کشور و تالش در این زمینه می تواند اهداف این جمعیت را محقق سازد.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد تا تعدادی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در جهت روشن سازی افکار عمومی به 
میدان آمده و با تالش بیشتر، مردم را نسبت به مضرات این سم مهلک آگاه سازند. همچنین با هم افزایی تشکیالتی از مراکز و 
افراد تاثیرگذار چون مجلس، دولت، مردم، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بسیج و سایر ارگان ها و سازمان های 

مربوطه دعوت شود تا با عزم جدی و با بهره گیری از راهکارهای علمی و هنری به مبارزه با این معضل بپردازد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات در شهرداری منطقه 21 به همت 
واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در سرای محله شهرک 
دانشگاه و به دعوت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران طی تفاهم نامه 
فی مابین در مناطق 22 گانه شهرداری تهران با حضور خانم انصاری مدیر اداره 
سالمت منطقه 21، مدیران سالمت محله ها، دبیر کانون های پیشگیری از دخانیات 

و دبیران خانه های مادر و کودک برگزار شد.
امیدوارم  گفت:  کارگاه  این  از  استقبال  ضمن   21 منطقه  سالمت  اداره  مدیر 
بتوان  بدینوسیله  تا  بیافتد  اتفاق  گذشته  از  بیشتر  دست  این  از  همکاری هایی 

آسیب های اجتماعی را در کنار آموزش و اطالع رسانی به حداقل برسانیم. 
انصاری ادامه داد: در راستای پیشگیری و کنترل استعمال دخانیات، افرادیکه 
تمایل به مشاوره و ترک دخانیات دارند، می توانند به شهرداری منطقه 21 
مراجعه کرده و ثبت نام کنند. شهرداری اسامی این افراد را برای حضور در 

کلینیک ترک سیگار جهت دریافت مشاوره رایگان اعالم می کند. 

استعمال  عوارض  به  اشاره  با  نیز  کارگاه  این  ابتدای  در  زنان  واحد  مسئول 
دخانیات به خصوص قلیان در بین جوانان و زنان گفت: متاسفانه استعمال سیگار 
ما  زنان  به خصوص  و  بین جوانان  در  عنوان یک عادت  به  قلیان  به خصوص 
دیده می شود. فارغ ازاینکه اکثریت آنها از عوارض و آسیب هایی که مواد دخانی 
می تواند در درازمدت بر روی سالمت و سبک زندگی شان داشته باشد، بی خبر 

هستند. 
زهرا صدر یادآور شد: دختران ما به عنوان زنان آینده باید بیش از مردان خود را 
از معرض آسیب ها دور نگه دارند، چراکه آنان پرورش دهنده نسل آینده کشور 
هستند و می توانند نقش کلیدی و موثری را در این مسیر ایفا کنند. وی گفت: 
البته این به این معنا نیست که پسران ما در معرض آسیب نیستند، چراکه آنان نیز 
به عنوان افراد حمایتگر خانواده باید عالوه بر اهمیت به سالمتی خود، به عنوان 
الگویی مناسب از هرگونه آسیب به دور باشند تا فرزندانشان نیز سبک زندگی 

سالم را از آنها آموخته و در زندگی پیاده کنند.

درخواست خانم  به  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  زنان جمعیت  واحد 
آموزشی  کارگاه  )س(،  مریم  دولتی حضرت  نمونه  هنرستان  مدیر  باقرزاده 
این  از دخانیات ویژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  کنترل و پیشگیری 

هنرستان برگزار کرد. 
در این کارگاه مسئول واحد زنان این سازمان مردم نهاد با اشاره به مضرات 
استعمال انواع مواد دخانی به خصوص قلیان یادآور شد: دانش آموزان نباید از 
مضرات دود دست دوم مواد دخانی غافل باشند. زمانی که شما در معرض 
واقع  در  ندارد.  دخانیات  استعمال  با  تفاوتی  هیچ  می گیرید،  قرار  دود  این 
و  ریه  به  فراوانی  آسیب  استعمال سیگار  با  فرد سیگاری  که یک  همانطور 
او  اطرافیان  برای  نامطلوب  این شرایط  سالمت خود وارد می کند، همزمان 

نیز فراهم می شود. 
زهرا صدر در ادامه با اشاره به اثرات نامطلوب دود دست دوم بر روی زنان 
باردار و جنین تاکید کرد: متاسفانه این دود، اثرات بسیار مخرب و پایداری 
را بر روی زنان باردار و جنین می گذارد. وی گفت: با توجه به نقش زنان 
نوجوانان،  رفتاری  الگوی  به عنوان  آنان  تاثیرگذاری  و  خانواده  مدیریت  در 
آنها با ارتقای آگاهی خود در ارتباط با مضرات دخانیات و دود تحمیلی آن، 
نقش به سزایی در پیشگیری از استنشاق دود تحمیلی برای اطرافیان خصوصا 

کودکان دارند و همچنین مشوقی برای ترک سیگار همسران خود هستند. 
در ادامه صدر در پاسخ به اعتراض یکی از دانش آموزان مبنی بر اینکه »چرا 
تجهیز  هزینه صرف  آن،  به جای  و  نمی گیرند  را  دخانیات  استعمال  جلوی 

وسایل آموزشی و امکانات رفاهی مدارس نمی کنند؟« گفت: متاسفانه تمامی 
این مباحث در قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 آمده است 
ولی در اجرای آن، هنوز در کشور با مشکالت بسیاری رو به رو هستیم. برای 
اجرای بی چون و چرای این قانون، عالوه بر قانونگذاران و سیاست مداران و 
متولیان، به همت شما مردم نیز نیازمندیم تا اجرای قانون را به عنوان دغدغه 

خود، از مسئوالن ارشد کشور بخواهید.

روحانیون جامعه را
نسبت به مضرات دخانیات آگاه کنند

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات در شهرداری منطقه 21

توسط واحد زنان »جمعیت«برگزار شد

کارگاه آموزشی کنترل و پیشگیری از دخانیات
در  هنرستان حضرت مریم

معین شیرازی، رییس هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:
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تهران  شهرداری  همکاری  با  خاص  بیماری های  امور  بنیاد 
کنگره »تهران پایتخت تغییر دیابت« را برگزار کرد. این بنیاد به 
منظور اقدامات پیشگیرانه برای کنترل دیابت در توافقی مشترک 
با اداره کل سالمت شهرداری تهران قصد دارد تا این شهر را 
با اجرای پروژه ای، پایتخت تغییر دیابت ایران معرفی کند. در 
بین المللی  همایش های  سالن  در  ماه  بهمن  که 29  کنگره  این 
برج میالد برگزار می شد، باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت 
بهداشت و رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه تهران، 
شهربانو  تهران،  شهر  شورای  رئیس  هاشمی  محسن  مهندس 
امانی و محمود میرلوحی از اعضای شورای اسالمی شهر تهران، 
امور  بنیاد  پیروز حناچی شهردار تهران، فاطمه هاشمی رئیس 
بیماری های خاص و زینب نصیری مدیرکل سالمت شهرداری 
چون  بین المللی،  میهمانان  همچنین  و  کردند  سخنرانی  تهران 
مسئوالن  از  جمعی  و  رم  شهر  دیابت  تغییر  مدیر  فردریکو 
خانه های سالمت محالت، دبیران کانون های دیابت و پزشکان 
سرای محالت، مراقبان سالمت آموزش و پرورش و نمایندگان 

انجمن های فعال در حوزه دیابت حضور داشتند.

بیش از یک چهارم جمعیت ایران چاقند
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ساالنه حدود 300 هزار 
نفر در کشور به دلیل بیماری های غیرواگیر جان خود را از دست 
می دهند، گفت: یک چهارم جمعیت ایران چاقند و 5۷ درصد 
مردم فعالیت فیزیکی ندارند و این مسائل سبب بروز بیماری های 
بیماری های  از  بسیاری  که  درحالیست  این  می شود.  غیرواگیر 
غیرواگیر از جمله دیابت علل مرگ و میر در کشور است و در 
واقع 300 هزار مرگ در سال به دلیل این بیماری ها به وقوع 

می پیوندد. 
رییس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افزود: کشور ما براساس تعهد جهانی برای کنترل بیماری های 
غیرواگیر اقداماتی انجام داده است و در سطح وزارت بهداشت 
وزارتخانه  تنها  ولی  گرفته،  صورت  خوبی  هماهنگی های 

نمی تواند نتایج مؤثری را به همراه داشته باشد. 
باقر الریجانی با اشاره به اینکه سند ملی در این زمینه در شورای 
عالی سالمت تصویب شد و رئیس جمهور نیز متعهد برای ادامه 
مسیر در این زمینه شده است، گفت: مهار افزایش دیابت و چاقی 
از هدف های سند ملی پیشگیری و کنترل بیمارِ های غیرواگیر 
به شمار می رود. این درحالیست که، 400 میلیون نفر در دنیا 
مبتال به دیابت هستند و نگرانی های زیادی در جهان در مورد 
افزایش چشمگیر دیابت وجود دارد و در واقع شیوع دیابت در 
حال افزایش است و یک تهدید جدی برای سالمت مردم به 

شمار می رود.
 

دیابت در نقاط مرکزی کشور شیوع باالتری دارد
وی در ادامه دیابت را پنجمین علل مرگ و میر در ایران دانست 
و تصریح کرد: با شیوع دیابت در کشور بیش از 10 درصد مردم 
ما مبتال به این بیماری هستند. همچنین 290 بیماری و ۶0 عامل 
خطر بیماری زا در تمام استان ها مورد بررسی قرار گرفته اند که 
شرایط به لحاظ این بیماری ها در همه کشور خوب نیست و 
برخی از استان ها وضعیت نامطلوب تری دارند. دیابت در افراد 
باالی پنجاه سال باال است و 50 درصد این افراد یا دیابت دارند 
یا زمینه ابتال به این بیماری در آن ها وجود دارد. همچنین دیابت 

در نقاط مرکزی کشور شیوع باالتری دارد. 
الریجانی با اشاره به اینکه حدود 10 درصد هزینه بهداشتی و 
درمانی کشور صرف دیابت و هزینه های ناشی از آن می شود، 
گفت: در تهران به دلیل افزایش آگاهی، بهبود رتبه در کاهش 
مرگ و میر ناشی از این بیماری داشته ایم. البته در برخی مناطق 
تهران همچون منطقه 12، 1۶ و 20 بیشترین مرگ و میر ناشی از 

قلبی و عروقی که دیابت می تواند زمینه آن باشد وجود دارد. 
رییس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تأکید کرد: باید برای تهران استراتژی روشنی در مقابله با این 
ایران چاق  از یک چهارم جمعیت  باشیم. بیش  بیماری داشته 

هستند و 5۷ درصد از مردم فعالیت فیزیکی ندارند، حدود 30 
درصد فشار خون دارند و 25 درصد گرفتار چربی خون هستند. 
همچنین شیوع دیابت در کشور بیش از 10 درصد است و این 
بیماری در زنان بیشتر از مردان است. همچنین پوشش درمان 
دیابت در تهران در گروه های سنی پایین کمتر است و تالش 
جهت توسعه مراکز درمان دیابت در حال انجام است. الریجانی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه کشور ما رتبه نخست منطقه و رتبه 
دوم جهان را برای کنترل بیماری های غیرواگیر کسب کرده است 
و تالش می کنیم موفقیت های بیشتری در این زمینه حاصل شود.
رییس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تأکید کرد: باید برای تهران استراتژی روشنی در مقابله با این 
ایران چاق  از یک چهارم جمعیت  باشیم. بیش  بیماری داشته 
هستند و 5۷ درصد از مردم فعالیت فیزیکی ندارند، حدود 30 
درصد فشار خون دارند و 25 درصد گرفتار چربی خون هستند. 
وی گفت: شیوع دیابت در کشور بیش از 10 درصد است و این 
بیماری در زنان بیشتر از مردان است. همچنین پوشش درمان 
دیابت در تهران در گروه های سنی پایین کمتر است و تالش 

جهت توسعه مراکز درمان دیابت در حال انجام است. 
نخست  رتبه  ما  کشور  کرد: خوشبختانه  خاطرنشان  الریجانی 
منطقه و رتبه دوم جهان را برای کنترل بیماری های غیرواگیر 
کسب کرده است و تالش می کنیم موفقیت های بیشتری در این 
زمینه حاصل شود. وی با اشاره به اینکه در مناطق 12، 1۶ و 20 
استان تهران بیشترین شیوع بیماری قلبی و در مناطق 1، 3، 4، 
۷ و 8 کمترین مرگ و میر های ناشی از عارضه فشار خون را در 
بین مردم داریم، افزود: امروزه یک چهارم جمعیت کشور چاق 
هستند و 5۷ درصد از مردم ما فعالیت فیزیکی مناسبی ندارند، 
همچنین ۶0 درصد از فرزندان تهرانی شرایط نامناسبی از نظر 

چاقی و کمبود فعالیت های فیزیکی دارند.
الریجانی با اشاره به اینکه استعمال دخانیات در بروز بیماری های 
به  مبتال  ما  و یک سوم جمعیت  دارد  ویژه ای  نقش  غیرواگیر 
از  تاکید کرد: در حدود 25 درصد  است،  فشار خون  عارضه 
جمعیت ایران از چربی باال رنج می برند و به نظر می رسد 10 

درصد جمعیت مبتال به عارضه دیابت هستند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شیوع چاقی 
از  ما  وضعیت  استان ها  از  برخی  در  و  است  دیابت  با  همراه 
نظر تعداد بیماران دیابتی جدی تر از سایر استان ها است، افزود: 
چالش های  می رویم  غربی  زندگی  سبک  سمت  به  هرقدر 
دیابت  افزایش شیوع  ما شاهد  ما می شود و  دامن گیر  بیشتری 
استان  در  دیابت  مسئله  استان های کشور هستیم. همچنین  در 
تهران جدی تر از مناطق دیگر کشور است و به نظر من شورای 
شهر و سازمان های مربوطه باید درباره کنترل قند خون همکاری 
بیشتری با ما داشته باشند. در آینده نیز تعداد بیشتری از افراد 
مبتال به عارضه دیابت می شوند زیرا  روند شیوع این بیماری رو 
به افزایش است و 10 درصد افراد زمینه ابتال به بیماری دیابت 

را دارند.

یک سوم جمعیت کشور مبتال به دیابت هستند
دیابت  به  مبتال  از جمعیت کشور  کرد: 50 درصد  اضافه  وی 
هستند و این آمار در شهر ها بیشتر از روستا هاست و تنها 50 

درصد از جمعیت ما از بیماری خود آگاهی دارند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه باید در استان 
دیابت  بهداشتی درمانی در حوزه  ارائه خدمات  نظر  از  تهران 
و  پیشگیری  ملی  سند  گفت:  شود،  انجام  بیشتری  تالش های 
کنترل بیماری های غیرواگیر در کشور تدوین و به تایید سازمان 
زمینه  در  بیشتر  ساماندهی  نیازمند  ما  و  است  رسیده  ذی ربط 

پیشگیری و کنترل دیابت هستیم.
عنوان  تحت  بهداشت  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  الریجانی 
کارگروه دیابت اقدامات موثری را برای گسترش شبکه دیابت 
و ارائه خدمات آموزشی پیشگیرانه و کنترل این بیماری انجام 
از  پیشگیری  و  کنترل  ملی  سند  در گذشته  افزود:  است،  داده 
بیماری های غیرواگیر رونمایی شده است و امروزه ما نیازمند 

هستیم؛  بیمه ای  پوشش  ساماندهی  و  خدمات  کیفیت  ارتقای 
همچنین ما نیازمند افزایش کلینیک های حوزه دیابت در سراسر 
کشوریم تا با  تعریف گایدالین و اجرای مناسب آن، خدمات 

خوبی را به مبتالیان دیابت ارائه دهیم.
وی افزود: عوارض بیماری دیابت را در افراد دسته بندی کرده ایم و 
وزارت بهداشت کلینیک های متناسب با این بیماران را راه اندازی 
و ساماندهی کرده است، امیدوارم در سال آینده تمام دانشگاه های 
علوم پزشکی در زمینه آموزش و پیشگیری کنترل بیماری های 
باید  من  نظر  به  و  دهند  انجام  را  موثرتری  اقدامات  غیرواگیر 
استانداران، شهرداران و سازمان های مردم نهاد در کاهش شیوع 
دیابت ما را همراهی کنند تا موضوع دیابت در کشور ساماندهی 
شود. رتبه استان تهران در حوزه دیابت نشان دهنده این است که 
ما نیازمند یک کار جدی در پیشگیری و کنترل بیماری های ناشی 
از دیابت هستیم و باید از تمام ظرفیت های موجود در راستای 
ساماندهی طرح های بازدارنده دیابت استفاده کنیم تا پیشرفت در 

کنترل دیابت منجر به ارتقای سالمت مردم شود.

مردم تهران به دلیل تغییر سبک زندگی
درگیر اضافه وزن شده اند

مدیرکل سالمت شهرداری تهران نیز با اشاره به این مطلب که 
چاقی، کم تحرکی و استرس مردم تهران را گرفتار کرده است 
گفت: برنامه هایی جهت پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از 
به  انجام است. مردم تهران  پایتخت در حال  جمله دیابت در 
دلیل تغییر سبک زندگی درگیر مسائلی همچون کم تحرکی و 
افزایش وزن شده اند که انجام تغییرات جدی در این زمینه امری 

ضروری به شمار می رود.
زینب نصیری با اشاره به اجرای طرح سنجش عدالت در سطح تهران، 
تاکید کرد: کم تحرکی، چاقی و استرس ناشی از زندگی در کالن شهر 
از جمله مشکالتی است که پایتخت نشینان گرفتار آن هستند و باید 
به صورت جدی به این مسئله پرداخته شود. این درحالیست که نرخ 
شیوع دیابت در تهران باالتر از سایر شهرها و میانگین کشوری است 
که باید تالش کنیم با هم افزایی از ظرفیت های بخش های مختلف 

تهران در کنترل این بیماری استفاده کنیم. 
دیابت«  تغییر  پایتخت  »تهران؛  طرح  اجرای  گفت:  نصیری 
می تواند نتایج مؤثری را داشته باشد و ترویج آن در سایر استان ها 
نیز تکرار شود. در شهرداری تهران طی چند ماه گذشته تیم های 
ویژه و حرفه ای در این زمینه شکل گرفته تا بتوانیم با همکاری 
بخش هایی همچون وزارت بهداشت، بنیاد بیماری های خاص 
و سایر سازمان های مردمی حوزه دیابت در کنترل دیابت موفق 
عمل کنیم. وی با بیان اینکه امیدواریم طی سه سال آینده با اجرای 
داشته  دیابت شهروندان  کنترل  در  بهتری  پروژه وضعیت  این 
باشیم، گفت: مدیریت چاقی و دیابت در پایتخت، اجرای نقشه 
دیابت، ارائه آموزش های منسجم و افزایش آگاهی شهروندان، 
همچنین ارائه خدمات بهینه در کنترل عوارض دیابت از اهداف 

اصلی برنامه تهران پایتخت، تغییر دیابت به شمار می رود.
مشخصات  گفت:  ادامه  در  تهران  شهرداری  سالمت  مدیرکل 
دیابت،  حوزه  تخصصی  خدمات  ارائه دهنده  مراکز  و  اماکن 
بوستان های مناسب سازی شده برای پیاده روی در سامانه تهران 
پایتخت تغییر دیابت به ثبت خواهد رسید و من امیدوارم سایر 
زندگی  کیفیت  ارتقای  راستای  در  ما  نیز  ذیربط  سازمان های 
شهروندان کمک کنند تا ظرف سه سال آینده شاهد تغییرات 
اساسی در اصالح سبک زندگی شهروندان، افزایش پیاده روی و 
توجه به سبک زندگی سالم و ارتقای دسترس پذیری به خدمات 

حوزه سالمت در شهر تهران باشیم.
مدیرکل سالمت شهرداری تهران با بیان اینکه بحث بیماری های 
غیرواگیر جدی است، گفت:  در تهران نرخ شیوع دیابت باالتر 
از سایر شهرها و میانگین کشوری است که باید تالش کنیم از 
این  کنترل  در  تهران  متفاوت  در بخش های  توان های مختلف 

بیماری استفاده کنیم. 
نصیری گفت: اجرای طرح تهران پایتخت، تغییر دیابت می تواند 
نتایج مؤثری را داشته باشد و ترویج آن در سایر استان ها نیز موفق 

خواهد بود که البته در شهرداری طی چند ماه گذشته تیم های ویژه و 
حرفه ای در این زمینه شکل گرفته تا بتوانیم با همکاری بخش هایی 

همچون وزارت بهداشت در کنترل دیابت موفق عمل کنیم. 
این  اجرای  با  آینده  امیدواریم طی سه سال  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه وضعیت بهتری در کنترل دیابت شهروندان داشته باشیم، 
گفت: مدیریت چاقی و دیابت در پایتخت، اجرای نقشه دیابت، 
ارائه آموزش های منسجم و افزایش آگاهی شهروندان، همچنین 
ارائه خدمات بهینه در کنترل عوارض دیابت از اهداف اصلی 

برنامه تهران پایتخت، تغییر دیابت است.

آمار دیابت در شهرها بیش از روستاهاست
رئیس بنیاد امور بیماری های خاص نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه ۶0 درصد از مردمی که دیالیز می کنند مبتال به بیماری دیابت 
کلینیک  دیابت 50  کنترل  برای  و  راستا  این  در  بوده اند، گفت: 
دیابت راه اندازی شده است. دیابت یکی از موضوعات مهم دنیا 

است و هرروز شاهد افزایش آمار دیابتی ها در جهان هستیم. 
راه اندازی  خوبی  تخصصی  کلینیک های  افزود:  هاشمی  فاطمه 
شده است، اما نتایج خوبی در زمینه کاهش آمار دیابت به دست 
نیاورده ایم؛ بسیاری از مردم مبتال به دیابت هستند و در شهرها آمار 
دیابت بیشتر از روستاها است. متاسفانه با افزایش تکنولوژی شیوع 

بیماری ها بیشتر شده که به نظر من ساختار آن باید تغییر کند. 
باید  تهران  در  دیابت  تغییر  برای  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
نظر من  به  نماید.  فراهم  را  کند و ساختارهایی  فرهنگ سازی 
آموزش و پرورش و صدا و سیما در زمینه افزایش آگاهی و 
فرهنگ می توانند ما را در تغییر دیابت کمک کنند. ما نیازمند 
مناسب  فیزیکی  فعالیت های  انجام  برای  عمومی  مکان های 
هستیم، باید جلسات متعددی با سازمان های ذیربط داشته باشیم 
تا برنامه ریزی خوبی در زمینه تغییر دیابت در شهر تهران انجام 
شود و من امیدوارم تهران به الگویی برای سایر شهرهای کشور 

تبدیل شود. 

تغییر چهره دیابت با آموزش امکان پذیر است
یکی از اعضای شورای اسالمی شهر تهران نیز در این مراسم 
به  آموزش  با  دیابت  زمینه  در  پایتخت  چهره  تغییر  گفت: 
شهروندان امکان پذیر است. شورای شهر تهران برای تغییر چهره 
پایتخت به ویژه در زمینه کاهش شیوع دیابت و پیشگیری از 
آن در کنار شهروندان است. از این رو در برنامه سوم توسعه 
به موضوع آموزش های شهروندی به طور جدی پرداخته ایم و 
همه باید برای تغییر رویکرد پارلمان شهری در خصوص توسعه 

شهری تالش کنیم.
شورای  رییس  هاشمی  محسن  پیام  ادامه  در  امانی  شهربانو 
اسالمی شهر تهران را قرائت کرد که بر اساس آن بر اقدامات 
اطالع رسانی و تغییر سبک زندگی و بازنگری در روند گذشته 
و انتخاب یک رویکرد عملی برای توسعه شهر تاکید شده بود. 

علی پروین سفیر سالمت دیابت شد
همچنین در جریان این مراسم علی پروین پیشکسوت فوتبال 
سفیر  عنوان  به  که  داشت  حضور  نیز  پرسپولیس  و  ملی  تیم 
درخشانی،  سام  چون  هنرمندانی  شد.  انتخاب  دیابت  سالمت 
مهدی پاکدل و سروش صحت به عنوان سفیران فرهنگی دیابت 
معرفی شدند تا برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش شیوع دیابت 

در بین شهروندان تالش کنند. 
با  تلفن همراه  افزار تخصصی  نرم  از  مراسم همچنین  این  در 
عنوان »دیابتو« دارای بخش هایی چون ورزش، آموزش، پارک ها، 
برای  غیره  و  آموزشی  بروشورهای  غربالگری،  معالج،  پزشک 
ورزشکاران،  رونمایی شد.  سایر شهروندان  و  دیابت  مبتالیان 
هنرمندان و مدیران شهری و فعاالن حوزه سالمت با رونمایی 
از این نرم افزار مردم را به حرکت در راستای انجام فعالیت های 
ورزشی و تحرک، تغییر سبک زندگی، جلوگیری از پرخوری و 
اصالح تغذیه روزانه جهت پیشگیری از ابتال به بیماری دیابت 

تشویق کردند.

چاقی، کم تحرکی و استرس
بالی جان تهرانی ها

بیماری های غیرواگیر 76 درصد مرگ و میر های کشور را در بر می گیرد
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درباره تعداد قهوه خانه های غیرمجاز، آمار دقیقی وجود 
ندارد. اما بر اساس بازدیدهای میدانی و تکیه بر آمارهایی 
می دهند،  ارائه  زمینه  این  در  مختلف  مسئوالن  که 
می توان گفت تعداد این قهوه خانه ها در کالنشهر تهران، 
به چند هزار می رسد. پیش از این غالمرضا حیدرعرب 
رئیس پیشین صنف قهوه خانه داران و سفره خانه داران 
با اشاره به قلیانسراهای غیرمجاز در تهران و کالنشهرها 
افزود: چهار برابر قلیانسراهای مجاز، قهوه خانه غیرمجاز 
داریم. از سوی دیگر یکی از مشکالت ما تداخل صنفی 
است. چرا باید در رستوران ها، کافی شاپ ها و حتی 
مکان های تفریحی قلیان عرضه شود. این قلیان ها بدون 
مجوز است و نیاز به حضور مسئوالن به ویژه ورود 
صنف های مربوطه دارد. اگر جلوی این ها گرفته شود، 
قطعا بخش اعظم نگرانی ها کاهش می یابد. اگر تعداد 
قهوه خانه های مجاز را حدود 4 هزار باب بدانیم، این 
عدد برای قهوه خانه های غیرمجاز به بیش از 15 هزار 
شگفت آوری  و  عجیب  بسیار  آمار  که  می رسد  عدد 

است.
در مقابل نیز محسن نظری رئیس فعلی صنف گفته 
بود: ما حدود هزار قهوه خانه بدون مجوز در تهران 
داریم که هم گشت های ما و هم اتحادیه، هم بازرسی 
را  قهوه خانه ها  این  روزانه  صورت  به  اماکن  هم  و 
رصد کرده و اطالعات آنها را به اتحادیه می دهند. با 
ارجاع آنها به اتحادیه یا این واحدها مجوز می گیرند 
یا تعطیل می شوند. همچنین سردار لطفی رییس پلیس 
اطالعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای 
صنفی ارائه دهنده قلیان در سال گذشته اعالم کرد: 
در  مجوز  دارای  قهوه خانه   1۶83 بزرگ  تهران  در 
حال فعالیت اند؛ ضمن آنکه 1118 فقره درخواست 
نیز در دست بررسی است. تعداد واحدهای صنفی 
ارائه دهنده قلیان که دارای جواز یا بدون جواز بوده یا 
تداخل صنفی دارند 4000 باب است. این درحالیست 
که سودآوری عرضه قلیان موجب شده تا رستوران ها 
و کافی شاپ ها بر خالف حوزه فعالیت شان مبادرت 
که  را  مجوز  بحث  حال  بکنند.  قلیان  عرضه  به 
در  روانگردان  و  مواد مخدر  به وجود  بگذریم  کنار 
تنباکوهای موجود در قلیانسراها می رسیم. موادی که 
موجب اعتیاد مخفیانه مصرف کنندگان برای گرایش 
بیشتر  به استعمال قلیان می شود و هم این موجب 
می شود که از تعداد مصرف کنندگان کاسته نشود و 

سودآوری در این بخش همچنان پابرجا بماند.

همین قلیان و سیگار است
که جوان و نوجوان ما را

گرفتار مواد مخدر صنعتی می کند
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر و خاش چندی پیش 

بر دوری از منکرات و دوستی نکردن با دشمنان و 
بیگانگان تاکید کرد و قلیان و سیگار را عامل گرایش 
جوانان و نوجوانان به موادمخدر صنعتی دانست و تاکید 
کرد: بهترین راه مبارزه با مواد مخدر، فرهنگ سازی و 
آگاهی بخشی در بین خانواده ها است. از وظایف اصلی 
و مهم خانواده ها، محافظت از فرزندان و جلوگیری از 

روی آوردن جوانان به مصرف مواد مخدر است.
جوانان  شدن  مبتال  کریم زایی،  عبدالصمد  مولوی 
نگران کننده دانست و  را  به مواد مخدر  و نوجوانان 
افزود: بی شک اعتیاد به مواد مخدر عالوه بر تباه کردن 
زندگی فردی، آسیب های جبران ناپذیر اجتماعی مانند 
ضعف پایبندی به اصول اخالقی و دینی، ارتکاب انواع 
انحرافات و جرایم مثل سرقت، فحشا، خشونت های 

اجتماعی و خانوادگی به دنبال دارد.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر از جمع آوری نکردن 
قلیانسراها در ایرانشهر انتقاد کرد و گفت: همین قلیان 
و سیگار است که جوان و نوجوان ما را گرفتار مواد 

مخدر صنعتی می کند.

از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده 
تخلف با سامانه 110تماس بگیرند

این درحالیست که رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
موادمخدر  دیگر  و  استعمال گل  بودن  از جرم  ناجا 
در قهوه خانه ها و سفره خانه ها خبر داد و گفت: این 
مجرم  خاطی  فرد  و  بوده  جرم  اساس  از  موضوع 
این  گزارش  صورت  در  قطعا  و  می شود  شناخته 

موضوع به پلیس، با متخلفان برخورد خواهد شد.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاهدیان  مسعود  سردار 
قلیان وجود  از طریق  موادمخدر  استعمال  امکان  آیا 
دارد یا نه، گفت: این امکان وجود دارد که هر اتفاقی 
استعمال  دود  صورت  به  مواد  این  زیرا  دهد،  رخ 
در  که  داریم  درخواست  مردم  از  بنابراین  می شوند. 
صورت مشاهده این موضوع، مراتب را به پلیس از 
طریق سامانه 110 یا مراجعه حضوری یا مراجعه به 
پایگاه های اینترنتی پلیس، گزارش دهند تا با اقدامات 

قاطع با مجرمان در این حوزه برخورد کنیم.
و  قهوه خانه ها  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
سفره خانه ها در اطراف مدارس و دانشگاه ها افزایش 
و  مجوز  دادن  مسئول  پلیس  کرد:  بیان  است،  یافته 
اعطای  مسئول  و  نیست  قهوه خانه ها  به  کار  پروانه 
مجوز اصناف هستند که باید با بررسی موارد به دادن 
مجوز به سفره خانه داران و قهوه خانه داران اقدام کند.

قلیانسراها محل رفت و آمد
بسیاری از معتادان و افراد نابهنجار است

صاحبان  اینکه  بر  تاکید  با  نیز  مهاباد  فرماندار 

قلیانسراهای این شهرستان موظف هستند برای کنترل 
و نظارت بیشتر بر فعالیت آنها در این اماکن دوربین 
اماکن محل  این  کرد:  اعالم  کنند،  بسته نصب  مدار 
رفت و آمد بسیاری از معتادان و افراد نابهنجار جامعه 
با قلیانسراهایی که طبق ضابطه های  است. همچنین 
تعیین شده از طرف اتاق اصناف عمل نکنند، برخورد 
قاطع و در صورت تکرار با دستور مقام های قضایی 

پلمب خواهند شد.
ایرج شجاعی اضافه کرد: ورود بانوان با عنوان خانواده 
به این مکان نیز باید با نظارت بیشتری انجام شود و 
طبق قانون ارائه مواد دخانی به ویژه قلیان به افراد زیر 
18 سال جرم محسوب شده و در صورت مشاهده 
آنان  صاحبان  با  اماکن،  این  در  نوجوانان  حضور 

برخورد خواهد شد.

هم اکنون 45 واحد قلیانسرای فعال
در مهاباد وجود دارد

اکنون 45  هم  گفت:  نیز  مهاباد  اصناف  اتاق  معاون 
شناسایی  شهرستان  این  در  فعال  قلیانسرای  واحد 
گشت های  توسط  روزانه  صورت  به  که  شده اند 
مشترک اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف 

و شبکه بهداشت و درمان پایش می شوند.
بازرسی های  در  تاکنون  گفت:  شریف زاده  محمد 
نیز  صورت گرفته 150 اخطاریه صادر و پنج مورد 
داده  ارجاع  تعزیرات حکومتی  اداره  به  پلمب  برای 

شده است.
همچنین کامبیز شاوله رییس اداره آموزش و پرورش 
کارگاه   40 امسال  ابتدای  از  کرد:  عنوان  نیز  مهاباد 
در  متوسطه  دوم  و  اول  دانش آموزان  برای  آموزشی 
مدارس این شهرستان برگزار شده است و در همین 
مدت نیز در 18 مدرسه کالس های توجیهی والدین 
برای آشنایی با مواد مخدر تشکیل شده که در ماه های 

آینده نیز ادامه خواهد داشت.

سالمت مردم، خط قرمز
مجموعه بهداشت و درمان است

با اشاره  نیز  رئیس شبکه بهداشت و درمان ممسنی 
به این مطلب که با تشدید بازرسی از اماکن و مراکز 
دلیل  به  صنفی  واحد   22 ممسنی،  در  قلیان  عرضه 
ضربتی  بازدید  در  گفت:  شد،  تعطیل  قلیان  عرضه 
کارشناسان بهداشت محیط این شبکه از همه مراکز 
عرضه غیرمجاز مواد دخانی، از ابتدای دی تا کنون، 
بیش از 280 عدد قلیان جمع آوری و 22 واحد صنفی 
به علت عرضه قلیان به دستور مقام قضایی تعطیل شد.
مجموعه  قرمز  خط  را  مردم  سالمت  چوبینه،  علی 
بهداشت و درمان برشمرد و افزود: در پی برنامه های 

ابالغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و برنامه 
استراتژیک تدوین شده داخلی، بازدید از واحد های 
عرضه قلیان سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته 
و از ابتدای امسال با همراهی بازرسان بهداشت محیط 
و  بازدید  مورد  مراکز  این  درمان،  و  بهداشت  شبکه 

پایش مستقیم قرار گرفت.
سیگار  و  قلیان  مصرف  آنجاکه  از  داد:  ادامه  وی 
دروازه ورود به اعتیاد است، باید این مساله آسیب 
مربوطه  نهاد های  همه  همکاری  با  و  شده  شناسی 
برای کاهش آسیب در جامعه با کمک آموزش نسل 
در  دخانی  مواد  نکردن  عرضه  و  نوجوان  و  جوان 

جامعه اقدام شود.

دود قلیان ها در چشم مراکز
تهیه و توزیع مواد غذایی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز ضمن 
مصوبات  اجرای  هدف  با  که  مطلب  این  به  اشاره 
مقام  دستور  با  غذایی،  امنیت  و  سالمت  کارگروه 
قضایی اماکن عمومی، چایخانه ها، کافی شاپ ها و 
رستوران ها مورد بازرسی قرار گرفت، اعالم کرد: در 
این بازرسی 200 عدد قلیان جمع آوری و معدوم شد.
کریمی اضافه کرد: در دود قلیان بیش از ۷ هزار ماده 
می شود  محیط  وارد  وقتی  که  دارد  وجود  شیمیایی 
خطر  به  را  انسان  سالمتی  هوا،  آلودگی  بر  عالوه 
اثر  بر  شده  ایجاد  سرطان های  جمله  از  می اندازد. 
مری،  لوزالمعده،  ریه،  معده،  سرطان  قلیان،  مصرف 

کبد و روده است.

حدود یک هشتم تولید ناخالص ملی ما
صرف موضوع مواد مخدر می شود

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در حوزه 
مواد مخدر بحث پیشگیری هیچ منافاتی با اقدامات 
مبارزه ای ندارد، ما چهار هزار شهید در راه مبارزه با 
نبود االن مواد  این مبارزه  مواد مخدر داده ایم و اگر 

مخدر هم مانند سیگار و قلیان شده بود.
اسکندر مومنی به ایسنا گفت: حدود یک هشتم تولید 
ناخالص ملی ما صرف موضوع مواد مخدر می شود، 
این برای کشوری مثل ایران بسیار زیاد است. عالوه 
بر این بخش زیادی از طالق ها و ۷0 درصد زندانیان 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مواد مخدر مرتبط 
آسیب های  اول  اولویت  در  مخدر  مواد  می شوند. 
یک  عنوان  به  دلیل  همین  به  دارد  قرار  اجتماعی 
موضوع کامال بین بخشی و تعاملی مطرح می شود که 

به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد.
مومنی با اشاره به اولویت های تعیین شده توسط ستاد 
زمانی  نظر  از  مواد مخدر خاطرنشان کرد:  با  مبارزه 

اضافه کردن موادمخدر به قلیان
توسط برخی قهوه خانه داران

جـرم است
و با آن برخورد می شود

استان ها با قلیانسراها گزارشی از برخورد 
درمان  نگهداری،  مبنای جمع آوری،  بر  اول  اولویت 
و رسیدگی به معتادین متجاهر تنظیم شده است، اما 
صیانت  و  پیشگیری  اول  اولویت  موضوعی  نظر  از 

اجتماعی است تا کسی به سمت مواد مخدر نرود.
مومنی با بیان اینکه مواد مخدر در کنار قاچاق اسلحه 
و انسان جزو چهار تجارت اول دنیاست، اعالم کرد: 
همه با این موضوع درگیر هستند، ما باید در کنار هم و 

با همدلی برای این موضوع تصمیم گیری کنیم.
مومنی به اهمیت پیشگیری برای مقابله با مواد مخدر 
هم اشاره و اعالم کرد: بحث پیشگیری هیچ منافاتی 
با اقدامات مبارزه ای ندارد، ما چهار هزار شهید در راه 
مبارزه با مواد مخدر داده ایم و اگر این مبارزه نبود االن 

مواد مخدر هم مانند سیگار و قلیان شده بود.
وی افزود: پیشگیری از جهت آگاه سازی مهم است؛ 
و  جوانان  درصد   ۷0 پژوهش  یک  براساس  چون 
اعتیاد  علت  دانش آموزان،  خصوص  به  نوجوانان 
و  رودربایستی  مواد،  دانستن  بی ضرر  را  خود 
ناتوانی در نه گفتن اعالم کرده اند. برای پیشگیری 
ظرفیت های زیادی هم در حوزه ملی و هم در حوزه 

محلی وجود دارد.

قدردانی مردم از برخورد
دادستان مینودشت با قلیانسراها

شهرستان  دادستان  تاجیک  محسن  دستور  از  بعد 
مینودشت مبنی بر جلوگیری از ارائه قلیان در مرکز 
شهروندان  از  تعدادی  مینودشت،  تنگه  تفریحی 
مینودشتی که جمعیت آنها نزدیک به ۷00 نفر است، 

از این موضع دادستان تشکر و قدردانی کردند.
متن پیام مردم آزادشهر به شرح زیر است:

شهرستان  دادستان  تاجیک  محسن  ارجمند   برادر 
مینودشت

با  برخورد  در  موثر  و  فعال  حضور  به  توجه  با 
ارائه دهندگان قلیان و حمایت از سالمت جامعه که 
انواع  بروز  از  پیشگیری  هدف  با  حمایت  به  منجر 
از شهروندان  ما جمعی  گردید،  و جرایم  بیماری ها 
شهرستان مینودشت بر خود الزم دانستیم در چنین 
فرصتی قدردانی از نیروی های مخلص و فداکاری که 
در راه خدا برای ساختن ایران سربلند و در مسیر رشد 
و توسعه اهداف متعالی نظام جمهوری اسالمی ایران 
تالش می کنند که اقدامی الزم و بایسته است به عمل 
آوریم. بدینوسیله از تالش و کوشش جنابعالی که در 
برگزاری جلسات آموزشی در مدارس و بازدید های 
میدانی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه 
ماموریت خود داشتید تقدیر و تشکر نموده، امید است 
در پرتو عنایات حق تعالی و تحت زعامت حضرت 
تحقق  و  رهنمودها  از  پیروی  در  )عج(  عصر  ولی 

منویات رهبر معظم انقالب موفق و موید باشید.

شهروندان نسبت به عدم کنترل
عرضه قلیان در اماکن عمومی گالیه مندند 

بهداشت  مرکز  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  مسئول 
قلیان  مضرات  در  مستمر  آموزش  همدان  شهرستان 
برای خانواده ها و قشر جوان را مهم دانست و افزود: 
همدان در کنترل عرضه قلیان در کشور خوب عمل 
کرده و به عنوان استان پاک شناخته شده که امیدواریم 

همچنان این روند ادامه داشته باشد.
حسین خالقی مجد از جمع آوری 220 عدد قلیان و 
ادوات آن در گشت ضربتی خبر داد و گفت: تعدادی 
قلیان در  کنترل عرضه  به عدم  از شهروندان نسبت 
اماکن عمومی گالیه مندند و خواستار رسیدگی به این 
گردشی  اماکن  در  گاهی  متاسفانه  هستند.  وضعیت 
تپه  ارم،  بوستان  گنجنامه،  مانند  همدان  تفریحی  و 
عباس آباد و پارک ها و... برخی از نوجوانان و جوانان 
قلیان مصرف می کنند که ما نیز نگران این وضعیت 

هستیم.
وی با بیان اینکه این افراد با کشیدن قلیان در کنار هم 
به زعم خودشان تفریح می کنند در صورتی که به خود 
آسیب می رسانند گفت: برخی از جوانان و نوجوانان 
قلیان  راحتی  به  خود  والدین  و  خانواده ها  کنار  در 
مصرف می کنند به طوری که قبح این اتفاق ریخته 
مسقف  و  عمومی  اماکن  برخی  در  متاسفانه  است. 
گاهی خانواده ها مشغول استعمال قلیان هستند و این 
موضوع برخورد با مصرف قلیان را مختل می سازد. لذا 
آگاه سازی خانواده ها نسبت به مضرات مصرف قلیان 

در کنترل آن بسیار حائز اهمیت است.
و  تشویق  تبلیغ،  ممنوعیت  کرد:  بیان  خالقی مجد 
در  قلیان  عرضه  ممنوعیت  و  دخانی  مواد  مصرف 
اماکن عمومی و مراکز تفریحی، سیاحتی و زیارتی 
به استناد ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه با مواد 
دخانی، مقام قضایی استان دستور جمع آوری قلیان 
از سطح شهر را صادر کرده و در این زمینه اقداماتی 

صورت می گیرد.
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نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: متاسفانه 
هنوز نتوانسته ایم از لحاظ فرهنگی پدیده شوم و خانمان سوز اعتیاد را به عنوان 

یک مساله زشت و قبیح در جامعه معرفی کنیم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان همچنین با اشاره 
به این مطلب که حمایت های بعد از ترک اعتیاد برای سالم ماندن بهبود یافتگان 
در اجتماع بسیار ضروری است و باید مورد توجه جدی دست اندرکاران قرار 
گیرد، به ایرنا گفت: پدیده مواد مخدر گریبان گیر تمام جوامع بشری است و روز 

به روز شاهد افزایش آمار معتادان در جامعه هستیم.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده ها به دلیل وجود 
فرد یا افراد معتاد متالشی می شوند، گفت: بهره گیری از روانشناس و مددکار در 

روند ترک اعتیاد بسیار مهم است و انگیزه افراد را بیشتر می کند.

اجرای برنامه های پیشگیرانه
مدرسه مراقب اجتماع محور در زاهدان 

همچنین سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و 
بلوچستان نیز اعالم کرد: چهار هزار و 5۶0 نفر در سه ماهه امسال آموزش های الزم 
در رابطه با مهارت های زندگی، سبک فرزندپروری و پیشگیری از سوءمصرف 
مواد مخدر را در استان فرا گرفتند. این آموزش ها به اعضای خانواده های سالم و 

در معرض خطر مصرف مواد مخدر استان ارائه شده است.
سعید امیری ادامه داد: در این مدت برنامه »آموزش مهارت های مراقبت از خود« 
ویژه 2 هزار و ۷00 دانش آموز مدارس دوره ابتدایی سیستان و بلوچستان ارائه 
شد. اجرای برنامه های پیشگیرانه مدرسه مراقب اجتماع محور برای هزار و 300 
دانش آموز، آموزش مهارت های مقابله ای برای 850 نفر، مدارس عاری از خطر 
برای ۶15 نفر و پیشگیری از اعتیاد در خوابگاهها و محیط های دانشجویی برای 
2 هزار و 300 نفر از شاخص ترین اقدامات فرهنگی این شورا محسوب می شود.
امیری تصریح کرد: آموزش مهارت های زندگی ویژه مددجویان، خانواده زندانیان 
از سوء مصرف در  پیشگیری  نفر، آموزش  برای ۷۶5  و سربازان در زندان ها 
محیط های کاری برای 820 نفر و آموزش پیشگیری از اعتیاد در محله های شهری 
و روستایی برای سه هزار و ۶52 نفر از دیگر برنامه های اجرایی امسال در این 

حوزه بوده است.
وی اظهار داشت: 315 مرکز درمان مصرف کنندگان مواد مخدر در سیستان و 
بلوچستان توسط بهزیستی و دانشگاههای علوم پزشکی فعال است که 42 هزار 

نفر در این مراکز درمان های الزم را دریافت کردند. 
داد:  ادامه  استان  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیرخانه  سرپرست 
همچنین 2 مرکز درمان اجباری دولتی ترک اعتیاد در زاهدان، یک مرکز در زابل 
و یک مرکز در ایرانشهر وجود دارد که سال گذشته هزار و 22۶ نفر در این 
مراکز تحت درمان قرار گرفتند.  همچنین بر اساس شیوع شناسی انجام شده 
5،۷1 درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان معادل نزدیک به 15۷ هزار نفر 

معتاد هستند. 

ایجاد »واحد خرید ایمن برای کودکان و نوجوانان«
در زاهدان

از درمان است«. جمله ای آشنا که برای هر نوع پیشگیری و  بهتر  »پیشگیری 
درمان کاربرد دارد اما وقتی پای موضوع اعتیاد به میان می آید، با توجه به عواقب 
فراوان و خطرناک این معضل اجتماعی، پیشگیری اهمیتی دوچندان پیدا می کند. 
حل ریشه ای این آسیب با استفاده از فرهنگ سازی بهترین گزینه ای است که 
در طوالنی مدت نتایج موثرتر در برخواهد داشت مانند اقدامی خودجوش که 
روز گذشته توسط انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان در زاهدان انجام شد. 

همچنین روز گذشته از صاحبان سه واحد صنفی عرضه مواد غذایی که از فروش 
دخانیات صرف نظر کرده اند تجلیل شد. دبیر انجمن صنفی درمانگران اعتیاد 
استان در اینباره گفت: براساس مطالعات انجام شده در جهان به اثبات رسیده 
است که دخانیات، دروازه ورود به اعتیاد است چراکه افراد معتاد ابتدا مصرف 
دخانیات را آغاز کرده اند و سپس گرفتار انواع مواد مخدر شدند. براین اساس 

مهم ترین اقدام پیشگیرانه مقابله با عرضه دخانیات است.
از  جلوگیری  برای  قوانینی  کشورها  همه  در  اینکه  بیان  با  هاشمی  سیدحامد 
دسترسی نوجوانان و جوانان به دخانیات وجود دارد، افزود: براساس قانون ملی 
مبارزه با مواد مخدر در ایران اجازه فروش دخانیات به افراد زیر18 سال داده 
برای  اداره دخانیات می توانند  از  دارای مجوز  مراکز  فقط  از طرفی  نمی شود. 
فروش دخانیات اقدام کنند که معموالً واحدهای صنفی عرضه موادغذایی و 

سوپرمارکت ها با کسب این مجوز این کار را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی مراکز و واحدهای صنفی با وجود اینکه ممنوعیت 
قانونی برای فروش دخانیات ندارند به دنبال مجوز فروش آن نرفته اند و با نصب 
تابلویی به مشتری ها اعالم می کنند که در این محل دخانیات عرضه نمی شود، 
اعالم کرد: با پایش های انجام شده در زاهدان متوجه شدیم تعداد این مراکز کم 
نیست و این افراد برخالف بسیاری از مغازه ها که فروشندگان آن بهترین محل 

را به ارائه برندهای دخانیات اختصاص داده اند، از این کار صرف نظر کرده اند.

ما دخانیات نداریم و از سودش گذشتیم
دبیر انجمن صنفی درمانگران اعتیاد این استان در ادامه گفت: این انجمن صنفی 
تصمیم به حمایت معنوی و تشویق از صاحبان این واحدهای صنفی گرفت و 
به شکل نمادین از سه واحد صنفی تقدیر شد. در این حرکت نمادین تابلویی 
طراحی و در این فروشگاه ها با محتوای »با افتخار دخانیات نداریم و ما از سودش 
گذشتیم، شما هم از مضراتش بگذرید« نصب و لوح تقدیری هم به فروشندگان 
این واحدهای صنفی تقدیم شد. از طرفی یک برچسب با محتوای »واحد خرید 
ایمن برای کودکان و نوجوانان« نیز در این فروشگاه برای رویت مشتری ها نصب 
شد و این واحد ها به عنوان واحد نمونه پیشگیری از اعتیاد معرفی شدند. هاشمی 
ادامه داد: از آنجاکه واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی که اکثرا فروشنده 
دخانیات هم هستند خطر دسترسی نوجوانان به دخانیات را افزایش می دهند، 
با نصب این برچسب در بین مردم فرهنگ سازی می شود که واحدهای صنفی 
که دخانیات عرضه نمی کنند برای خرید نوجوانان امن تر هستند. بنابراین چنین 

پویش اجتماعی نسبت به طرد دخانیات در جامعه رواج پیدا می کند.

پویش اجتماعی »نه« به خرید دخانیات
هاشمی با بیان این که دیگر واحدهای صنفی نیز با این هدف که اجناس مغازه 
آن ها تکمیل باشد اقدام به کسب مجوز برای فروش دخانیات می کنند، تصریح 
کرد: برای این واحدها هم مشوق هایی در نظر گرفته شده است که در صورت 
انصراف از عرضه دخانیات می توانند از آن بهره مند شوند. از مردم تقاضا داریم با 
خرید از واحدهای صنفی بدون دخانیات به این پویش اجتماعی بپیوندند تا بتوان 

با این حرکت اجتماعی از معضل اعتیاد در جامعه پیشگیری کرد.
اقدام  این  تکریم  با  نیز  استان  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  ستاد  دبیر 
پیشگیرانه فرهنگی گفت: این اقدام که توسط انجمن صنفی درمانگران اعتیاد 

استان انجام شده، اقدامی بسیار مثبت و مؤثر است.
محمدهادی مرعشی ادامه داد: از چنین اقدام هایی توسط ستاد هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان حمایت می شود و قبل از این هم با وجود اینکه وظیفه این 
ستاد و این انجمن پیشگیری نیست اما بارها اقدام های مشابه برای جلوگیری از 

مصرف دخانیات و انواع پان در استان انجام شد.
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انجمن صرع ایران

به استناد مدارک موجود، اولین انجمن خیریه و غیردولتی 
در مورد صرع، »انجمن ملی بررسی صرع در ایران« بود 
مشارکت گروهی  و  دکتر چهرازی  آقای  پیشنهاد  به  که 
از اساتید دانشگاه در آذرماه 133۷ تشکیل گردید. عدم 
فعالیت از طرف انجمن در سال های قبل و پس از انقالب 
به  منجر  آنان،  بیماران و مشکالت  افزایش روزافزون  و 
پیگیری 12 ساله مرحوم زنده یاد حسین حیدری ورزقان 
که خود مبتال به صرع بوده و گروهی از متخصصان برای 
تشکیل دوباره یک انجمن گردید تا اینکه تصویب طرح 
مراحل  به   13۷3 سال  در  ایران«  صرع  »انجمن  تشکیل 
نهائی خود رسید و این انجمن فعالیت رسمی خود را از 

اول بهمن سال 13۷4 آغاز نمود.

اهداف 
به  بیماری صرع، کمک  از  پیشگیری  راستای  در  تالش 
بهبود روش های تشخیصی- درمانی صرع، انتخاب مسیر 
ارتقاء دانش و نگرش عمومی  صحیح درمانی مبتالیان، 
کیفیت  ارتقاء  به  کمک  عمومی،  پیشگیری  برای  جامعه 
زندگی بیماران و حمایت های روانی و اجتماعی از بیماران 

مبتال به صرع.

خدمات ارائه شده شامل
* فعالیت های آموزشی و پژوهشی: چاپ و انتشار فصلنامه 
صرع و سالمتی، برگزاری کنگره بین المللی ساالنه صرع 
برای متخصصان، برگزاری همایش های عمومی و جلسات 
آموزشی برای گروه ها و سازمان های مختلف در سراسر 

کشور خصوصا در مناطق محروم
* شناسایی و غربالگری مبتالیان به صرع، عضوگیری و 

ارائه خدمات انجمن به آنان
و  در سراسر کشور  نمایندگی  از 25  بیش  راه اندازی   *

گسترش خدمات انجمن در سطح ملی
پرداخت  )مددکاری(:  حمایتی  و  رفاهی  فعالیت های   *
ارائه  تکمیلی،  بیمه  تسهیالت  درمانی،  هزینه های  کمک 
بسته های حمایتی در ایام مختلف سال، تهیه لوازم مدرسه 

و کمک هزینه تحصیلی، تخصیص وام قرض الحسنه و...
و  جامعه  با  مشارکت جویانه  و  اجتماعی  فعالیت های   *
اعضاء: برپایی مراسم های ویژه صرع مانند سالروز تاسیس 
نمایشگاه های  برگزاری  و...،  صرع  روزجهانی  انجمن، 
فرهنگی،  و  تفریحی  اردوهای  برگزاری  هنری،  مختلف 

حضور فعال در کنگره های تخصصی 
با  مشاوره  و  روان شناسی  تخصصی  خدمات  ارائه   *
مجوز سازمان نظام روان شناسی و همچنین ارائه خدمات 

کلینیکی دندانپزشکی به همت خیرین دندانپزشک

هنوز نتوانسته ایم از لحاظ فرهنگی
اعتیاد را به عنوان یک مساله زشت

در جامعه معرفی کنیم

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان:
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یک روانپزشک با اعالم این مطلب که 80 درصد سیگاری ها می خواهند ترک کنند اما فقط یک سوم آنها کوشش می کنند و فقط 
5 درصدشان موفق به ترک می شوند، تاکید کرد: سیگار موجب سرطان و پرخاشگری می شود و زنان سیگاری نوزاد کم وزن به 
دنیا می آورند. همچنین اعتیاد به دخانیات یا تنباکو از نظر پزشکی وابستگی به نیکوتین است چون نیکوتین ماده موثر و اعتیاد 

آور توتون است و هر یک از شکل های توتون می توانند ایجاد وابستگی کنند.
فربد فدایی در ادامه افزود: سیگارهای معمولی، قلیان، چپق، سیگار برگ، پیپ و تنباکوی جویدنی، همه اینها به علت دارا بودن 
نیکوتین می تواند ایجاد وابستگی کند و اعتیاد فرد را به دنبال داشته باشد. هر چقدر میزان نیکوتین یک فرآورده دخانی بیشتر 
باشد احتمال وابستگی و شدت نشانه های بازگیری بیشتر می شود، منظور از بازگیری این است که وقتی فرد از دخانیات استفاده 

نکند دچار ناراحتی می شود و به دنبال آن عالئم روانی و جسمی در او به وجود می آید.
وی با اشاره به این مطلب که بسیاری از افرادی که برای مرتبه اول سیگار می کشند دچار حالت تهوع و سرگیجه می شوند اما 
معتادان به سیگار با وجود مصرف قابل توجه توتون دچار این نشانه ها نمی شوند، ادامه داد: افراد سیگاری خیلی زود متوجه 
می شوند که سیگار و دیگر فرآوردهای حاوی نیکوتین را سریعتر از آن چیزی که در ابتدا تمایل داشتند، مصرف می کنند. شخصی 
که روزی چهار نخ سیگار می کشد به زودی متوجه می شود، برای اینکه حالت قبلی در او به وجود آید و دچار نشانه های بازگیری 

نشود، باید مصرف را به دو برابر افزایش دهد.
فدایی تصریح کرد: روانپزشکان این واکنش را پدیده تحمل می نامند. پدیده تحمل به این صورت است که بدن فرد مصرف کننده 
دخانیات نسبت به تاثیرات ماده سمی نیکوتین عادت پیدا می کند و برای اینکه حاالت قبلی به وجود آید، باید میزان بیشتری 
مصرف کند. نیکوتین یک ماده بسیار سمی است. خیلی از افراد فکر می کنند که سیگار ضرر ندارد در صورتی که ۶0 میلی گرم 
نیکوتین ایجاد مسمومیت شدید می کند. هرسیگار معمولی نیم میلی گرم نیکوتین دارد. البته در مورد قلیان باید گفت دانست که 

40 برابر میزان یک نخ سیگار، نیکوتین وارد بدن مصرف کننده آن می شود. 

دود دست دوم را جدی بگیریم!
این روانپزشک گفت: آثار فیزیولوژیک نیکوتین شامل انقباض عروق خونی محیطی، افزایش حرکات دودی در دستگاه گوارش، 
افزایش حالت های نوراپی نفرین و اپی نفرین )هورمون استرس که باعث افزایش ضربان قلب، انقباض عروق، انبساط راه های 
هوایی و قند خون می شود( است که با حالت اضطراب و گوش بزنگی ارتباط دارد. این درحالیست که نیکوتین مرکز لذت 
در غده هیپوتاالموس را تحریک می کند و این یکی از مواردی است که فرد دچار اعتیاد به سیگار یا دیگر مواد مخدر می شود. 
میزان سوخت و ساز بدن را باال می برد. در خواب تغییراتی به وجود می آورد و باعث آشفتگی خواب و لرزش دستها می شود. 
فدایی گفت: استفاده از دخانیات احتمال خطر ابتال به انواع سرطان را به خصوص سرطان ریه و محوطه دهان افزایش می دهد. 
بیماری های قلبی، عروقی، مغزی از جمله سکته مغری، بیماری ریوی، بیماری های مزمن انسدادی و دستگاه گوارش از موارد 
ناشی از مصرف تنباکو است. مونواکسید کربن که در دود سیگار وجود دارد به عنوان ماده سمی می توان عامل دیگر ابتالی 
مصرف کنندگان دخانیات به بیماری سرطان باشد. کسانی که تا کنون لب به سیگار نزده اند اما به طور مزمن در معرض دود 
سیگار قرار دارند مانند بچه های یک فرد سیگاری، بیشتر از سایرین در معرض ابتال به سرطان ریه یا بیماری های قلبی ریوی 

دچار خواهند شد.
فدایی گفت: مصرف زیاد و مکرر دخانیات در فرد مصرف کننده عالئم مسمومیت نیکوتینی را همچون ترشح مفرط بزاق، دل 
درد، استفراق، گیجی و منگی و در نهایت سردرد، به وجود می آورد. بهرحال وابستگی به دخانیات بر اثر عوامل اجتماعی و 
روانی تقویت می شود به طوری که برای نمونه اگر یک نفر از خویشاوندان درجه یک فردی به مصرف دخانیات عادت داشته 

باشد در این صورت خطر ابتال به مصرف دخانیات در آن فرد نسبت به کل جمعیت سه برابر خواهد شد.
وی گفت: طالق، بی سوادی، رفتارهای ناگهانی و بی برنامه، پرخاشگری، مصرف الکل و دیگر مواد اعتیاد آور در افراد سیگاری 
شایعتر از کسانی که سیگار و یا دیگر مواد دخانی مصرف نمی کنند، است. بسیاری از افراد سیگاری بر اثر مصرف دخانیات به 

بیماری برونشیت یا بیماری مزمن انسداد ریه مبتال شده اند و متاسفانه همچنان به مصرف سیگار ادامه می دهند.

افزایش اشتها، کاهش ضربان قلب از نشانه های قطع ناگهانی دخانیات است
این روانپزشک گفت: اگر یک فرد سیگاری دستش به سیگار نرسد، پس از قطع ناگهانی فرآوردهای حاوی نیکوتین در صورتی 
که یک دوره طوالنی از این ماده سمی استفاده می کرده، نشانه های مشخص بازگیری به وجود می آید. خلق ناخوش و افسردگی، 
بی خوابی، تحریک پذیری، احساس خشم، اضطراب، کاهش تمرکز، افزایش اشتها و وزن و کاهش ضربان قلب از نشانه های 
بازگیری و قطع ناگهانی مصرف دخانیات در فرد سیگاری است. وقتی فرد سیگاری تحمل این حالت و اختالالت رفتاری را 

ندارد دوباره به سمت مصرف آن روی می آورد.
فدایی با اشاره به این مطلب که، کسانی که مصرف سیگار را ترک می کنند ممکن است ابتدا به سرفه های خشک و خلط آور 
دچار شوند ولی این حالت چیز بدی نیست و نشان می دهد حالت دفاعی تنفسی دارد به شکل اولیه خود بازمی گردد چرا که 
قبال نیکوتین مژک های تنفسی او را فلج کرده بود و دود که وارد ریه می شود نمی توانست خارج شود، افزود: افراد سیگاری که 
متوجه خطرات آن شده و قصد ترک سیگار یا دیگر فرآوردهای دخانی را دارند باید با مراجعه به افراد متخصص و روانپزشک 
راه های اصولی و بدون بازگذشت مجدد به مصرف آن را انتخاب کنند چراکه تجربه نشان داده این دسته افراد در کوتاه مدت با 

کوچکترین تحریک روانی، مجددا به سوی مصرف دخانیات رو خواهند آورد.
وی افزود: با روش هیپنوتیزم در ذهن فرد مضرات مصرف سیگار و دخانیات به بدن او، القاء و یادآوری می شود. روش دیگر 
متخصصان ترک سیگار درمانهای انزجاری است. در این روش به فرد سیگاری نوعی شوک الکتریکی خفیف وارد می شود به 
نحوی که سیگار کشیدن و درد ناشی از آن شوک، در فرد تداعی شود. همچنین طب سوزنی برپایه تلقین، مصرف آدامس های 

حاوی نیکوتین یا افشانه های حاوی نیکوتین که در حفره های بینی اسپری می شود و همچنین نوارهای حاوی نیکوتین که به 
و جلوگیری  ترک سیگار  دیگر  از جمله روش های  می شود،  نیکوتین  مقداری  و سبب جذب  فرد سیگاری چسبانده  پوست 

عوارض ناشی از آن، می توان نام برد.

مافیای مواد مخدر شیوه های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان ما را طراحی کرده اند
همچنین در رابطه با مضرات استعمال مواد دخانی نیز یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی می گوید: مافیای مواد 
مخدر، شیوه های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان مان را تغییر داده که یکی از آنها به کار بردن ماده مخدر گل در تنباکوهای 
موجود است. مجید ابهری در واکنش به خبر وجود مواد مخدر و روانگردان که در تنباکوها گفت: متاسفانه گرایش و عالقه 
بعضی از جوانان به کشیدن قلیان رشد چمشگیری یافته و اغلب در پارکها و بوستانها و بسیاری از قهوه خانه ها، سفره خانه ها 
و حتی کافه تریا ها قلیان یکی از اقالم پر مصرف شده و طعم های گوناگون با نامهای زیبا و جذاب مثل پرتقال و خامه سیب و 
بلوبری و انگور و گالبی و امثال اینها به سفارش اصلی مشتریان اینگونه اماکن تبدیل شده است. اگر از این افراد بپرسیم چرا 
قلیان می کشید و آیا میدانید زیان قلیان به دستگاه تنفسی بیش از 20 برابر سیگار است با خنده می گویند ما تفریحی میکشیم. 
همان تفریحی کشیدن نیز زیانهایی بر بدن می گذارد که ناشی از اسانس های شیمیایی حاوی طعم های متفاوت و قارچ هایی است 

که در تنباکو رشد کرده اند.
این آسیب شناس تاکید کرد: مافیای مواد مخدر بعد از مبارزات چشم گیر پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشفیات قابل تحسین 
آنها، شیوه های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان ما را عوض کرده اند که یکی از آنها به کار بردن ماده مخدر گل در تنباکوهای 
موجود است بعضی از دختران و پسران با کشیدن اینگونه تنباکو ها حالت نشاط و سرخوشی پیدا کرده و خنده های بی جهت 

به بهانه های کوچک می کنند.
ابهری با اشاره به این مطلب که، گل که اخیرا با بذر اصالح شده امریکایی افغانی در ایران عرضه می شود یکی از خطرناک ترین 
مواد مخدر از خانواده کانابیس است و زیانهای تخریبی آن بر مغز و اعصاب 20 برابر هروئین و حشیش آثار تخریبی دارند، 
تصریح کرد: تبلیغات دروغ مافیای یاد شده مبنی بر اعتیاد نداشتن گل و بی ضرر بودن آن موجب فریب افراد شده و مصرف 
بیش از دو بار آن اعتیادی سنگین ایجاد می کند. خنده و نشاط ناشی از مصرف گل در دفعات اول و دوم سراب فریبنده ای است 
که به باتالق هولناکی کشیده می شود. به جوانان خانواده ها و مدیران و صاحبان اینگونه اماکن اعالم می کنم که هنگام عرضه غذا 

و تنباکو به جذب و افزایش مشتری توجه نکرده و به فکر عاقبت فرزندان جامعه باشند.

دولت ها و نهادهای متولی شرایط شادمانی در جامعه ایجاد کنند
ابهری افزود: دولت و نهادهای متولی ضمن تشدید مقابله با شرایط حاضر باید ابزار و وسایل نشاط، شادمانی و پر کرن اوقات 
فراقت را برای نوجوانان و جوانان عرضه کند در غیر این صورت مسئولیت اصلی بر عهده دولت بوده و در مقابل خداوند همه 

پاسخگو خواهیم بود.
وی ضمن تشکر از دست اندرکاران نهادهای امنیتی و پلیس مبارزه با مواد مخدر مخصوصا در تهران از صدا و سیما درخواست 
کرد که فیلم ها و سریالهای آموزنده و جذاب برای مخاطبان تهیه و عرضه کند تا ضمن پر کردن اوقات فراغت روشنگری های 
الزم را انجام دهند مثال گشت پلیس یکی از سریال هایی بود که در دو دهه اخیر دارای چنین اهدافی بود که باید تنوع این گونه 

اقالم افزایش یابد.

می توان 40 درصد از سرطان ها را با تغییر شیوه زندگی پیشگیری کرد
همچنین مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به این مطلب که، سرطان ها 
یکی از بیماری هایی هستند که زندگی انسان را در معرض مخاطره قرار می دهند، گفت: می توان 40 درصد از سرطان ها را با 
تغییر شیوه زندگی پیشگیری کرد، 30 درصد را با تشخیص به موقع درمان کرد و در خصوص مابقی، با درمان های جدید می توان 

طول عمر و کیفیت زندگی بیماران را افزایش داد.
سید محسن نژادقادری به عوامل ایجاد کننده سرطان اشاره و بیان کرد: از جمله این عوامل می توان به آلودگی های زیست محیطی، 
مصرف قلیان، سیگار، الکل و مواد مخدر، مصرف غذاهای حاوی مواد نگهدارنده مانند سوسیس و کالباس و گوشت های فرآوری 

شده، مصرف نمک و شکر و چاقی و اضافه وزن اشاره کرد.
وی تاکید کرد: با تقویت سیستم های ایمنی بدن می توان از سرطان پیشگیری کرد چراکه سلول های سرطانی هر روز در بدن ما 
ایجاد شده ولی سیستم ایمنی بدن می تواند این سلولهای سرطانی را شناسایی کرده و از بین ببرد. همچنین روش های تقویت 
غذاهای حاوی  استرس، مصرف  از  دوری  و  منظم  کافی، ورزش  تغذیه  کافی،  استراحت  و  بدن شامل خواب  ایمنی  سیستم 

آنتی اکسیدان مانند میوه و سبزی تازه است.
نژادقادری با اشاره به اینکه یکی از روش های پیشگیری از سرطان، تشخیص به موقع بیماری است، تصریح کرد: در شایعترین 
سرطان در خانم ها که سرطان سینه است، عالوه بر روش های ذکر شده، ازدواج و فرزندآوری به موقع )زیر 35 سال( و تغذیه 
نوزاد با شیر مادر می توان از سرطان های سینه در خانم ها پیش گیری کند. با انجام آزمایشات دوره ای توسط ماماها، پزشکان و 
حتی خود فرد می توان توده های کوچک سرطان سینه را در خانم ها تشخیص داد و در صورت بدخیم بودن آنها را به موقع 

درمان کرد.
نژادقادری گفت: در حال حاضر غربالگری سرطان های سینه و دستگاه گوارش تحتانی )کولورکتال( و در آینده سرطان دهانه 
رحم در مراکز خدمات جامع سالمت رفسنجان انجام می گیرد. همچنین بر اساس آخرین آمار، شایعترین سرطان ها در خانم ها 

سرطان سینه، تیروئید و پوست و دستگاه گوارش و در آقایان مثانه، ریه، پوست و دستگاه گوارش است.

اعتیاد به مواد دخانی را جدی بگیریم!
نیکوتین، مرکز لذت در غده هیپوتاالموس را تحریک می کند
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فعاالن فضاهای مجازی در مصر از راه اندازی کمپین تحریم سیگار تحت 
عنوان »رهایش کنید در کارخانه بماند« خبر دادند. هدف از این کمپین، روی 
گرداندن از خرید سیگار در اعتراض به باال رفتن قیمت آن است تا از این 
طریق بر شرکت های تولیدکننده آن فشار بیاورند تا قیمت خود را کاهش 
دهند. براساس آمارها، نزدیک به 14 میلیون مصری سیگار می کشند که میزان 
آن به 1۹ درصد می رسد. مصری ها هر ساله حدود 1۸ میلیارد پوند مصر برای 

خرید سیگار هزینه می کنند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مصر کشوری با درآمد متوسط 
است که در سال 2010 جمعیتی حدود ۸0 میلیون نفر داشته که 36 درصد 
استعمال  )مطالعه جهانی شیوع   GATS بررسی  بوده اند. طبق  آنها کشاورز 
باال  به  افراد 15 سال  بین  دخانیات در بزرگساالن( در سال 200۹ که در 
انجام شد، نشان داد که 37.7 درصد مردان و 0.5 درصد زنان مصر دخانیات 
مصرف می کنند که ۹5 درصد این جمعیت، روزانه این مواد را استعمال 
می کنند. بر اساس این گزارش، 31.7 درصد مردان مصری سیگار کارخانه ای 
مصرف می کنند و 6.2 درصد از آنان نیز استعمال قلیان دارند، این در حالی 
است که تنها 0.2 درصد زنان سیگار کارخانه ای و 0.3 درصد آنها قلیان 
مصرف می کنند. بر اساس این نظرسنجی در واقع 14 درصد مصری هایی که 
مصرف دخانیات دارند، فقط قلیان می کشند و حدود 5 درصد از مردان و 0.3 
درصد از زنان مصری، تنباکوی بدون دود مصرف می کنند در حالی که اکثر 

آنها همچنان مصرف کننده مواد دخانی )سیگار و قلیان( هستند. 
از  تایی   20 بسته  یک  قیمت  بهداشت،  جهانی  سازمان  بررسی های  طبق 
در سال  و  با 2.75  برابر  در سال 200۸  مصر،  سیگار  برند  پرفروش ترین 
2012 برابر با 0.6 پوند مصر بوده است که بر اساس نرخ تبدیل بین المللی 
ارز، قیمت سیگار در این کشور از 1.36 دالر در سال 200۸ به 2.0۹ دالر 
در سال 2012 رسیده است. همچنین طبق برآوردهای مقایسه ای این سازمان 
نسبت به وضعیت مالیات به عنوان درصدی از قیمت خرده فروشی، مالیات 
سیگار در مصر در سال 200۸ برابر با 5۹.3 درصد بوده که در سال 2012 به 
72.5 درصد رسیده اما میزان مالیات بر ارزش افزوده در این کشور همچنان 

برابر با صفر بوده است.
شیوع  میزان  ام پاور،  مدل  طبق  دخانیات  کنترل  سیاست های  اجرای  بدون 
استعمال سیگار در این کشور نسبتا پایدار می ماند. یعنی 3۸ درصد در مردان 
و 2 درصد در زنان و در نهایت احتمال مرگ و میر ناشی از استعمال مواد 
دخانی در این کشور همچنان روند افزایشی خواهد داشت. در مصر 10.4 
به دلیل  آنها  از  نیمی  دارد که حدود  میلیون مصرف کننده دخانیات وجود 
بیماری های ناشی از استعمال )5.15 میلیون مرد و 6۸ هزار زن( دخانیات 
جان خود را از دست خواهند داد. این در حالیست که افزایش مالیات ویژه 

میزان  قیمت خرده فروشی،  مبنای  بر  تا 75 درصد  از 72.5 درصد  سیگار 
مصرف دخانیات را در این کشور در 5 سال تا 2 درصد و در 40 سال تا 5 
درصد کاهش می دهد که در نهایت از 1۹۹ هزار مرگ زودهنگام جلوگیری 

خواهد کرد. 

در سال 2011 قیمت تنباکو100% در مصر افزایش یافت
مصر  اقتصادی  مشكالت  نیوز،  سی  تی  آتی  گزارش  اساس  بر  همچنین 
بی سابقه ای در  قیمت شدید و  افزایش  باعث گردید که در سال 2011 
محصوالت دخانی تجربه گردد ولی از آنجا که محصوالت دخانی دارای 
تقاضای مناسبی در بازار بودند این موضوع تاثیر شدیدی برمیزان فروش 
انقالب مصر میزان قاچاق سیگار از 2% در سال 2010  از  نداشت. پس 
به  به 17% درسال 2011 رسید و تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی 
طور فزاینده ای افزایش یافت بطوری که تخمین زده می شود آمار واقعی 
این  نیز  فروشنده  اطالعات شرکت های  )که  باشد  از %20  بیش  قاچاقی 
موضوع را تایید می نمایند(. گزارش شده است که انواع مختلف برندهای 
تقلبی 30% ارزانتر از محصوالت واقعی در بازار به فروش می رسند. عالوه 
بر افزایش شدید مالیات و قیمتها ، کنترل ضعیف مرزهای این کشور نیز 
بازار دخانی  روانه  ارزان وقاچاق   ، تقلبی  برندهای  باعث شده است که 
بیشتر  قیمتهاگرایش  افزایش  ناخواسته  نتایج  از  دیگر  یكی  گردد.  مصر 
مردم به مصرف قلیان و تنباکو بوده است. اگر چه در سال 2011 قیمت 
تنباکو100% افزایش یافت ولی قیمت تنباکو به قدری مناسب بود که با 
وجود این افزایش قیمت مشكل چندانی برای مشتریان و مصرف کنندگان 
به وجود نیاورد. در واقع بعضی مصرف کنندگان سیگار الیت به سمت قلیان 
تغییر ذائقه دادند زیرا تنباکو ارزانتر است. نكته مهم در بازار دخانی مصر 
این است که تولیدکنندگان کوچک و خرده فروشان برای حفظ تجارت خود 
در برابر موج سیگارهای تقلبی و قاچاق مجبور به ارائه تخفیف و شرایط 
ویژه گردیدند. این تولیدکنندگان نمی توانند همیشه به این روال ادامه دهند 
و به زودی مجبور خواهند بود که به قیمت های عادی خود برگردند یا اینكه 
از بازار محصوالت دخانی خارج شوند. طبق تحقیقی که توسط BAT در 
مصر انجام شد این کشور هرساله 662 میلیون دالر از درآمدش را به دلیل 
موج سیگارهای قاچاق از دست می دهد و تعداد برندهای ارزان قیمت به طور 
شوك آوری در حال افزایش است. به دلیل افزایش قیمت بیش از 100 برند 
ارزان در سال گذشته وارد این بازار شده اند. شرکت ایسترن توباکو مصر که 
در سال 1۹20 تاسیس شده انحصار کامل بازار داخلی و تولید را در اختیار 
دارد. فعالیت اصلی این شرکت در زمینه تولید و تجارت محصوالت دخانی، 

سرمایه گذاری، صنعت، کشاورزی و بخش خدمات است.

ی
ی مجاز

ی ها در فضا
ط مصر

کمپین تحریم سیگار توس

ش کنید در کارخانه بماند 
رهای

روحانیون و کارمندان سیگاری
در تشکیالت دینی ترکیه

استخدام نمی شوند
سیگار در ترکیه به دلیل مالیات باال
از کشورهای همسایه گرانتر است

به نقل از روزنامه ملیت، علی ارباش رئیس تشکیالت دینی ترکیه که با عنوان باالترین 
مقام دینی این کشور شناخته می شود و موظف به مدیریت مساجد و مسائل دینی ترکیه 
است، اعالم کرده از این به بعد اجازه نمی دهد روحانیون و کارمندان سیگاری در این نهاد 
استخدام شوند. ارباش گفت: بسیاری از علما و دانشمندان دینی مصرف سیگار را حرام 
اعالم کردند و دیدگاه و نظر شخصی خود بنده نیز بر همین اصل است. وقتی که ما به 
عرفات می رویم و می خواهیم اوج مبارزه با نفس خود را نشان دهیم، مشاهده می کنیم که 
هزاران فیلتر سیگار در آن منطقه افتاده و این واقعاً جای تاسف است. ما دستور می دهیم 

امسال در حج عمره و حج تمتع، از کارمندان و مامورین دولتی سیگاری استفاده نشود.
فعالیت  تکایای کشور شاهد  و  مساجد  در  نمی خواهند  مردم  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
پیشنمازها، طلبه ها و روحانیونی باشند که سیگار در دست دارند. ما در سالیان آتی اجازه 
نخواهیم داد طالب و روحانیونی که سیگار می کشند در آزمون ورود به تشکیالت دینی 

ترکیه شرکت کنند.

آماز زنان سیگاری در ترکیه، روز به روز در حال افزایش است
این در حالیست که به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری شین هوآ، سیگار کشیدن 
در میان زنان در ترکیه، در راستای نشان دادن استقالل زنان در جامعه پدرساالرانه ترکیه  
است. در حال حاضر حدود 40 درصد مردان و 13 درصد زنان در ترکیه، سیگاری هستند. 
این زنان، به خاطر رهایی و آزادی از شرایط بد زندگی، بیشتر به سیگار رو می آورند. شین 
هوا در این خصوص با یک زن نظافتچی در استانبول به گفت وگو نشست. به گفته وی، 
افرادی مانند او که پول کافی برای بازدید از کلوب های ویژه یا رستوران های مخصوص 
زنان ندارند، بیشتر سیگار می کشند. در حومه های فقیر، بسیاری از زنان ترک، سیگار کشیدن 
را به عنوان لحظه استراحت انتخاب می کنند. وی گفت: سیگار کشیدن به من آرامش 

می بخشد، احساس آزادی، استرس را از بین می برد.

وضعیت مصرف الکل و سیگار 
در سال گذشته میالدی میزان نوشیدنی های الکلی مصرف شده در ترکیه 83 میلیون و ۶35 
هزار و 803 لیتر بوده است. وزارت غذا، کشاورزی و دامداری ترکیه اعالم کرد: در سال 

گذشته میالدی میزان نوشیدنی های الکلی مصرف شده در ترکیه 83 میلیون و ۶35 هزار 
و 803 لیتر و میزان استعمال دخانیات 10۶ میلیارد و 233 میلیون و ۷54 هزار و 400 نخ 
بوده است. بنا به این گزارش، حاصل خرده فروشی های ناشی از این مقدار به میزان 55 
میلیارد و 9۶۶ میلیون و ۶۶2 هزار و 595 لیره بوده است. گفتنی است، این آمار وزارت 
غذا، کشاورزی و دامداری ترکیه آمار به دست آمده از واردات و تولیدات رسمی و قانونی 

بوده و اگر واردات قاچاق هم در نظر گرفته شود، ارقام این آمار بسیار باالتر خواهد بود.
همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی شورای تنظیم و بررسی مصرف دخانیات و الکل 
ترکیه مصرف فراورده های دخانی در ترکیه در سال 201۶ به 105 میلیاردو 500 میلیون 
عدد سیگار رسیده است که به نسبت سال 2015 به میزان 2 ممیز 21 درصد افزایش نشان 
داده است. براین اساس در سال 201۶ مجموعا 124 میلیاردو 50 میلیون نخ سیگار برای 

فروش در سراسر کشور عرضه شده است. 
میزان تولید توتون ویژه قلیان نیز در سال 201۶ به 2088 تن رسید که 190 ممیز ۷1 درصد 
به نسبت سال 2015 افزایش نشان داده است. آمار شورای تنظیم و بررسی مصرف دخانیات 
حاکی از افزایش 18 ممیز یک درصدی مصرف داخلی این فرآورده در بازار داخلی این 

کشور است که خود نشان دهنده افزایش بسیار باال تمایل به قلیان در ترکیه است.  
در ترکیه روزانه 150 میلیون لیر معادل حدود 41 میلیون دالر برای خرید 1۷ میلیون پاکت 
سیگار هزینه می شود. این در حالیست که از سال 199۶ بدین سو هرگونه پیام بازرگانی 
برای سیگار و دیگر فراورده های دخانی در ترکیه ممنوع و استعمال آن در اماکن سربسته 
عمومی از جمله قهوه خانه ها، رستوران ها و همچنین در وسایط نقلیه عمومی قدغن شده 

و خاطیان با جرایم نقدی مواجه می شوند.
قیمت سیگار در ترکیه به دلیل مالیات های سنگینی که بر روی فراورده های دخانی وجود 
دارد بسیار باالتر از کشورهای همسایه است. بر اساس داده های شورای تنظیم و بررسی 
مصرف دخانیات ترکیه در سال 2015 تعداد 143 میلیون و 423 هزارو 2۷0 پاکت سیگار 
قاچاق که از کشورهای همسایه وارد ترکیه شده بودن کشف و ضبط شده است که به 
نسبت سال پیش از آن 35 درصد افزایش داشته است. بر این اساس منشاء 45 درصد از 

سیگارهای کشف شده، کشور بلغارستان و 20 درصد نیز کشور چین بوده است. 
بر اساس داده های شهربانی کل ترکیه، ضررهای مالیاتی حاصل از ورود سیگارهای قاچاق 

به ترکیه در سال 2015 حدود 800 میلیون لیر برابر با 222 میلیون دالر بوده است. رجب 
با  آکداغ وزیر بهداشت ترکیه دو هفته قبل، از ارائه طرحی برای مبارزه هرچه موثرتر 
استعمال دخانیات به هیات دولت خبر داد و نسبت به قبول و اجرایی شدن هرچه سریعتر 

آن اظهار امیدواری کرد.
بر این اساس استعمال دخانیات که پیشتر در اماکن سربسته ممنوع اعالم شده بود در اماکن 
نیمه باز و هم چنین تا شعاع 5 متری اطراف اماکن سربسته نیز ممنوع خواهد شد. از طرف 
دیگر نام سیگارها بر روی پاکت سیگار تا حد امکان کوچک شده و بیشتر سطح سیگار به 

هشدار در مورد خطرات استعمال سیگار اختصاص داده خواهد شد.

15 میلیون نفر در ترکیه دخانیات مصرف می کنند
سازمان بهداشت جهانی، ترکیه را به خاطر اجرای برنامه های مبارزه با استعمال دخانیات 
از سال 2009 به این سو، به عنوان کشور پیشگام در زمینه مبارزه با مصرف سیگار در 
سطح جهان اعالم کرد. بنا به اعالم خبرنگار آناتولی با توجه به آمارهای سند راهبردی 
کنترل دخانیات ترکیه )2019-2023( بیش از یک میلیارد نفر در جهان و 15 میلیون نفر 
در ترکیه دخانیات مصرف می کنند. بر همین اساس ساالنه بیش از ۷ میلیون نفر در جهان 
و 100 هزار نفر در ترکیه به دلیل بیماری های ناشی از مصرف سیگار جان خود را از 

دست می دهند.
همچنین ساالنه در حدود یک میلیون نفر در جهان نیز که در معرض دود دخانیات قرار 
می گیرند، جان خود را از دست می دهند. بر اساس گزارش مذکور ترکیه مصرف و تاثیر 
دود سیگار را یک مشکل بهداشتی دانسته و فعالیت های خود را در مبارزه با آن به سیاست 
دولت تبدیل کرده و اقدامات مهمی را انجام داده است. ترکیه در این زمینه به عنوان اولین 
اقدام خود در سال 2004 سند کنترل دخانیات که توسط سازمان بهداشت جهانی فراهم 
شده بود را امضا کرد. ممنوعیت مصرف سیگار در محیط های سربسته به منظور تامین 
سالمت جامعه، افزایش پلی کلینیک های ترک سیگار از 81 به 450 مرکز در سراسر کشور، 
تخصیص سامانه تلفنی »الو-1۷1« برای کمک به ترک سیگار و افزایش بهای دخانیات 
به منظور کاهش مصرف از جمله مواردی است که از سال 2004 تاکنون اجرا و در این 

گزارش به آنها اشاره شده است.
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If the Tobacco Tax Law is Correctly Implemented
12 Trillion Tomans

Will be Added to the State Budget

A photo report of activities of the Iranian Anti-Tobacco Association
on the February 11 (Bahman 22) rally

Criticizing the fact that the price of meat currently 
exceeds 100,000 Tomans and the price of dairy 
products has increased very much, the Secretary-
General of the Iranian Anti-Tobacco Association 
said: “But at the same time, the price of tobacco 
is still very low and we have to increase the 
cigarette retail price. According to the World 
Health Organization, the most convenient and 
effective way to curb non-communicable diseases 
is tobacco control. With the full implementation of 
the Comprehensive National Tobacco Control Law 
(adopted in 2007), we can achieve effective results 
in this regard.”
According to Masjedi, “the Iranian government 
should increase the tobacco tax by %10 annually 
according to the law, but unfortunately, not only 
this goal has not been achieved, but we have been 
seriously moving back this year.” According to him, 
“if the tobacco tax is earned properly, 12 trillion 
Tomans will be added to the budget of the country. 
So, in this regard, we should not take seriously 
excuses such as job losses and the increase of 
tobacco smuggling.”

Masjedi added that smoking is associated with 54 
types of illness and 24 types of cancer, and more 
precautions should be taken to prevent tobacco 

use in the country. Moreover, %80 of deaths in the 
country are due to non-communicable diseases 
such as heart attacks, brain strokes, cancers, chronic 

respiratory diseases, and diabetes. According to 
him, “we can confront these diseases and reduce 
their impact through five effective measures: 
tobacco control, alcohol use prevention, promotion 
of healthy diets, physical activity, and reduction of 
air pollution.”
Referring to the coincidence of the ‘Week of 
National Campaign for Cancer’ and the ‘Congress 
of the Cigarette and Health-based Policies’, he said: 
“Every year, 110,000 cancer patients are added to 
the patient population, and we can reduce one-
third of these cases by controlling tobacco. But for 
this, it is necessary that the cigarette tax would be 
at least %70 of the retail price, while the real figure 
in our country is less than %20 and much lower 
than many countries such as Pakistan and Egypt.”
All diseases are somehow related to tobacco use
Pointing to this fact that all diseases are somehow 
related to tobacco use, Masjedi concluded, “for 
example, lung cancer has a direct relationship with 
tobacco smoking and, based upon evidence and 
research, we can identify tobacco smoking as the 
leading cause of lung cancer.”

Celebrating the 40th 
anniversary of the 
triumph of the glorious 
Islamic Revolution, 
this NGO, with its 
active presence on 
the February 11 
(Bahman 22) rally, 
provided catalogs 
and brochures about 
tobacco harms and 
distributed them 
among people.
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