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اینرهکهتومیروی...
»زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از 
آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخاستند، بیش از 
آن کرد که عادت او، تا ظّن صالحیت در حّق او زیادت کند. 
چون به  مقام خویش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری 
صاصب فراست داشت، گفت: ای پدر، در مجلس سلطان 
طعام نخوردی؟ گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار 
آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
کین ره که تو میروی به ترکستان است«

اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی است. سخنور بزرگ 
شیرازی که در پند و اندرز، ید طوالیی داشت و به رک گویی 
نیز معروف بود. متنی که در ابتدای این نوشتار آمد، یکی از 
حکایت های گلستان سعدی است که در باب دوم این کتاب، 
نقل شده. اما این حکایت چه ربطی به ماهنامه کارت قرمز و 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران دارد؟
چندی پیش، یکی از مدیران مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
و  معدن  صنعت،  وزارت  زیرمجموعه  که  کشور  دخانیات 
تجارت است، از تولید 48 میلیارد نخ سیگار در سال گذشته 
خبر داد و این میزان تولید را به عنوان یک رکورد در تاریخ 
صنعت دخانیات کشور دانست! حسینعلی پوراقبالی البته به 
این خبر اکتفا نکرد و نوید داد که تا دو سال آینده، میزان 
تولید سیگار در کشور به 65 میلیارد نخ برسد! او همچنین 
اعالم کرد که 13 مجوز تاسیس شرکت تولید دخانیات صادر 
شده و 5 واحد از این تعداد، امسال راه اندازی می شوند و با 
در نظر گرفتن 20 شرکتی که هم اکنون در کشور سیگار تولید 
می کنند، تعداد تولیدکنندگان سیگار به 33 واحد می رسد. به 
گفته پوراقبالی، تولید نشدن برخی برندهای پرمصرف از جمله 
دالیل قاچاق سیگار در کشور است چراکه وزارت بهداشت، 
برای تولید برخی برندها در داخل کشور محدودیت وضع 
کرده است! این مسئول، افزایش تعداد واحدهای تولیدی و 
افزایش تولید شرکتهای داخلی را به عنوان یکی از برنامه های 
کرد  اعالم  کشور  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز 
چراکه افزایش تولید، منجر به کاهش هزینه تولید میشود و در 
نهایت، سیگار ارزانتر به بازار مصرف می رسد و مدعی شد 
که ارزان تر شدن سیگار، باعث کاهش میزان قاچاق خواهد 
شد! به این اظهارنظر های جالب یک مقام رسمی کشور، خبر 
گمرگ از میران واردات کاغذ سیگار را اضافه کنید. در 11 ماه 
نخست سال 97،  بیش از 4 هزار و 236 تن کاغذ سیگار به 
ارزش  15 میلیون و 950 هزار دالر، یعنی بیش از 670 میلیارد 

و 741 میلیون تومان به کشور وارد شده است! بگذریم.
همه ما اهالی مطبوعات و احتماال اغلب مخاطبان نشریات 
چاپی در سال 97 متوجه تغییرات گسترده در مطبوعات شدیم. 
مشکالت بزرگ در چاپ که به دلیل گرانی کاغذ، مرکب و 
زینک ایجاد شد، هزینه تولید همه نشریات چاپی را باال برد 
و روزنامه ها در پاسخ به این مشکالت، 4 راه پیش روی خود 
دیدند. همبستگی و وقایع اتفاقیه تعطیل شدند، همشهری و 
سازندگی و هفت صبح صفحات خود را کاهش دادند، کیهان 
نیروی  تعدیل  نیز،  و شرق گران شدند و برخی روزنامه ها 
گسترده داشتند )موسسه همشهری بر اساس اطالعات رسیده، 
بیش از 100 نفر از نیروهای خود را کنار گذاشت(. در این 
میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی اصلی 
حمایت از مطبوعات، پس از ماه ها آزمون و خطا، ارز دولتی 
را در اختیار چند واردکننده محدود قرار داد تا کاغذ مورد نیاز 
مطبوعات را تامین کنند که تامین کاغذ از این واردکنندگان، رد 
شدن از هفت خان رستم است! البته در مقطعی که جناب دکتر 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و مسئولیت 
تخصیص ارز برای واردات کاغذ بر دوش این وزارتخانه بود، 
ماجرای جالب تری نیز پیش آمد. مهرماه سال گذشته، محمد 
سلطانی فر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در صبحانه کاری با خبرنگاران، از تخصیص ارز واردات کاغذ 
به افراد نااهل خبر داد و گفت که پرونده قضایی 2 فردی که 
22 میلیون یورو ارز برای واردات کاغذ دریافت کردند، به 
نتیجه نرسیده، چون این 2 فرد اصوال وجود خارجی نداشتند 
و مجهول الهویه بودند! گرچه روابط عمومی وزارت صمت 
این خبر را تکذیب کرد، اما کار به کمیسیون فرهنگی مجلس 
کشید و مشخص شد که این اتفاق، واقعا افتاده است! بگذریم.
مطبوعات، رکن چهارم دموکراسی هستند و تقویت آنها، از 
پیش فرض های توسعه هر کشور است اما در کشور ما، دقیقا 
در سال 97 که مطبوعات و نشریات چاپی در باتالق کاغذ 
و باالرفتن هزینه های چاپ گرفتار بودند )که البته هنوز هم 
بیرون نیامده اند(، در همان سالی که قاضی زاده هاشمی وزیر 
سابق بهداشت به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های طرح تحول 
به  ایران  که  سالی  همان  در  استعفا شد،  به  مجبور  سالمت 
که  داد  تعهد  و  انتخاب شد   COP9 ای  دوره  رئیس  عنوان 
مصرف دخانیات را در کشور کاهش دهد، وزارت صمت، 
به دخانیات داد و  اولویت را  مطبوعات را کنار گذاشت و 
مشغول تخصیص ارز به واردات کاغذ سیگار و تالش برای 
باالبردن ظرفیت تولید این کاالی آسیب رسان سالمت بود تا 

سیگار ارزانتر از قبل در بازار توزیع شود!
پیدا  عینی  نمود  شیرازی،  سعدی  حکایت  که  است  اینجا 
می کند. برادران و خواهران عزیز ما در مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور و وزارت صمت، این ره که شما 

می روید، به ترکستان است!

سخناول
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متاسفانه در بخش کاهش مصرف سیگار و تولید 
همچنان  و  کوچه ایم  یک  خم  اندر  هنوز  آن، 
موافقان تولید محصوالت دخانی در کشور در 
جهت خودکفایی و کاهش قاچاق آن - که از 
بهانه های نخ نمای این سال ها بوده است - موفق 
هستند. کمتر از 30 درصد قانون جامع کنترل و 
مبارزه با دخانیات مصوب سال 1385 در کشور 
بخش های  همه  اجرای  برای  و  می شود  اجرا 
مختلف  دستگاه های  مسئوالن  جدی  عزم  آن، 
کشور مورد نیاز است. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و شرکت دخانیات با این توجیه که اگر 
سیگار در کشور تولید نکنیم سیگارهای قاچاق 
با کیفیتی نامعلوم وارد کشور می شود، یا به بهانه 
تولید  کارخانه های  ایجاد  به دنبال  اشتغالزایی، 
می افتد  حالی  در  اتفاقات  این  هستند.  سیگار 
رانده شده است.  به حاشیه  که سالمت جامعه 
برای  تومان  میلیاردها  می تواند  سیگار  تولید 
دخانیات  استعمال  از  ناشی  بیماری های  درمان 
به جامعه هزینه وارد کند؛ به عنوان مثال در بحث 
از دالیلی  قلیانسراها، یکی  از  قلیان  جمع آوری 
که با این موضوع مخالفت شد، اشتغال حدود 
2 تا 3 هزار نفر در این بخش بود؛ توجیهی که 
در مقابل هزینه های بسیار زیاد درمان، کوچک 
تولیدکننده  شرکت های  است.  جبران  قابل  و 
اگر  که  می کنند  استدالل  دخانی  محصوالت 
نخ سیگار در سال که  میلیارد  تا 50  تواید 40 
با نظارت وزارت صمت انجام می شود، متوقف 
تامین  قاچاق  طریق  از  بازار  نیاز  طبیعتا  گردد، 
بیشتر  بسیار  قاچاق  سیگار  مضرات  و  می شود 
است. همه این استدالل ها در نهایت، کشور ما 
را از کاهش مصرف دخانیات که با پیوستن به 
تعهد  آن  به  کنترل دخانیات  کنوانسیون جهانی 

داده ایم، دورتر می کند. 

تولید65میلیاردنخسیگارتادوسالآینده
کهبرآوردمصرفساالنهدرکشوراست

و  برنامه ریزی  مرکز  صنعتی  امور  گروه  رئیس 
نظارت بر دخانیات کشور، از تولید 48 میلیارد نخ 
سیگار در سال گذشته خبر داد و به ایسنا گفت که 
این میزان، بیشترین تولید سیگار در تاریخ صنعت 

دخانیات کشور است.
حسینعلی پوراقبالی با اشاره به اینکه انتظار می رود 
تا دو سال آینده میزان تولید سیگار به 65 میلیارد 
نخ که برآورد مصرف ساالنه سیگار در کشور است 
برسد، از صدور 13 مجوز تاسیس در بخش تولید 
سیگار خبر داد و افزود: پنج واحد از این تعداد، 
 20 حاضر  حال  در  و  می شود  راه اندازی  امسال 

شرکت در کشور مشغول به تولید سیگار هستند.
سیگار  واردات  توقف  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

برآوردها  کرد:  تاکید  گذشته،  سال  در  کشور  به 
از میزان قاچاق سیگار متفاوت است و آمارهای 
ارائه  مختلف  سازمان های  سوی  از  متنوعی 
نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  برآورد  اما  می شود، 

بر دخانیات از قاچاق، 10 تا 15 میلیارد نخ است. 
البته با توجه به اینکه سیگار برگ در کشور تولید 
نمی شود، ساالنه کمتر از یک میلیون نخ از این نوع 
سیگار به کشور وارد می شود که با توجه به ناچیز 

بودن مقدار آن، در آمارها حساب نمی شود.

برخیسیگارهایخارجیبابرنداصلی
وتحتلیسانسدرکشورتولیدمیشود

پوراقبالی در ادامه، تولید نشدن برخی برندهای 
از  را  مرزها  کنترل  بودن  سخت  و  پرمصرف 
دانست و  قاچاق سیگار در کشور  جمله دالیل 
وضع  محدودیت های  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
از  برخی  که  بهداشت  وزارت  سوی  از  شده 
تبلیغاتی  مشکالت  علت  به  را  جدید  برندهای 
ممنوع اعالم کرده، تعدادی از برندهای خارجی 
البته همه  کنند.  دریافت  تولید  نمی توانند مجوز 
و  نیستند  قاچاق  بازار  در  خارجی  سیگارهای 

برخی سیگارهای خارجی با برند اصلی و تحت 
لیسانس در کشور تولید می شوند که این برندها 
به تفکیک به ستاد قاچاق و سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استان ها اعالم شده است.
میلیون   300 نیز  را  سیگار  صادرات  میزان  وی 
نخ اعالم کرد و گفت: در حال حاضر از میزان 
برآوردی  معکوس،  قاچاق  یا  مسافری  صادرات 
وجود ندارد و عالوه بر افزایش تعداد واحدهای 
مجوز  که  شرکت هایی  تولید  افزایش  تولیدی، 
سازمان  این  برنامه های  از  یکی  نیز  دارند  تولید 
است چراکه افزایش تولید، منجر به کاهش هزینه 
تولید می شود و در نهایت، سیگار ارزان تر به بازار 
میزان  کاهش  باعث  خود  که  می رسد  مصرف 

قاچاق خواهد شد.
و  برنامه ریزی  مرکز  صنعتی  امور  گروه  رئیس 
لزوم  به  اشاره  با  همچنین  دخانیات  بر  نظارت 
تسهیل تامین مواد اولیه تولید سیگار که در سال 
کرد:  تصریح  بوده،  مواجه  مشکالتی  با  گذشته 
برنامه دیگری که برای مبارزه با قاچاق در نظر 
گرفته شده، در سطح توزیع است و توزیع کنندگان 
با لزوم دریافت برخی مجوزها و اعمال نظارت ها 

کنترل می شوند.

براساسآمارگمرکدرسال9۷
بیشاز۴هزارتنکاغذسیگار

واردکشورشدهاست
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 11 ماهه 
نخست سال 97 نشان می دهد که در این مدت 
از 15  کاغذ سیگار  تن  و 236  هزار  از 4  بیش 
کشور جهان وارد ایران شده است. واردات این 
حجم کاغذ سیگار باعث خروج 15 میلیون و 950 
هزار و 96 دالر ارز از کشور شد که رقم ریالی آن 
حدود یا به عبارتی 670 میلیارد و 741 میلیون و 

692 هزار و 911 ریال شده است.
 15 از  سیگار  کاغذ  واردات  گمرک،  آمار  طبق 
امارات  اسپانیا،  سوئیس،  چین،  جمله  از  کشور 

متحده عربی، اتریش و ترکیه انجام شده است.

ایراندرزمینهاخذمالیاتبردخانیات
ازسایرکشورهاعقبتراست  

گفتنی است در الیحه بودجه سال 1398 بندی که 
در آن دولت مکلف شده بود به ازای هر نخ سیگار 
مبلغ 50 ریال اضافه دریافت کند، بر اساس بند »م« 
تبصره 6 قانون بودجه سال 1397، بحث دریافت 
75 ریال به باال برای خرده فروشی سیگار تولید 
داخل، تولید مشترک و برند وارداتی تصویب شد. 
در بودجه سال جدید نیز سازمان برنامه و بودجه 
این بند را به صورت ردیف درآمدی بالغ بر 700 
میلیارد تومان قرار داده بود. نهایتا هم کمیسیون 

سیگار  نخ  هر  ازای  به  ریال  افزایش 50  تلفیق، 
را تصویب کرد که درآمدی بالغ بر 300 میلیارد 
است  قرار  و  می کند  ایجاد  دولت  برای  تومان 
سازمان  جمله  از  سازمان  دو  به  درآمد،  این  که 

بهزیستی پرداخت شود.
از طرفی در بند »ت« ماده 73 قانون برنامه ششم 
توسعه گفته شده که عالوه بر ارقام مالیاتی که در 
صدر این ماده نوشته شده است، مالیات بر ارزش 
افزوده، مالیات بند »ب« ماده 63 قانون الحاق که 
درباره خرده فروشی سیگار است و به دولت اجازه 
داده برای اهداف سالمت از خرده فروشی سیگار 
عوارض دریافت کند و غیره نیز، به محصوالت 
دخانی اعمال شود. بنابراین در قانون برنامه ششم، 
تصویب  سیگار  خرده فروشی  بر  عوارض  اخذ 

شده و حکم آن هم وجود دارد. 
این در حالیست که ایران در زمینه اخذ مالیات بر 
دخانیات از کشور های جهان بسیار عقب است. 
سازمان جهانی بهداشت به کشور ها توصیه کرده 
به  را  خرده فروشی  قیمت  درصد   75 که  است 
عنوان مالیات بر مواد دخانی اخذ کنند، اما متاسفانه 
این میزان در کشور 20 درصد قیمت خرده فروشی 
است و بر همین اساس، رتبه ایران از نظر مالیات 
بر دخانیات بسیار پایین است. قیمت محصوالت 
دخانی در ایران بسیار پایین است. متوسط قیمت 
پاکت سیگار در ایران حدود 0.2 دالر است در 
حالیکه متوسط جهانی قیمت هر پاکت سیگار، 

بین 4 تا 4.75 دالر است.

کارخانههایتولیدسیگارودالالن،ازکاهش
مالیاتبرسیگاربیشترینسودرامیبرند

معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
سیگار  تولیدکنندگان  بهشت  را  ایران  تهران، 
بر  مالیات  کمترین  ما  کشور  گفت:  و  دانست 
خرده فروشی سیگار را حتی در میان کشورهای 
منطقه دارد. افزایش مالیات بر سیگار در کاهش 
مصرف و عوارض ناشی از آن بسیار مؤثر است 
و سازمان جهانی بهداشت نیز در این زمینه برای 
همه کشورها توصیه هایی دارد و کشور ما نیز بر 

همین اساس، باید اقداماتی را انجام دهد.
بر  مالیات  افزود:  ادامه  عبدالرحمان رستمیان در 
خرده فروشی سیگار در کشور ما باید 75 درصد 
تاکید  مسئله  این  بر  قانون  چراکه  یابد  افزایش 
دارد اما اجرای قانون با مشکالتی مواجه است. 
روزهایی که قرار بود در مجلس در زمینه بودجه 
به  بیرون  از  برخی  شود،  تصمیم گیری  سیگار 
مجلس می آمدند و مشخص نبود چه کسی آنها 
را دعوت کرده است و در واقع طی صحبت با 
نمایندگان، مانع از در نظر گرفتن افزایش مالیات 
افراد،  این  از  زیادی  تعداد  می شدند.  سیگار  بر 

خروج15میلیوندالرارز
برایوارداتسیگار

افزایش1۰۰تومانیقیمتهرپاکتسیگاردربودجه98مهجورماند

پور اقبالی رئیس گروه امور صنعتی مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور: 
تولید نشدن برخی برندهای پرمصرف و 
سخت بودن کنترل مرزها از جمله دالیل 

قاچاق سیگار در کشور است. با توجه 
به محدودیت های وضع شده از سوی 
وزارت بهداشت که برخی از برندهای 
جدید را به علت مشکالت تبلیغاتی 

ممنوع اعالم کرده، تعدادی از برندهای 
خارجی نمی توانند مجوز تولید دریافت 
کنند. البته همه سیگارهای خارجی در 
بازار قاچاق نیستند و برخی سیگارهای 
خارجی با برند اصلی و تحت لیسانس 

در کشور تولید می شوند که این برندها 
به تفکیک به ستاد قاچاق و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم 

شده است
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ت مبارزه با استعمال دخانیات
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعی

نمایندگان تولیدکنندگان سیگار بودند چراکه منافع 
آنها با تصویب قوانین باالبرنده مالیات بر دخانیات، 

به خطر می افتاد.

سلطانسیگاردرتالشاستکه
مارلبرورابهایرانبیاورد

وی با اشاره به اینکه کارخانه های تولید سیگار و 
دالالن بیشترین منفعت را افزایش نیافتن مالیات بر 
سیگار می برند، گفت: متأسفانه سلطان سیگار در 
تالش است که مارلبرو را به ایران بیاورد تا تولید 

محصوالت این برند، در داخل کشور انجام شود.
رستمیان افزود: از آنجاکه تولید سیگار در کشور 
عوارض اندکی دارد، ایران به بهشت تولیدکنندگان 
سیگار تبدیل شده است؛ در حالی که بیماری های 
مختلف خودایمنی و سرطان و همچنین جهش های 
ژنتیکی با استعمال دخانیات در افراد ایجاد می شود. 
بنابراین پیشگیری از این استعمال دخانیات بسیار 

ضروری است.

بیشاز95درصدتقاضایسیگاردرکشور
ازطریقتولیدداخلیتامینمیشود

درصد   95 از  بیش  آمارها  اساس  بر  حالیکه  در 
داخل  تولید  طریق  از  کشور  در  سیگار  تقاضای 
برای  بهانه ای  می رسد  نظر  به  و  شود  می  تامین 
قاچاق وجود ندارد، رئیس انجمن تولیدکنندگان، 

دخانی  محصوالت  صادرکنندگان  و  واردکنندگان 
کشورهای  تعداد  اینکه  به  توجه  با  است  معتقد 
همسایه ایران زیاد است و برخی از مرزها نیز امنیت 
کافی ندارد، افزایش قیمت سیگار به افزایش میزان 

قاچاق منجر می شود! 
محمدرضا تاجدار با بیان اینکه ایران 15 کشور را در 

همسایگی خود دارد و برخی از آن ها کنترل مرزی 
مناسبی ندارند، افزود: افزایش قیمت سیگار باعث 

سرازیرشدن کاالی قاچاق به کشور می شود.  

وی ادامه داد: چند ماه بعد از تصویب برنامه ششم 
توسعه، مجموعه وزارت بهداشت و فعاالن مبارزه 
با دخانیات پیشنهاد دادند که برای کاهش مصرف 
به  نهایت  در  یابد.  افزایش  قیمت ها  دخانیات، 
استدالل های تولیدکنندگان مبنی بر احتمال افزایش 
قاچاق توجه نشد و عوارض نخی سیگار تصویب 
برای تولید هر کارتن سیگار در  شد که طبق آن 
کارتن  هر  مشترک  تولید  تومان،  هزار  داخل، 75 
کارتن سیگار  هر  تولید  تومان،  هزار  سیگار 150 
با برند بین المللی 250 هزار تومان و واردات هر 
کارتن 600 هزار تومان عوارض در نظر گرفته شد. 
تاجدار با بیان اینکه این افزایش قیمت در اسفندماه 
اظهار  ارز همزمان شد،  نرخ  با تالطم های   1396
در  سیگار  خرده فروشی  قیمت  نتیجه  در  داشت: 
سال 1397 حدود سه برابر شد؛ برای مثال سیگاری 
که سال 1396 حدود 1500 تومان تومان بود، به 
به 4500  مالیاتی  و عوارض  ارزی  تالطم  واسطه 
که  شاهدیم  حاضر  حال  در  رسید.  تومان  تومان 
بازار  سطح  در  قاچاق  سیگار  از  عظیمی  حجم 
تا   2500 بین  خرده فروشی  قیمت  و  شده  توزیع 
3000 تومان است، در حالی که تولیدکنندگان این 
محصول را با قیمت 4000 تا 4500 تومان عرضه 

می کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که گزارش های مربوط 
با توجه به  به مجلس رسید و  افزایش قاچاق  به 
اینکه باالترین افزایش قیمت در سبد خانوار مربوط 
به دخانیات بود، تصمیم گرفتند این 50 ریال را از 

تولیدکنندگان دریافت نکنند.

تنهاتولیداتیکهدرکشورروبهگسترش

است،محصوالتدخانیاست
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
 20 روزانه  فعلی  اقتصادی  شرایط  در  گفت:  نیز 
میلیارد تومان در کشور برای مصرف سیگار هزینه 
می شود  و حداقل 2 تا سه برابر این مبلغ را دولت 
برای درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات 
هزینه می کند.  همچنین بر اساس آمارهای وزارت 
صمت، بیش از 98  درصد نیاز مصرف دخانیات 
کشور توسط کارخانجات داخلی تامین می شود. ما 
این ادعا را قبول نداریم و معتقدیم که تولید  داخلی 
سیگار بسیار بیشتر از این میزان است و قصد دارند 

در آینده صادرات نیز انجام دهند. 
محمدرضا مسجدی با بیان اینکه قاچاق سیگار در 
تمام جهان به صورت هدایت شده انجام می شود، 
اظهار داشت: قاچاق سیگار به علت سود فراوانی 
اتفاق می افتد و  دنیا  که دارد،  در تمام کشورهای 
اعمال  و  نظارت  و  سیگار  داخلی  تولید  قدر  هر 
مقررات افزایش یابد، بازهم نمی توان جلوی قاچاق 
را  گرفت.  همچنین بیشتر شرکت های خارجی که 
یک مارک از سیگار آنها را وارد می کنیم، خودشان 
 سیگار قاچاق را نیز وارد می کنند؛ آنها به طور مثال 
می گویند که 100 هزار پاکت سیگار رسمی و یک 
میلیون پاکت غیررسمی وارد  کنید. به هر حال با 
توجه به میزان تولید سیگار در کشور، بحث قاچاق 

خیلی جدی نیست. 
مسجدی گفت: تنها تولیداتی که در کشور رو به 
این  و  است  دخانی  محصوالت  است،  گسترش 
مسئله نیاز به فکر و تأمل بیشتر دارد. نباید فراموش 
کنیم که  طی تمام سال های پس از انقالب، سیگار 
هیچ وقت جزو تحریم ها نبوده است. وقتی دارو و 
مواد اولیه و تجهیزات پزشکی به نوعی  تحت تاثیر 
تحریم قرار می گیرند و مردم تحت فشار هستند، 
سیگار و توتون تحریم نمی شود. هدف این است 
که مردم ما بیشتر  بیمار شوند و مرگ ومیر افزایش 

یابد تا سود بیشتری نصیب دشمنان شود.
با  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
اخیر  ماه های  قیمت سیگار طی  افزایش  به  اشاره 
اظهار داشت: حتی سیگارهای داخلی نیز  گران شده 
است و در این شرایط، مشتری قیمت های جدید 
سود  نیز  واردکننده  و  تولیدکننده  و  می پردازد  را 
مالیات  نمی رود.  دولت  به  جیب  مبلغی  می برند، 
بر سیگار نه به قیمت خرده فروشی بلکه از دری 

کارخانه پرداخت می شود.
تومان  میلیارد   10 روزی  قبال  اینکه  بیان  با  وی 
در  افزود:  می شد،  هزینه  سیگار  مصرف  برای 
مورد دخانیات مشکالت جدی وجود دارد؛ قانون 
می گوید هر گونه تولید، واردات و احداث کارخانه 
کنترل  کشوری  ستاد  در  باید  دخانیات  جدید 
دخانیات تصویب شود. فردی که در  ایران کارخانه 
دخانیات احداث می کند، به دنبال سود است. سود 
کارخانه دخانیات نیز در مصرف بیشتر است؛ یعنی 
جوانان باید مصرف  سیگار و قلیان را بیشتر کنند 
تا جیب عده ای خاص پر شود و ضرر آن نیز به 

دولت می رسد. 

حدودهشتمیلیوننفردرکشور
دخانیاتمصرفمیکنند

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه 14 درصد از 
جمعیت کشور یعنی حدود 8 میلیون نفر دخانیات 
مصرف می کنند، گفت: این افراد 100 هزار میلیارد 
حالیکه  در  می زنند  کشور ضرر  اقتصاد  به  تومان 
افزایش قیمت مواد دخانی در کاهش مصرف بسیار 

مؤثر است.
بهزارد ولی زاده افزود: در حال حاضر بیش از 95 
درصد تقاضا از طریق تولید داخلی تامین می شود و 
نیازی به واردات نیست؛ بنابراین دیگر بهانه ای برای 

قاچاق هم وجود ندارد.
وی با اشاره به دلیل عدم اجرای درست سیاست 
مالیات بر مواد دخانی در کشور، اظهار کرد: توجیه 
صنایع دخانی این است که افزایش قیمت دخانیات 
کرد  توجه  باید  می شود.  قاچاق  افزایش  به  منجر 
که شاید در سال های گذشته این ادعا تا حدودی 
صحت داشت چراکه الزامات کنترلی ما برای مقابله 
با قاچاق مناسب نبود؛ اما بعد از اینکه صنایع دخانی 
در کشور ما راه اندازی شده و در حوزه تولید مواد 
دخانی سرمایه گذاری انجام گرفته است، در حال 
حاضر بیش از 95 درصد تقاضای کشور از طریق 
واردات  به  نیازی  و  می شود  تامین  داخل  تولید 
قاچاق  برای  هم  بهانه ای  دیگر  بنابراین  نداریم. 

وجود ندارد.
ولی زاده با اشاره به اینکه قاچاق، بحثی سازمان یافته 

است و اصال ربطی به مسائل مالیاتی ندارد، تاکید 
مواد  قاچاق  افزایش  با  مرتبط  بحث های  کرد: 
دخانی، بهانه هایی است که صنایع دخانی می آورند. 
طبیعی است که اگر قیمت محصوالت دخانی باال 
برود، میزان مصرف کاهش می یابد. طبیعتا در این 
را  بازارشان  و  کرده  دخانی ضرر  صورت صنایع 
مردم  سالمت  آیا  پرسید  باید  می دهند.  دست  از 
با سیستم  یا سود صنایع دخانی؟  واجب تر است 
ضعیف و نابه سامان مالیاتی که در حال حاضر در 
سرمایه ای  درصد   56 از  بیش  دارد،  کشوروجود 
که صنایع دخانی هزینه می کنند، سود است. کدام 
صنعت در کشور این شرایط را دارد؟ این اتفاق به 

دلیل ضعف اقتصادی است.
وی افزود: این صنایع همواره به دنبال این هستند که 
مسئوالن، قانون گذاران و سیاست گذاران را توجیه 
کنند که افزایش مالیات موجب افزایش قاچاق و از 
دست دادن اشتغال می شود؛ در حالیکه این ادعاها 

هیچ سند مطالعاتی ندارند.

افزایشمالیاتبردخانیات
هیچربطیبهافزایشقاچاقندارد

ولی زاده گفت: مطالعات سازمان بهداشت جهانی 
بر روی 76 کشور جهان در حوزه کنترل دخانیات، 
به  ربطی  هیچ  مالیات  افزایش  که  می دهد  نشان 
افزایش قاچاق ندارد و در کشور هایی که مالیات بر 
مواد دخانی در آنها افزایش یافته، قاچاق هم کاهش 
پیدا کرده است. با این اقدام نه تنها درآمد کشور ها از 
محل مالیات افزایش پیدا کرده، بلکه کاهش مصرف 
هم داشته اند و توانسته اند تا حدود زیادی قاچاق را 

کنترل کرده و کاهش دهند.
وی افزود: افزایش مالیات کمک می کند که بخشی 
از درآمد های ناشی از آن را صرف تدابیر مقابله با 
قاچاق مواد دخانی کرده و بتوانیم وضعیت قاچاق 
را نیز کنترل کنیم. متاسفانه کماکان توجیه های اشتباه 
و غلط صنایع دخانی، بر مستندات بخش سالمت 
ارجحیت دارد. در حوزه قانون گذاری بیشتر از جنبه 
درآمدی به بحث مالیات بر دخانیات توجه می کنند، 

اما در حوزه سالمت ما به سیاست کاهش مصرف 
فکر می کنیم.

حدود1۰۰هزارمیلیاردتومانازمنابعکشور
صرفضرراقتصادی

ناشیازمصرفدخانیاتمیشود
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
وزارت بهداشت با بیان اینکه در کشور ما ساالنه 
60 هزار نفر به دلیل مصرف مواد دخانی جان خود 
را از دست می دهند، افزود: اگر هزینه مصرف مواد 
دخانی در کشور 10 هزار میلیارد تومان باشد، حدود 
100 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف ضرر 
اقتصادی ناشی از این میزان مصرف می شود. وقتی 
جوانی در سن 45 سالگی به دلیل مصرف دخانیات 
فوت می کند، سرمایه گذاری کشور بر روی او تا به 
این مرحله از زندگی خود برسد نیز از بین می رود. 
ولی زاده با بیان اینکه در تمام کشور ها آمار ها نشان 
افزایش قیمت و مالیات مواد دخانی،  می دهد که 
مسلما  گفت:  می شود،  مصرف  کاهش  به  منجر 
نگاه ها در حوزه های سیاست گذاری و قانون گذاری 
مالیات بر مواد دخانی، جامع و کامل نیست. اینکه 
باید  تمام سیاست گذاری ها  می گوییم سالمت در 
رعایت شود، به این معنی است که اگر می خواهید 
صنعتی را مستقر کنید، باید تبعات سالمت آن را نیز 
ببینید. دالیلی که صنایع برای عدم افزایش قیمت 
مجلس  نمایندگان  است.  غلط  می آورند،  سیگار 
شورای اسالمی باید ادله حوزه سالمت را شنیده 

و برای مدافعان سالمت عمومی وقت بگذارند و 
حرف آنها را گوش کنند. تبعات مخالفت با چنین 

طرح هایی را در آینده خواهیم دید.
ولی زاده در ادامه گفت: طبیعی است که اگر قیمت 
آن ها  از  استفاده  برود،  باال  قلیان  و  عرضه سیگار 
مجلس  نمایندگان  تصمیم  از  ما  می یابد.  کاهش 
انتقاد نمی کنیم، اما باور داریم که کشور ما در حوزه 
مالیات، مشکالت بزرگی دارد. باید توجه کرد که 
هیچ  سیگار،  نخ  هر  ازای  به  افزایش  تومان  پنج 
است  نداشته  سیگار  قیمت  افزایش  روی  تاثیری 
برده  باال  را  پاکت  هر  قیمت  تومان   100 چراکه 
است. اما قیمت گوشت و کاال های اساسی در این 

مدت افزایش بسیار زیادی داشته اند.
ما  کشور  در  که  دخانی  صنایع  کرد:  تاکید  وی 
اقالم  برای  توانستند  به راحتی  شده اند،  راه اندازی 
بگیرند.  مالیاتی  معافیت های  توتون  مانند  اولیه ای 
آیا فکر نمی کنید که این  اتفاق ها برنامه ریزی شده 
است؟ من نگرانی خود را بابت نگاهی که در زمینه 
اعالم  دارد،  وجود  کشور  در  دخانیات  بر  مالیات 
می کنم؛ زیرا کشور ایران به عنوان رییس کنفرانس 
آتی اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات تعیین شده 
و از ایران به عنوان کشوری که 180 کشور برای این 
ِسَمت به آن رأی دادند، انتظار می رود که وضعیت 
اجرای کنوانسیون را در داخل خود ارتقاء دهد. ما 
به عنوان یکی از ضعیف ترین کشور های جهان در 
باید وضعیت  خود را  بر دخانیات،  مالیات  حوزه 
ارتقاء دهیم و در سطح ملی بتوانیم سیاست هایی 
داشته باشیم که از افزایش بی رویه مصرف دخانیات 

جلوگیری کند.

وزارتصمتهمراهنیست
ولی زاده با بیان اینکه وزارت بهداشت هیچ ابزاری 
داد:  ادامه  ندارد،  علمی  مستندات  و  حقایق  جز 
صنایع دخانی به راحتی با نمایندگان محترم مجلس 
باید  می کنند.  توجیه  را  آنها  و  می گذارند  جلسه 
پرسید صنایعی که تمام سیستم  آنها اتوماتیک است 
و هیچ نیازی به نیروی کار انسانی ندارند، چقدر 
اشتغال ایجاد کرده اند؟ و بر چه اساس می گویند 
از بین  افزایش مالیات بر دخانیات، اشتغال  با  که 

می رود؟
نگرانی  و  تأسف  جای  وضعیت  این  افزود:  وی 
دارد و اگر با همین روند پیش رویم، بازار بسیار 
پر رونقی را در داخل کشور برای صنایع دخانی 
فراهم می کنیم و به عنوان یکی از پر مصرف ترین 
دخانیات  مصرف  حوزه  در  جهان  کشور های 

شناخته می شویم.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
وزارت بهداشت با انتقاد از همراهی نکردن وزارت 
صمت با سیاستگذاری های وزارت بهداشت گفت: 
وزارت بهداشت در این حوزه یکه و تنهاست و 
تمام تیر ها به سمت این وزارتخانه روانه می شود. 
برخی می گویند وزارت بهداشت به دلیل بحث های 
درآمدی این حرف ها را می زند، اما ما هیچ ادعایی 
بر دخانیات  مالیات  از  ناشی  در زمینه درآمد های 
برای  که  مشخصی  اعتبار  می گوییم  و  نداریم 
آنچه  و  می کند  کفایت  می دهند،  فرهنگ سازی 
می ماند را به دستگاه های دیگر مانند وزارت ورزش 

برای ایجاد تسهیالت و ...پرداخت کنند.

هزینهمصرفسیگاریها
ازجیبسایرینپرداختمیشود

به هرحال باید این نکته را یادآوری کنیم که متاسفانه 
ظرفیت 12 هزار میلیارد تومانی مالیات بر دخانیات 
در کشور دیده نمی شود. درحالیکه این مبلغ می تواند 
منجر به حرکت های بزرگی برای جوانان در کشور 
شود تا به جای اینکه در قهوه خانه ها بنشینند، سیگار 
و قلیان بکشند و بیمار شوند، از تسهیالت تفریحی و 
ورزشی، آن هم با حداقل هزینه استفاده کنند. اصرار 
ما بر وضع مالیات بر دخانیات، پیشگیری از اعتیاد و 
افزایش بار بیماری و مرگ ناشی از مصرف دخانیات 
است. کشور ما در حوزه بین الملل تعهد داده است 
را  دخانیات  مصرف  درصد   30  ،1404 سال  تا  که 
کاهش دهد که با این وضعیت مالیاتی، به این هدف 
نمی رسیم و حتی افزایش مصرف هم خواهیم داشت. 
باید توجه کنیم که 14 درصد از جمعیت کشور، یعنی 
حدود 8 میلیون نفر دخانیات مصرف می کنند و 100 
هزار میلیارد تومان، ضرر مصرف دخانیات توسط این 
افراد است که از جیب همه، حتی کسانی که در عمر 
خود لب به سیگار و مواد دخانی نزده اند، پرداخت 
می شود. افرادی که می خواهد دخانیات مصرف کنند، 
باید هزینه مصرف و درمان خود را خودشان بدهند 
چراکه مصرف دخانیات یک انتخاب اختیاری است.

عبدالرحمان رستمیان، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران 

س انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی
محمدرضا تاجدار، رئی

ولی زاده، مسئول دبیرخانه ستاد کنترل 
و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت: 
صنایع دخانی به راحتی با نمایندگان 

محترم مجلس جلسه می گذارند و آنها 
را توجیه می کنند. باید پرسید صنایعی 
که تمام سیستم  آنها اتوماتیک است و 
هیچ نیازی به نیروی کار انسانی ندارند، 
چقدر اشتغال ایجاد کرده اند؟ و بر چه 

اساس می گویند که با افزایش مالیات بر 
دخانیات، اشتغال از بین می رود؟ 

عبدالرحمان رستمیان معاون اجتماعی، 
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

روزهایی که قرار بود در مجلس در زمینه 
بودجه سیگار تصمیم گیری شود برخی 
از بیرون به مجلس می آمدند و مشخص 

نبود چه کسی آنها را دعوت کرده است و 
در واقع طی صحبت با نمایندگان مانع از 
در نظر گرفتن افزایش مالیات بر سیگار 
می شدند که البته این افراد بخش اعظم 

آنها تولیدکنندگان سیگار بودند که منافع 
آنها با تصویب قوانین به خطر می افتاد

محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات: سیگارهای 

داخلی نیز  گران شده است و در شرایطی 
که مشتری قیمت های جدید را می پردازد 

و تولیدکننده و واردکننده نیز سود 
می برند، مبلغی به  جیب دولت نمی رود. 

مالیات بر سیگار نه به قیمت خرده فروشی 
بلکه از در کارخانه پرداخت می شود. 
همچنین در مورد دخانیات مشکالت 

جدی وجود دارد؛ قانون می گوید هر گونه 
تولید، واردات و احداث کارخانه جدید 
دخانیات باید در ستاد کشوری کنترل 

دخانیات تصویب شود. فردی که در  ایران 
کارخانه دخانیات احداث می کند، به دنبال 
سود است. سود کارخانه دخانیات نیز در 
مصرف بیشتر است، یعنی جوانان باید 

مصرف  سیگار و قلیان را بیشتر کنند تا 
جیب عده ای خاص پر شود و ضرر آن نیز 

به دولت می رسد
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بیش از 1/5 میلیون زن در دنیا هر ساله بر اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند و بدون یک برنامه منسجم و 
اثرگذار در این حوزه، این میزان تا سال 2030 به دو میلیون 
و پانصد هزار نفر در هر سال خواهد رسید. 75 درصد از این 
مرگ قابل اجتناب در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد.

یکی از متولیان موضوع کنترل مصرف دخانیات در ایران، وزارت 
بهداشت است که منبع رسمی آمارها در این  حوزه نیز محسوب 
می شود. سال گذشته ایرج حریرچی سخنگوی این وزارتخانه در 
گفت و گو با یکی از رسانه های کشور اعالم کرد که در ایران سالیانه 
50 هزار مورد مرگ ناشی از مصرف دخانیات ثبت می شود. مرگ 
ناشی از تصادفات، ایدز، سالح های سرد و گرم، مخدر و الکل، 

کمتر از مرگ ناشی از سیگار و سایر دخانیات است.
وی در بخشی از صحبت هایی خود افزود: »گزارش ها نشان می دهد 
اما  داشته  مصرف روزانه سیگار در 6 سال گذشته کاهش کمی 
مصرف قلیان در حال افزایش است. مصرف سیگار در نوجوانان 
13تا 15 ساله افزایش کمی داشته که عمده این افزایش، در دختران 
البته مصرف عمومی زمانی کم می شود که  نوجوان بوده است.« 

سیگار ارزان یا همان حداقل قیمت نیز در دسترس مردم نباشد.
حریرچی با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از 
کمتر از یک درصد به 1/2 درصد رسیده است، تصریح کرد: این 
آمار در پسران از 5/1 درصد به 4/8 درصد کاهش یافته است. 
در حال حاضر 6/6 درصد دختران 13 تا 15 ساله سابقه مصرف 
قلیان دارند که این رقم در پسران 11/1 درصد اعالم شده است. 
اما وضعیت در مردان به مراتب خطرناک تر است، به گونه ای که با 
توجه به نتایج مطالعه سالمت و بیماری در سال 1387، در قبال 
شیوع 24 درصدی مصرف سیگار در مردان 15 ساله و باالتر، 7/1 

درصد زنان در همان سن سیگاری بوده اند.

۷5درصدمرگومیرناشیازسیگار
درکشورهایدرحالتوسعهاست

بیش از 1/5 میلیون زن در دنیا هر ساله بر اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند. بدون یک برنامه منسجم و اثرگذار 
در این حوزه، این میزان تا سال 2030 به دو میلیون و پانصد 
این مرگ  از  نفر در هر سال خواهد رسید و 75 درصد  هزار 
قابل اجتناب، در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. اینکه در 
برخی از کشورها استفاده زنان از دخانیات در حال افزایش است، 
یک دغدغه محسوب می شود اما جنبش کنترل دخانیات خصوصا 
در سطوح ملی، بیشتر بر مردان متمرکز بوده است. کمپین های 
مختلفی طراحی شده که مردان را به عنوان گروه هدف در نظر 
گرفته اند و این در حالی است که صاحبان صنایع دخانی بر زنان 
از پاکت های  به عنوان مشتریان مطلوب خود متمرکز شده اند: 
جذاب سیگار با طراحی های مخصوص گرفته تا نمادینه کردن 
هوش و جذابیت افراد سیگاری چه در میان زنان و چه در میان 
مردان. ولی هنوز جنبش های مقابله با دخانیات گروه های زنان را 
جذب خود نکرده و حرکت هایی با محوریت و مدیریت خود 
زنان در این زمینه صورت نگرفته است. فرضیه با اهمیت این 
است که روابط جنسیتی که شامل نقش ها و مسئولیت های زنان و 
مردان می شود و به لحاظ اجتماعی تعریف شده اند، می توانند در 
شیوع، عوامل تعیین کننده، درمان و حتی نتایج و تبعات استعمال 

دخانیات در میان زنان و مردان تفاوت  ایجاد کنند.
سازمان جهانی بهداشت در سال 2003 پیمان جهانی چارچوب 
کنترل دخانیات )FCTC( را مدون کرد. این پیمان اولین قراردادی بود 

که برای گسترش یک استراتژی منظم در حوزه دخانیات طراحی 
چشمگیری  پیشرفت های  قرارداد  این  تاکنون  زمان  آن  از  شد. 
داشته و چالش های قابل توجهی در بسیاری از کشورهای جهان 

خصوصا کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.  

مادهFCTC«1۴«اجرایبرنامههایترکدخانیاتبرایزنان
اهداف  به  دستیابی  برای  راهنما  اصول  درباره   )FCTC(  4 ماده 
برداشتن  به  ماده  این  در  است.  آن  پروتکل های  و  کنوانسیون 
ویژه  خطرات  دادن  قرار  مخاطب  مورد  جهت  در  گام هایی 
برای  قدرتمند  سیاسی  تعهد  به  نیاز  و  می کند  اشاره  جنسیتی 
توسعه و حمایت اقدامات هماهنگ منطقه ای، ملی و بین المللی 
را در این زمینه از ضروریات می داند. طبق ماده 14، برنامه های 
ترک دخانیات باید هم برای زنان باردار و هم برای دیگر زنان 
طرح ریزی و اجرا شود. خدمات باید متناسب با نیازهای زنان 
استرس.  مدیریت  و  وزن  کنترل  به  مربوط  مسائل  مثل  باشند 
طبق ماده 11 نیز باید در بسته بندی و برچسب های سیگار دقت 
قرار  هشدارها  مخاطب  کافی  اندازه  به  زنان  تا  گیرد  صورت 
بگیرند. به عنوان مثال در پیش آزمون هایی که از میزان اثرگذاری 
مشارکت  نیز  زنان  باید  حتما  می دهد،  خبر  سالمتی  پیام های 
 )FCTC( داشته باشند. بنابراین می توان دید که شروط و ماده های
پتانسیل حمایت مشابه زنان و مردان را دارد، اما تقسیم بندی این 
پتانسیل تنها با توجه دغدغه های اصلی جهانی در حوزه جنسیت 
و دخانیات محدود شده است. کمپانی های دخانیات، زنان را برای 
بازاریابی محصوالتشان هدف قرار داده اند. آنها از بسته بندی تا 
طراحی محصوالت نکاتی را مد نظر قرار می دهند تا جذابیت 

استفاده از دخانیات در میان زنان و دختران افزایش یابد. 
شیوع استفاده از دخانیات در میان زنان، خصوصا دختران جوان در 
حال افزایش است و سرعت رشد سیگاری شدن دختران نسبت به 
پسران باالتر است. زنان بیشتری هرساله دچار مرگ های زودرس 
ناشی از استعمال دخانیات می شوند. همچنین زنان قربانیان دود 
سیگار  بدون  از مشکالت سالمتی  و  هستند  سیگار  دوم  دست 
و  قلیان  از  استفاده  کشورها  از  برخی  در  می برند.  رنج  کشیدن 
اجتماعی  لحاظ  به  و  باالست  زنان  میان  در  دود  بدون  تنباکوی 
نیز  زیادی  که خطرات سالمتی  است  از سیگار  پذیرفته  شده تر 
به همراه دارد. داده های مربوط به مرگ و بیماری نیز با تفکیک 
تنباکوی بدون دود،  مانند  جنسیت در دیگر محصوالت دخانی 
موجود نیست. این دغدغه ها موجب شده از طرف چهارچوب 
 ،)FCTC( بهداشت  جهانی  سازمان  دخانیات  کنترل  کنوانسیون 
اقدامات دیگری نیز برای پیشگیری و کاهش مصرف پیشنهاد شود.

هرچهیکمحصولدخانیگرانترباشد
احتمالمصرفآنکمتراست

هرچه یک محصول دخانی گران تر باشد احتمال مصرف آن کمتر 
است و عموما هم زنان و هم مردان طبقات پایین تر اقتصادی 
از  بخشی  دخانیات  مصرف  می پذیرند.  تاثیر  سیاست  این  از 
را  آموزش شود  و  پزشکی  امور  غذا،  باید صرف  که  درآمدی 
به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین منجر به تشدید فقر در میان 
مصرف کنندگان خواهد شد. ارزیابی های یک مطالعه نشان می دهد 
بخشی از پولی که صرف دخانیات در بنگالدش می شود می تواند 
10/5 میلیون کودک را از سوء تغذیه نجات دهد. تحقیقات در 
دیگر کشورها نیز نشان می دهد که بسیاری از خانواده های فقیر 
در اندونزی، میانمار و نپال حدود 5 تا 15 درصد از درآمد خود 

از  بیش  رقم،  این  اوقات  گاهی  و  می کنند  دخانیات  را صرف 
هزینه های سالمتی و آموزش است.

مطالعات در آمریکا و انگلستان نشان داده اند که زنان بیش از 
مردان از سیاست افزایش قیمت دخانیات اثر می پذیرند. در کانادا 
این تاثیر به یک اندازه نشان داده شده است. با افزایش مالیات بر 
دخانیات دولت ها می توانند زنان، جوانان و گروه های محروم را 

منتفع کند و برای توانمندی آنها هزینه نمایند.

قانونممنوعیتاستعمالدخانیاتدرمحیطهایعمومی
دود تحمیلی سیگار در بسیاری از کشورها به شکل شایعی وجود 
دارد. از میان کسانی که با دود دست دوم سیگار در تماس هستند، 
زنان و کودکان تعداد زیادی از قربانیان را تشکیل می دهند. تقریبا 
44 درصد از دانش آموزان 13 تا 15 ساله دنیا در معرض دود 
دست دوم سیگار هستند و 56 درصد از آنها در مکان های عمومی 
این دود را استنشاق می کنند. تنها راه محافظت از این افراد، ابتدا 
تصویب و اجرایی کردن قوانین ممنوعیت سیگار در محیط های 
بسته و نیز آگاه کردن و توانمند ساختن آن هاست. راه های مقابله 

با تبلیغات سیگار نیز عبارتند از:
در  زنان  خاص  محصوالت  مضرات  درباره  آگاهی رسانی   
صنعت دخانیات مانند سیگار الیت و اسلیم که کم ضرتر وانمود 

می شوند.
 استفاده از تصاویر هشداردهنده خاص زنان روی بسته بندی ها

 افزایش دسترسی زنان به خدمات درمانی و ترک وابستگی 
به نیکوتین

گرچه هنوز شواهد  کافی برای تفاوت ترک دو جنس  در دست 
نیست  اما فاکتورهای  اجتماعی،  روانی  و  فیزیکی متفاوتی  وجود 

دارند که  باید مدنظر قرار گیرند.

دسترسیزنانبهاطالعاتوآموزشالزم
برایافزایشسوادسالمت

دسترسی زنان به اطالعات الزم و آموزش، باید توانمندکننده و 
فارغ از ایجاد شرم و سرزنش و انگ زنی های رایج باشد و به طور 
خاص، برنامه ها باید بر توانمندی ذهنی متمرکز شوند. به عنوان 
زنانگی  را ترویج می کند و  مثال هنجارهای جنسیتی وزن کم 
مطلوب را نمایش می دهد و سیگار کشیدن باعث کم شدن اشتها 

و کند شدن متابولیسم می شود.
در حوزه دخانیات می توان گفت که مرد بودن، یکی از عوامل 
قوی پیش بینی کننده استفاده از دخانیات در جامعه است. به لحاظ 
تاریخی، در بسیاری از فرهنگ ها دخانیات ارتباط تنگاتنگی با 
بافت اجتماعی و مذهبی مردم دارد. در واقع، دخانیات به عنوان 
تا قرن بیستم میالدی  یک حق ویژه مردانه در آمریکا و اروپا 
شناخته می شد. یک دلیل افزایش نرخ استفاده از دخانیات هم 
بازاریابی دخانیات، سیگار کشیدن را  این بود که سیاست های 
عملی جذاب و مد روز برای مردان معرفی کرد. رویکردها با نگاه 
برابری جنسیتی، مردان را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد چراکه 
آموزه های جامعه درباره مرد شدن، بسیاری اوقات مردان را در 

خطر رفتارهای آسیب زا قرار می دهد.
دارند.  زنان  در سالمتی  مهمی  مسئولیت های  و  نقش ها  مردان 
تماس  اصلی  مسئول  که  مردان هستند  این  دنیا،  نقاط  اکثر  در 
با دود سیگارند. در کشورهایی مانند چین و  غیرمستقیم زنان 
ویتنام، زنان آسیب زیادی از تماس با دود تحمیلی سیگار دیده اند. 
پدران توانایی کمک به سالمتی همسران باردار، جنین و نوزاد 

خود را دارند؛ بنابراین شاید تشویق مردان برای برعهده گرفتن 
مسئولیت های بیشتر در حفاظت زنان و کودکان در مقابل استفاده 
آنها از دخانیات، بخش مهمی از یک برنامه جامع پیشگیری از 

قابل پیشگیری ترین مرگ در دنیا باشد.

رواجمصرفعلنیسیگاردرمیانزنانکشور
نوعیرفتارناهنجاراست

استعمال و تظاهر به سیگار کشیدن در میان بانوان با روند رو 
بودن  دارا  دلیل  به  ایرانی،  جامعه  در  است.  همراه  رشدی  به 
چارچوب های  برخی  وجود  و  سنت گرایانه  پس زمینه های 
اخالقی، رفتارهایی از این دست به بروز آسیب های اجتماعی 
فراوانی منجر می شود که ریشه یابی و برطرف شدن آنها می تواند 
به سالمت و نشاط اجتماع بینجامد. رواج مصرف علنی سیگار 
در میان زنان کشور را می توان نوعی رفتار نابه هنجار به حساب 
آورد. ناپسند بودن و پنهانی مصرف کردن سیگار در میان بانوان 
رفته رفته جای  سنتی،  از پس زمینه های  برخوردار  در جامعه ای 
خود را به نوعی تظاهر خشن داده است. جامعه ایرانی به دلیل 
را  رفتارها  برخی  سنت گرایانه،  پس زمینه های  از  برخورداری 
ناهنجار می شناسد. مصرف علنی سیگار در جامعه را می توان 

نوعی ناهنجاری برای بروز خشونت دانست.
ارتباط های  گسترش  و  شدن  مدرن  سمت  به  جوامع  حرکت 
جمعی به رویارویی و تضاد میان سنت و مدرنیته منجر شده 
است. در کشوری چون ایران که هنجارهای اجتماعی، تعریف 
و چارچوب های خاصی دارد، برخی رفتارها را می توان نوعی 
سیگار  به ویژه  دخانیات  استعمال  کرد.  محسوب  هنجارشکنی 
کشیدن بانوان در مجامع عمومی، نمونه ای از این گونه ناهنجاری ها 
این پدیده  به شمار می رود که همواره در حال گسترش است. 
در گذشته ماهیتی پنهانی داشت، اما امروزه سیگار کشیدن در 
مکان های عمومی به وسیله زنان و دختران، حالتی فراگیر دارد؛ 
به  جبران ناپذیری  لطمه  شک  بدون  آن،  گسترش  که  رویه ای 
اصالت و ریشه های تداوم خانواده خواهد زد چراکه زن به عنوان 
اصلی ترین عنصر حفظ و پایداری خانواده به شمار می رود. در 
همین راستا پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا با ابراهیم فیاض، 
گفت وگویی  تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  مردم شناس 

انجام داده است که در ادامه، بخش هایی از آن را آورده ایم. 

نابهنجاریهایشخصیتییانوعیاحساسنیاز
فرایندی که هم اکنون در کشور شکل گرفته و مشکلی که جامعه 
با آن دست به گریبان است، نابه هنجاری های شخصیتی یا نوعی 
احساس نیاز شخصیتی محسوب می شود؛ خالئی که باید جبران 
شود. بحث سیگار کشیدن بانوان و رواج استعمال مواد مخدر از 
جمله مکمل های نیازهای عاطفی و احساسی محسوب می شود و 
آنها، جای خالی بسیاری از نیازهای عاطفی خویش را با سیگار، مواد 
مخدر و مشروبات الکلی پر می کنند. زمانی که امکان پاسخگویی 
به مسائل احساسی و عاطفی وجود نداشته باشد، استعمال دخانیات 
به عنوان راحت ترین لذت کاذب جایگزین می شود. به عبارتی دیگر 
باید از سیگار کشیدن به عنوان نوعی واکنش یا ابراز خشونت تعبیر 

کرد؛ واکنشی که روحیه پرخاشگرانه در بانوان را تخلیه می کند. 
مانند سیگار  موضوعی  در  را حتی  پرخاشگرانه  رفتارهای  رواج 
کشیدن می توان مشاهده کرد؛ علت آن هم نوعی اعتراض است. 
هرچند مبنای سیگارکشیدن زنان و دختران در مالءعام را به عنوان 
کرد،  جستجو  دیگر  جای  در  باید  اجتماعی،  نابه هنجار  رفتاری 
رفتار  به نوعی  سیگارکشیدن  دارد.  زیادی  ارتباط  پرخاش  با  اما 
پرخاشگرانه و ستیزجویانه محسوب می شود که در برخی جوامع 
رواج بیشتری می یابد. متأسفانه این پدیده در میان دانشجویان کشور 
به ویژه دختران، در حال گسترش است و جامعه شناسان بسیاری 
روی ریشه یابی این آسیب اجتماعی متمرکز شده اند. در میان بانوان، 
سیگار کنار لب گذاشتن و دود کردن آن با حالت پرخاشگری، شیوع 
بسیاری دارد که باید گفت، شماری از مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و ... نیز بر روی همین حس ها بنا می شود. پیامدهای سیگارکشیدن 
و  دختر  دانشجویان  بلکه  نمی یابد،  پایان  همین جا  پرخاشگرانه، 
پسر با رهاکردن ته سیگارها در باغچه ها یا حاشیه های خیابان، این 
خشونت را بیشتر نمایان و با این رفتارهای پرخاشگرانه، احساس 
می کنند از فرهنگی متمایز برخوردارند. سیگار کشیدن پشت سر هم 
در میان زنان و دختران و به شکل مختلط، نوعی بروز رفتار عاطفی 
به شمار می رود. تعارف کردن سیگار به یکدیگر و زدن به پشت 
دست هم به عنوان تشکر از هم، در حالی نوعی رفتار نابه هنجار توأم 

با پرخاش محسوب می شود که ریشه های عاطفی دارد. 
این ناهنجاری، ابتدای ورود به مسیر اعتیاد است که مصرف گل، 
ماری جوانا و 70 نوع ماده مخدر صنعتی دیگر را به دنبال خواهد 
داشت و استعمال سیگار در واقع آمادگی برای پرش به آسیب های 
دیگر را نشان می دهد. امروزه درصد زیادی از جوانان و نوجوانان 
به خصوص در میان قشر دانشجو با این آسیب رو به رو هستند. 

سیگارکشیدن به عنوان رفتاری خشن، روند رو به جلویی را طی 
می کند و چنانچه کنترل و چاره اندیشی نشود، نه تنها متوقف نخواهد 
شد بلکه صورت افراطی تر هم به خود خواهد گرفت. چنانچه قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی »دائم الخمر بودن« به عنوان نوعی اعتراض 
محسوب می شد. استعمال سیگار، رفتاری انفعالی محسوب می شود 
و این رفتارهای روشنفکرنمایانه تا حدی می تواند الگوبرداری از 
کشورهایی چون فرانسه باشد. گویا جوانان کشور می خواهند نوعی 
ژست روشنفکرانه به خود بگیرند و چنانچه به همین ترتیب ادامه 

یابد، هر روز وضعیت نابه هنجارتری به خود خواهد گرفت. 
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تعداد قهوه خانه، سفره خانه ها و مراکز عرضه قلیان روز به روز بیشتر 
می شود و مصرف قلیان هم هر روز افزایش می یابد. این در حالی 
است که به گفته متخصصان بهداشت، هر بار استعمال قلیان، معادل 
80 تا 100 نخ سیگار دود به بدن مصرف کننده وارد می کند. با اینکه 
قوانین مربوط به مبارزه با مصرف دخانیات کامال روشن و واضح 
است، اما ظاهرا هیچ فردی توان مقابله با عرضه قلیان را ندارد. مشکل 

از قوانین است یا اجرای آن؟
را  خون  اکسیژن  میزان  سریعا  معسل،  و  میوه ای  قلیان های  مصرف 
کاهش می دهد و سرگیجه ای خفیف در مصرف کننده ایجاد می کند. 
همین موضوع در کنار تولید دود زیاد این نوع تنباکو، هر روز بر تعداد 
معتقدند  پزشکان  که  است  در حالی  این  است.  افزوده  آن  هواداران 
ترکیبات موجود در تنباکوهای میوه ای بر اثر برخورد با گرمای ذغال 
فورا اکسید می شود و خاصیت سرطان زایی پیدا می کند و همین فرایند 
از  بیشتر  برابر  میوه ای صدها  تنباکوهای  زیان بار  آثار  می شود  باعث 
تنباکوهای خوانسار و سنتی باشد. جذابیت و مصرف زیاد این نوع 
قلیان، ضررهای جبران ناپذیری برای مصرف کننده در پی دارد. همه این 
عوامل باعث شد تا موضوع برخورد قانونی با گسترش مصرف قلیان 
در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد. اما قانون در این باره چه می گوید؟ 
جدا از سیاست گذاری های کلی که در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
با دخانیات آمده، مهم ترین موضوع در این قانون، منع مصرف مواد 
دخانی در اماکن عمومی است. بر اساس ماده 13 این قانون، استعمال 
دخانیات در تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های 
دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، شهرداری ها، بانک ها، 
از  قسمتی  یا  تمام  که  مؤسساتی  و  دولتی  و شرکت های  مؤسسات 
بودجه آنها از محل بودجه عمومی تامین می شود و نهادهای انقالب 

اسالمی ممنوع بوده و برای متخلفان نیز مجازات تعیین شده است.
در تبصره یک این ماده قانونی هم عالوه بر فهرست ذکرشده از 
اماکن  در  دخانیات  مصرف  انقالبی،  و  عمومی  دولتی،  نهادهای 
عمومی یا وسایل نقلیه عمومی نیز ممنوع و مشمول مجازات شده 
که  است  این  ایجاد شود  است  ممکن  اینجا  در  که  است. سؤالی 
آیا بوستان ها، تفرجگاه ها و قهوه خانه ها که امروز مهم ترین اماکن 
مصرف قلیان هستند، جزو »اماکن عمومی« محسوب می شوند و 

مصرف دخانیات در آنها نیز ممنوع است؟
برای تعریف اماکن عمومی و اینکه چه مکان هایی از نظر قانون، 
اماکن عمومی محسوب می شوند، باید به قانون شهرداری ها مراجعه 
کرد. در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، درباره لزوم رفع خطر 
از اماکن عمومی، مقرراتی وضع شده که در پایان آن، اماکن عمومی 
چنین تعریف شده است: »اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، 
پاساژها و  کافه و رستوران ها،  قهوه خانه ها،  دکاکین،  مهمانخانه ها، 

امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است.«
جامع  قانون  اجرایی  »آیین نامه  یک  ماده   8 بند  در  این،  بر  عالوه 
در سال  وزیران  هیأت  دخانیات« مصوب  با  ملی  مبارزه  و  کنترل 
1386 نیز در تعریف اماکن عمومی آمده است: »محل هایی که مورد 
استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است، از قبیل اماکن متبرکه 
دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های نمایش، سینماها، فضاهای 
عمومی مهمانخانه ها و مهمانسراها و مهمان پذیرها، خوراک سراها 
)موزه ها(،  گنجینه ها  کارخانجات،  قهوه خانه ها،  )رستوران ها(، 
اماکن  فرهنگی،  اماکن  بزرگ،  فروشگاه های  پایانه های مسافربری، 
ورزشی، کتابخانه های عمومی، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان های دولتی 
و عمومی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک ها و شهرداری ها و هر 
نوع مرکز و محل جمعی دیگر«. بنابراین، هم در قانون شهرداری ها 
و هم در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه 
اجرایی آن، مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان در اماکن عمومی 
که قهوه خانه ها هم در زمره آنها محسوب می شوند، ممنوع است. 
براساس ماده 14 آیین نامه  اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران موظف است در تمامی مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن 
عمومی و محل های عرضه مواد دخانی، همکاری الزم را با مأموران 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه های  بازرسان  و 

بازرگانی )وزارت صنعت، معدن و تجارت( به عمل آورد.
با وجود قوانین روشن و صریح، همچنان عرضه قلیان در قهوه خانه  ها 
و سفره خانه های سنتی ادامه دارد و هیچ کس هم اصال یارای مقابله 
تا وزیران عضو  باعث شد  ندارد. شاید همین مشکالت  را  آن  با 
کمیسیون امور اجتماعی دولت در سال 90 ناگهان تصمیم گرفتند 
اماکن عمومی خارج کنند تا چرخه  از فهرست  تا قهوه خانه ها را 
مصوبه  این  از  شکایت  اما  بچرخد!  همچنان  مراکز  این  اقتصادی 
دولت به دیوان عدالت اداری باعث شد تا دیوان عدالت اداری در 
قلیان در  تا همچنان مصرف  ابطال کند  این مصوبه را  رأی خود، 
قهوه خانه ها ممنوع باشد. اما اینکه چرا هیچ کس جلوی عرضه قلیان 
را نمی گیرد، هنوز معلوم نیست. با این حال، طرح خروج قلیانسراها 
از اماکن عمومی هنوز مورد قبول بسیاری از نمایندگان مجلس است 
و در مقابل، بانیان سالمت به این طرح که باعث رواج بیش از پیش 

و به دور از نظارت قلیان می شود، اعتراض دارند.  

جریمه2میلیاردتومانیجهتقاچاقتوتونوتنباکو
این در حالیست که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف 
شهرستان  در  ام دی اف  اره  خاک  با  توتون  تولید  غیرمجاز  کارگاه 
فردیس خبر داد و گفت: در بازرسی از این کارگاه، طعم دهنده های 
صنعتی و مقادیر زیادی خاک اّره ام دی اف مشاهده و در بررسی های 
اولیه مشخص شد که از این مواد برای تولید تنباکوهای معطر استفاده 
شده است. علی اکبر مختاری افزود: دو نفر در ارتباط با این پرونده 
دستگیر شده اند و متهم اصلی این پرونده شخصی است که پیش 
از این، پرونده تعزیراتی قاچاق توتون و تنباکو با جریمه 2 میلیارد 
تومانی داشته است. تالش برای جمع آوری این تنباکوها از بازار آغاز 

شده و پرونده این متخلفان در دست بررسی است.

لزومجلوگیریازتبدیلسفرهخانهها
بهاماکناستعمالوعرضهقلیان

دادستان نهاوند نیز بر لزوم جلوگیری از تبدیل سفره خانه ها به اماکن 
استعمال و عرضه قلیان تأکید کرد و گفت: رستوران ها و سفره خانه ها 
نباید قلیان عرضه کنند و جمع آوری ادوات دخانی و ارشاد اشخاص 
حاضر در این اماکن و برخورد جدی با متولیان اقدامات منتهی به 

تهدید علیه سالمت عمومی، مورد تاکید ما است.
سید هادی مصطفوی از مسئوالن این شهرستان خواست تا نسبت به 
سرکشی از این اماکن و برقراری ارتباط نزدیک با نسل جوان اقدام 

کنند تا از تبدیل سفره خانه ها به اماکن استعمال دخانیات برای تفریح 
یا گذران اوقات فراغت جلوگیری شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند نیز در خصوص 
تعداد بازرسی های صورت گرفته از زمان آغاز اجرای طرح نورزی در 
نهاوند گفت: از ابتدای اجرای طرح نوروزی که از 15 اسفندماه آغاز و 
تا پایان تعطیالت نوروز ادامه داشت، 437 مورد بازرسی از واحدهای 
صنفی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انجام  شد که 
منجر به تشکیل 58 پرونده و صدور رأی شده است. بیژن ترابیان 
با اشاره به اینکه عمده تخلفات ثبت شده شامل گران فروشی، عدم 
رعایت ضوابط بهداشتی و عدم درج قیمت بوده است، گفت: در 
همین راستا نیز باهدف کنترل هرچه بیشتر بازار و خدمات رسانی به 
مسافران نوروزی، از ابتدای طرح 97 مورد بازرسی مشترک با حضور 
حکومتی،  تعزیرات  اداره  انتظامی،  نیروی  نماینده  نهاوند،  دادستان 
اداره صمت، شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی شهرستان 
انجام شده است. وی در خصوص برخورد جدی با واحدهای عرضه 
قلیان در شهرستان نهاوند گفت: سال گذشته 6 واحد عرضه قلیان در 
شهرستان پلمب شد و امسال نیز در هر بازدید که به اتفاق دادستان 
شهرستان انجام شده، به مراکز و سفره خانه ها در راستای جلوگیری از 

تغییر کاربری به قلیانسرا تذکرات الزم داده  شده است. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند از ضبط 56 عدد قلیان و 
امحای آنها طی چند روز اخیر در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: 
این قلیان ها توسط پلیس اماکن و شبکه بهداشت و درمان نهاوند 

امحاء شدند.

افراد در به دست آوردن، تحلیل و  توانایی  به میزان  سواد سالمت 
فهم اطالعات و خدمات اولیه بهداشتی که به آن نیاز دارند تا بتوانند 
باشند و  در مورد مسائل مربوط به سالمتی خود مشارکت داشته 
تصمیم های درستی را اتخاذ کنند، گفته می شود. البته باید توجه داشت 
که سواد سالمت، مفهومی فراتر از توانایی های فردی یک شخص 
است. سواد سالمت به توانایی ها، سالیق و انتظارات تهیه کنندگان 
اطالعات و مراقبت های مربوط به سالمت نیز ارتباط دارد؛ افرادی 

مانند پزشکان، پرستاران، رسانه ها و بسیاری دیگر از افراد. 
از دیدگاه کلی تر می توان توانایی های الزم در کسب سواد سالمت 

را به سه گروه تقسیم کرد:
 توانایی خواندن فرم های رضایت نامه، برچسب ها و پیوست های 
مربوط به داروها و سایر اطالعات نوشتاری مربوط به حوزه های 

سالمت و بهداشت
 توانایی درک اطالعات نوشتاری و شفاهی که از طرف پزشک، 

پرستار، داروساز و بیمه گر به فرد ارائه می شود
 توانایی عمل کردن براساس دستورالعمل های مربوط به برنامه های 

دارویی و مراقبت های پزشکی

رابطهسوادسالمتباوضعیتسالمتعمومی
در رابطه با سواد سالمت، پژوهش های مختلفی در استان های کشور 
با  سالمت  سواد  »رابطه  موضوع  مثال،  به طور  است.  شده  انجام 
وضعیت سالمت عمومی، رفتارهای پیشگیرانه و استفاده از خدمات 
سالمت در بلوچستان« که توسط حسین ایزدی راد و ایرج ضاربان 

انجام شده است. در این پژوهش آمده است: »سواد سالمتی عبارت 
است از مهارت هایی شناختی، اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و 
قابلیت افراد در دستیابی، درک و به کارگیری اطالعات است، به 
با  افراد  گردد.  آن ها  ارتقاء سالمت  و  به حفظ  منجر  که  طریقی 
سواد سالمت ناکافی، وضعیت سالمتی ضعیف تری دارند«. از این 
رو هدف این مطالعه، تعیین وضعیت سواد سالمت و ارتباط آن 
با وضعیت سالمت عمومی، استفاده از خدمات درمانی و اتخاذ 

رفتارهای پیشگیرانه بود. 
این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 400 نفر از جمعیت 18 تا 
65 سال شهر های بلوچستان انجام شد. در یافته های آن آمده است 
که تنها 32 درصد شرکت کنندگان از سواد سالمت کافی برخوردار 
میزان  باال،  سنین  با  افراد  در  ناکافی  سالمت  سواد  سطح  بودند. 
تحصیالت کمتر، درآمد پایین تر و زنان شایع بود. در این مطالعه، 
ارتباط آماری معنا داری بین سطح سواد سالمت و مراجعه به پزشک، 
انجام رفتارهای پیشگیرانه و وضعیت سالمت عمومی دیده شد. 
افراد با سطح سواد سالمت بهتر، وضعیت سالمت عمومی خود 
انجام  به  بهتر ارزیابی کردند، همچنین بیش از سایرین نسبت  را 
رفتارهای پیشگیرانه مبادرت ورزیدند. بنابراین با توجه به پایین بودن 
سطح سواد سالمت گروه هدف، مداخالت آموزشی به منظور توسعه 
مهارت های سواد سالمت در جامعه ضروری است تا به این طریق 
بتوان اثرات منفی سطح سواد سالمت پایین را در جامعه کاهش داد.

ارتباطبینسوادسالمت
باآگاهیونگرشنسبتبهمضراتمصرفسیگار

سواد  بین  ارتباط  »بررسی  موضوع  با  دیگری  تحقیق  همچنین 
سیگار  مصرف  مضرات  به  نسبت  نگرش  و  آگاهی  با  سالمت 
رمضانخانی، محمود  علی  پناهی،  توسط رحمن  دانشجویان«  در 
طاووسی، امینه کوسه لو و شمس الدین نیکنامی انجام شده است. 
در این تحقیق آمده است: بین سواد سالمت و وضعیت مصرف 
سیگار ارتباط وجود دارد. با توجه به روند صعودی شیوع مصرف 
سیگار و همچنین نقش الگویی دانشجویان علوم پزشکی در کشور، 
آگاهی  با  بین سواد سالمت  ارتباط  تعیین  با هدف  پژوهش  این 

و نگرش در زمینه مضرات مصرف سیگار انجام شد. این مطالعه 
مقطعی و از نوع همبستگی بود که در سال 1395 و در میان 340 
از دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی  نفر 
شهید بهشتی تهران انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که میانگین 
و انحراف معیار نمره های سواد سالمت، آگاهی و نگرش به ترتیب 
14.12 ±70.52، 1.62 ± 16.65 و 10.33±53.03 از 100 بود. بین 
آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار و همچنین 
بین سواد سالمت و آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف 
سیگار، ارتباط مستقیم و معنا داری مشاهده شد. بنابراین با توجه 
به ارتباط سواد سالمت با آگاهی و نگرش در خصوص مضرات 
مصرف سیگار، باید در مطالعات آتی به بررسی اثر سطوح مختلف 

سواد سالمت بر مصرف سیگار پرداخته شود.

پیشگوییسوادسالمتازرفتارهایپیشگیرانه
پژوهش دیگری نیز با موضوع »کدامیک از ابعاد سواد سالمت، اتخاذ 
رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی می کنند؟« 
توسط رحمن پناهی، علی رمضانخانی، علی اصغر حائری مهریزی، 
محمود طاووسی، مانیا خلیلی دارستانی و شمس الدین نیکنامی 
انجام شده که در آن آمده است که سواد سالمت با اتخاذ رفتارهای 
در  سیگار  مصرف  افزایش  به  نظر  دارد.  ارتباط  پیشگیری کننده 
دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین ابعاد تاثیرگذار سواد سالمت 
در پیشگویی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در 
دانشجویان اجرا شده است. در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی 
مقطعی، تعداد 280 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای یک 
از آن است که میانگین  یافته ها حاکی  انتخاب شدند.  مرحله ای 
و انحراف معیار نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف 
سیگار 19/16±39/36 از 100 بود. دو بعد درک و دسترسی به 
اطالعات سالمت، بیشترین میانگین نمره و دو بعد تصمیم گیری 
و کاربرد اطالعات سالمت و خواندن، کمترین میانگین نمره را 
داد  نشان  چندگانه  رگرسیون  آزمون  دادند.  اختصاص  خود  به 
تغییرات  به پیش بینی23/1 درصد  قادر  متغیرها در مجموع،  این 

رفتار بودند. بنابراین براساس نتایج مطالعه در طراحی مداخالت 
آموزشی جهت پیشگیری از مصرف سیگار، باید به سواد سالمت 
و خصوصا ابعاد خواندن، درک و تصمیم گیری و کاربرد اطالعات 

سالمت در مخاطبان، توجه ویژه ای شود.

ابزارهایسنجشسوادسالمت
سواد  سنجش  »ابزارهای  موضوع  با  که  نیز  دیگری  پژوهش  در 
سالمت: یک مرور نظام مند«، توسط محمود طاووسی، مهدی عبادی، 
اسماعیل فتاحی، لیال جهانگیری، اکرم هاشمی، مینا هاشمی پرست و 
علی منتظری انجام شده است، آمده: سواد سالمت هم اکنون به عنوان 
یکی از اجزاء مهم سالمت همگانی تلقی می شود. سواد سالمت 
به دلیل ایفای نقش مهم بر نحوه تصمیم گیری اشخاص در زمینه های 
مرتبط با سالمت، ارتقای سطح سالمت جامعه و باالبردن کیفیت 
قرار  توجه سیاست گذاران  مورد  درمانی،  بهداشتی  ارائه خدمات 
گرفته است. بنابراین سنجش میزان سواد سالمت می تواند امری 
مفید و به عبارتی ضروری باشد تا از احتمال بروز خطرات ناشی از 
سواد محدود جلوگیری شود. ابزارها و مقیاس های متعددی برای 
سنجش سواد سالمت طراحی شده است. این مطالعه با هدف مرور 
بر متون پژوهشی جهان پیرامون ابزارهای سنجش سواد سالمت از 

1993 تا پایان سال 2012 میالدی انجام شد.
در این بررسی نظام مند، کلیدواژه health literacy در عنوان مقاالت 
چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر بین المللی مورد جستجو قرار 
گرفت و کلیه مقاالت انگلیسی و مرتبط )1788 مقاله( فهرست 
شد. سپس خالصه مقاالت بررسی شده و در چند مرحله، موارد 
تکراری و غیرمرتبط از مطالعه حذف گردید. در نهایت 42 مقاله 
برای بررسی جامع و استخراج داده ها انتخاب شدند. در این مطالعه 
این  نتایج  شد.  شناسایی  سالمت  سواد  سنجش  اصلی  ابزار   23
موجود سنجش سواد سالمت عالوه  ابزارهای  داد  نشان  مطالعه 
بر پیچیدگی های خاص خود، جامع هم نیستند. ابزارهای سنجش 
سواد سالمت باید ساده، کوتاه و جامع باشند. همچنین با توجه به 
فقدان ابزاری بومی برای سنجش سواد سالمت در ایران، طراحی 

چنین ابزاری الزم به نظر می رسد.

طعمدهندههایصنعتیوخاکاّرهامدیاف

افزودنیهایغیرمجازتوتونقلیان

سوادسالمـت
مروریبرچندپژوهشکهضرورتآگاهی
واطالعرسانینسبتبهرفتارهایپیشگیرانه

راتاکیدکردهاند



شماره 41 | فروردین ماه 1398| 6 

می آید،  میان  به  صحبت  فرهنگ سازی  از  وقتی 
از  باید  آموزشی،  دوره های  که  کنیم  فراموش  نباید 
نظر  در  را  مهم  این  باید  شود.  آغاز  پیش دبستانی 
داشته باشیم که چرایی استعمال سیگار، یک موضوع 
اجتماعی و فرهنگی است. پس در وهله اول وظیفه 
باالترین مرجع امور فرهنگی، یعنی شورای فرهنگی 
دانشگاه ها است که این موضوع را سر و سامان داده 
تاکنون  کنند.  خارج  دستور  از  را  قهری  برخورد  و 
و  آموزشی  اماکن  در  بسیاری  قهری  برخوردهای 
نه تنها  که  شده  انجام  سیگار  دانشجویان  با  فرهنگی 
از استعمال سیگار در این مراکز نکاسته است، بلکه 
بوده ایم چراکه  نیز  پدیده  این  روزافزون  شاهد رشد 
را  مسئله  این  با  قهری  برخورد  دانشجویان،  دیگر 
را جزو  آن  استعمال  نادرست خوانده و در مواردی 
رفتارهای شخصی فرد دانسته اند. این در حالیست که 
از  آگاهی  بدون  دانشجویان  آموزشی،  مرکز  یک  در 
برخی قوانین و مقررات و نیز عدم لزوم اجرای آن، 
اشتباه  را  زمینه  این  در  بازدارنده  برخوردی  همچنان 
دانسته و معتقدند که این برخوردها موجب کاهش 
یا ترک مصرف آنها نخواهد شد. بنابراین اینجا یک 
مسئله حائز اهمیت می شود و آن، همان فرهنگ سازی 
به وسیله آموزش و اطالع رسانی صحیح است که باید 

هم راستا با محیط و جامعه مورد نظر باشد.
سال 82 قانونی در کشور به تصویب رسید که براساس 
بسته  و  مسقف  فضاهای  در  دخانیات  استعمال  آن، 
از  پس  شد.  ممنوع  آموزشی  و  دولتی  سازمان های 
آن، در سال 85 مقرر شد که سیگار کشیدن در تمام 
بخش های دانشگاه ها ممنوع باشد، استدالل هم این بود 
که در بسیاری از دانشگاه های دنیا، استعمال سیگار در 
تمام بخش ها ممنوع است، اما تا این مصوبه بخواهد 

رنگ اجرا به خود بگیرد، چندین سال طول کشید. 
اولین اقدام عملی جدی دانشگاه ها در راستای اجرای 
قانون منع استعمال دخانیات در فضای آموزشی در 
زمستان سال 91 اتفاق افتاد. یک روز دانشجویان به 
دانشگاه آمدند و دیدند که سطح دانشگاه پر شده است 
سیگاری ها  ممنوع.  دخانیات  استعمال  تابلوهای  از 
هم وقتی چنین اقدامی را دیدند، زیر تابلوها شروع 
»ماموران  آن، طرح  از  بعد  به   کشیدن سیگارکردند. 
سیگار« اجرا شد که وظیفه آن، دادن تذکر شفاهی به 
دانشجویان سیگاری بود. با این وجود، نسبت به چند 
سال گذشته تعداد سیگاری ها بیشتر شده و سن آنها 
نیز پایین آمده است. حتی تعداد زیادی از خانم های 
دانشجو در کنار خریدهای دیگر خود، سیگار را هم 
از فروشگاه ها برمی دارند که این مسئله قبال مشاهده 

نمی شد.

ازدانشجویانانتظارمیرود
درمحیطدانشگاهسیگارنکشند

و  فرهنگی  معاون  پیش  چندی  که  درحالیست  این 
از  اینکه  به  با اشاره  اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی 
سیگار  دانشگاه  محیط  در  می رود  انتظار  دانشجویان 
استعمال دخانیات در دانشگاه ها ممنوع  نکشند زیرا 
است، تاکید کرد: استعمال دخانیات در دانشگاه از نظر 
قانونی ممنوع است و از دانشجویان انتظار می رود در 
محیط دانشگاه قانون را نقض نکنند. گاه این اتفاق به 
این دلیل رخ می دهد که دانشجویان، از این قانون مطلع 
انجام  نیستند. زیرا اطالع رسانی در دانشگاه به خوبی 
نمی شود. اصغر واعظی در ادامه تصریح کرد: در مواجهه 
با مسائلی مانند رعایت عفاف و حجاب، ارتباط دختر 
و پسر و استعمال دخانیات، دوگونه برخورد سلبی و 
ایجابی اتفاق می افتد؛ در برخورد سلبی که ساده ترین 
نوع برخورد است، با مانع تراشی جلوی اتفاق گرفته 
می شود. به عنوان مثال سیگار را از دست دانشجو گرفته 
و نگذاریم سیگار بکشد. الزم است تذکر نیز محترمانه 
اتفاق بیافتد، اما از آن مهم تر باید کار ایجابی انجام شود. 
کار ایجابی یعنی بتوانیم با شیوه درست، دانشجو را به 
این باور برسانیم که وقتی وارد محیط دانشگاه می شود، 

چهار چوب دانشگاه را رعایت کند.
وی توضیح داد: با توجه به طیفی عظیم از مذاهب، 
محیط  وارد  که  مختلف  رسوم  و  آداب  اعتقادات، 
خانم  چه  می شود،  کشور  عالی  آموزش  و  دانشگاه 
دانشگاه و ضوابط  در شأن  پوششی  باید  آقا،  و چه 
دانشگاه رعایت شود. زمانی که می خواهیم با هواپیما 
از  پرواز  در حین  می شود  ما خواسته  از  کنیم،  سفر 
استعمال دخانیات پرهیز کرده و تلفن همراه خود را 

خاموش کنیم و نمی توانیم ادعا کنیم که تلفن همراه 
وسیله شخصی من است و نمی خواهم آن را خاموش 
کنم چرا که با سرپیچی از قانون باعث ایجاد مشکالتی 
خواهیم شد.  واعظی با اشاره به قبول برخی نقایص در 
این زمینه ها،  افزود: قطعا به صورت کامل نتوانسته ایم 
ایده خود را به ذهن و سلیقه دانشجویان که مخاطب ما 
هستند  منتقل کنیم. دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، 
از فرهیختگان کشور محسوب می شوند و باید برای 
توضیح و تفهیم آنها که با دانشگاه همراهی و قوانین را 
رعایت کنند، شیوه ای درست به کار گرفته و تالش کنیم 
بر نرم افزار ذهن دانشجو تاثیر بگذاریم. همچنین باید 
توجه داشته باشیم که راهکار ها همراه با حفظ کرامت 

انسانی باشد.
کتماناستعمالسیگاردربینجوانان

پاککردنصورتمسئلهاست
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز 
با اشاره به اینکه کتمان استعمال سیگار و قلیان در بین 
مسئله  صورت  پاک کردن  تنها  جوانان،  و  نوجوانان 
است، گفت: وقتی صحبت از فرهنگ سازی می شود، 
باید دوره های آموزشی از پیش دبستانی و دبستان آغاز 
شود تا به وسیله فرزندان وارد خانواده شده تا در نهایت 

به جامعه ای با فرهنگ تغییریافته برسیم. 
محمدرضا مسجدی ادامه داد: چندی پیش در جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات و با همکاری وزارت علوم 
طرحی را تدوین کردیم که هدف آن، دست یافتن به 
دانشگاه عاری از دخانیات بود. جمعیت در سال های 
گذشته، »9 فرمان« را جهت داشتن دانشگاه عاری از 
دخانیات تهیه و تدوین کرد که در سال تحصیلی گذشته 
و هم اکنون در بعضی دانشگاه ها اجرا می شود. در این 
طرح که »دانشگاه بدون دخانیات« نام  دارد،  مصرف و 
استعمال هرنوع دخانیات در فضاهای آموزشی،  حتی 
فضاهای باز و حیاط ها و عالوه بر آن، فروش و عرضه 
دانشگاهی  فروشگاه های  و  بوفه ها  در  دخانی  مواد 
ممنوع شود. مسجدی در ادامه تصریح کرد: همچنین 
مقرر شد تفاهم نامه ای برای کاهش مصرف دخانیات 
که  شود  برنامه ریزی  هم  دانشگاه ها  خوابگاه های  در 
زندگی  از  دخانیات  کامل  حذف  سوی  به  ادامه  در 
دانشجویان پیش برویم. در کنار این ممنوعیت ها هم 
گرفته  نظر  در  واحدهای درسی  یکسری  است  قرار 
شود تا دانشجویان با مضرات دخانیات و اثرات آن در 

آینده صحبت کنند.

»پاد«راهیبهسویشهربدوندخانیات
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در رابطه 
با لزوم اجرای طرح »پاد« در مدارس سراسری کشور 
بین  در  دخانیات  ازاستعمال  پیشگیری  طرح  گفت: 
دانش آموزان، به منظور آشنایی آنها نسبت به معضالت 
و خطرات استعمال مواد دخانی است که این طرح 
اگر بصورت سراسری در مدارس کشور اجرا شود، 

در  پایین  سنین  از  فرهنگ سازی  و  آموزش  شاهد 
بین فرزندانمان نسبت به کاهش معضالت اجتماعی 
به خصوص در بخش استعمال سیگار و قلیان خواهیم 
بود. مسجدی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح در 
حال حاضر در مدارس سراسری شهر ورامین در حال 
اجرا است تاکید کرد: در تالش هستیم به بهانه اجرای 
این منطقه را  این طرح در مدارس، تمام شهروندان 
جهت همکاری فراخوانیم تا شاهد کاهش مصرف مواد 

دخانی در این منطقه باشیم.
افزود: متولی سالمت کشور  این فوق تخصص ریه 
سیاست گذار  سازمان های  و  دولتی  نهادهای  همه 
هستند؛ به خصوص متولیان آموزش که بیش از هر نهاد 
دیگری مسئولیت سنگین پرورش نوجوانان و جوانان 
را بر عهده دارند. نمی شود که هر نهاد و اداره ای بدون 
توجه به اهداف توسعه، فعالیت کند و تنها از وزارت 
بهداشت توقع معجزه داشته باشیم. متاسفانه استعمال 
سیگار و قلیان عالوه بر تحمیل هزینه های سالمت، در 
بخش قاچاق و عدم اجرای قانون مالیات نیز هزینه های 

اقتصادی زیادی را به همراه داشته و دارد.

9فرماندانشگاهبدوندخانیات
درانتظاراجرایسراسری

دانشجویان  بر  دخانیات  مصرف  اثرات  آنجاکه  از 
انسانی  نیروی  سرمایه های  عنوان  به  دانشگاه ها 
متخصص کشور جدی و عمیق است، جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات ایران در این خصوص 9 فرمان 

را به تصویب رسانده است. این 9 فرمان عبارتند از:
فرمان اول: سیگار کشیدن توسط اساتید، دانشجویان، 
کلیه  در   ... و  میهمانان  مراجعه کنندگان،  کارکنان، 
فضاهای فیزیکی دانشگاه و واحدهای وابسته شامل 
کتابخانه ها،  آزمایشگاه ها،  آموزشی،  کالس های 
فرهنگی،  ورزشی،  سالن های  غذاخوری،  سالن های 

نمایشی و ... اکیداً ممنوع است.
فرمان دوم: تابلو و بنرهای مربوط به »دانشگاه بدون 
تابعه آن  دخانیات« در ورودی دانشگاه و واحدهای 

نصب شود.
فرمان سوم: در قسمت های مختلف دانشگاه، تابلو، 
پالکارد و بنرهای  مناسب مربوط به ممنوعیت استعمال 

دخانیات نصب شود.
فرمان چهارم: ریاست دانشگاه یا نماینده وی، بخشنامه 
ممنوعیت استعمال دخانیات را به کلیه کارکنان دانشگاه 

ابالغ نمایند و مسئول حسن اجرای آن نیز هست.
فرمان پنجم: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای 
اعمال  راهکارهای  دولت،  هیأت  مصوبه  و  اسالمی 
مربوطه  توسط ضابطان  متخلفان  برای  نقدی  جرایم 
انجام و موارد تخلف به هیأت تخلفات ارجاع و اقدام 

الزم صورت گیرد.
مواد دخانی در  فرمان ششم: عرضه سیگار و سایر 
و  کیوسک ها  و  دانشگاه  به  مربوط  فروشگاه های 

فروشگاه های بیرونی تا فاصله 100 متری مراکز تابعه 
دانشگاه ممنوع است.

محدوده  در  دخانی  مواد  استعمال  هفتم:  فرمان 
100متری دانشگاه و مراکز مرتبط نظیر رستوران ها، 

خوراک پزی ها، اغذیه فروشی ها و ... ممنوع است.
فرمان هشتم: برنامه های تشویقی برای افراد سیگاری 
در  و  نظر گرفته شود  در  ترک شده اند  به  موفق  که 
شرایط استخدام و به کارگیری نیروهای انسانی )رسمی، 
پیمانی، شرکتی، روزمزد و...(، عدم مصرف دخانیات 

لحاظ شود.
فرمان نهم: محل مناسب برای ترک سیگار برای افراد 
سیگاری و مراجعان عالقمند فراهم شود. در ارزشیابی 
دخانیات  بدون  دانشگاه  کشور،  دانشگاه های  ساالنه 
به عنوان یک شاخص در رتبه بندی دانشگاه ها مد نظر 

قرار گیرد.
مشارکتدانشجویاندراجرایطرح

»دانشگاهبدوندخانیات«
همچنین در سال گذشته معاون دانشجویی دانشگاه 
تهران در سال گذشته اعالم کرد: طرح دانشگاه عاری 
از دخانیات که در مرحله تدوین نهایی قرار دارد، از 
مهرماه سالجاری و همزمان با آغاز سال تحصیلی در 

دانشگاه تهران استعمال دخانیات ممنوع خواهد شد. 
حسن به نژاد به آخرین وضعیت اجرای طرح عاری از 
دخانیات در دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: در طرح 
دانشگاه بدون دخانیات، تالش ما این بود که بتوانیم 
کنیم،  همراهی  طرح  این  اجرای  در  را  دانشجویان 
بنابراین برخالف دانشگاه های دیگر که در اجرای این 
طرح تصمیم مدیریتی گرفته اند، ما در دانشگاه تهران 
تالش کردیم از تشکل ها، شوراها، شوراهای صنفی، 
ر شورای  را  نمایندگانی  غیره،  و  علمی  انجمن های 
سیاست گذاری طرح فوق دعوت کنیم و در حقیقت 
دخانیات  بدون  دانشگاه  در خصوص  اساس،  آن  بر 

برنامه ریزی داشته باشیم.
وی در ادامه نیز گفته بود: یکی از مزیت های مشارکت 
دانشجویان در برنامه ریزی های اجرای طرح دانشگاه 
بدون دخانیات، این بود که مطمئن شویم دانشجویان 
در اجرای آن همراه خواهند بود و با توجه به اینکه 
مجبور بودیم در خصوص تصمیم گیری های اجرای 
به  دهیم،  انجام  اقناعی  فعالیت های  یکسری  طرح 
دانشجویان اعالم می کردیم که بیشتر برنامه های ما در 
این زمینه تشویقی و بدون نگاه انضباطی خواهد بود و 
به این صورت دانشجویان در اجرای آن همراه شدند. 
به نژاد در پایان، خاطرنشان کرد: اجرای طرح دانشگاه 
عاری از دخانیات، شامل همه اعضای هیات علمی،  
دانشجویان و کارمندان در دانشگاه تهران خواهد بود و 
در مرحله اول تالش خواهیم کرد با برنامه های فرهنگی 
این طرح را  با کمک خود دانشجویان  و تشویقی و 
اجرایی کنیم. کسانی که آن را رعایت نکنند نیز از طرف 

خود دانشجویان مورد تذکر قرار خواهند گرفت.

مصرفسیگاردانشجویانرا
بهکمیتهانضباطینمیکشاند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران نیز پیش از این گفته بود: 
در دانشگاه تهران سعی شده است تا به دلیل مصرف 
سیگار برای دانشجویان پرونده انضباطی تشکیل نشود. 
برای جلوگیری از مصرف سیگار در میان دانشجویان 
باید آمیزه ای از آیین نامه ها و فعالیت های فرهنگی و 
ترویجی در یک بازه زمانی میان مدت اجرا گردد تا 

این مسئله حل شود.
عنوان  به  طرحی  افزود:  ادامه  در  سرسنگی  مجید 
دانشگاه عاری از دخانیات در تمام دانشگاه ها در حال 
اجرا است که دانشگاه تهران نیز در این طرح مشارکت 
دانشگاهی  محیط های  در  دخانیات  از  استفاده  دارد. 
صحیح نبوده و این موضوع در شأن دانشجویان نیست. 
همچنین کشیدن سیگار عالوه بر اینکه به جسم لطمه 
وارد می کند ممکن است زمینه ساز تخلفات بعدی باشد. 
بنابراین سعی داریم در دانشگاه تهران خطرات استفاده از 
سیگار را به دانشجویان منتقل کنیم. وی گفته بود: برنامه 
داریم فضاهای آموزشی را از مصرف دخانیات پاک 
کنیم. بنابراین عدم مصرف سیگار در میان دانشجویان 
موضوعی نیست که به صورت بخشنامه ای و یک باره 
قابل حل باشد. تجربه نشان داده است اگر بخواهیم در 
این زمینه افراطی عمل کنیم ممکن است با شکست 
مواجه شویم. سرسنگی عنوان کرد: در حوزه مصرف 
به صورت تدریجی  باید  میان دانشجویان  سیگار در 
وارد شد و فعالیت های فرهنگی انجام داد تا در یک 
پروسه زمانی چندساله بتوانیم این موضوع را از دانشگاه 
خارج کنیم. باید زمینه ای ایجاد شود که دانشجویان به 
این موضوع برسند که کشیدن سیگار زشت است و 
دانشجویانی که در  ندارد.  دانشگاه همخوانی  با شأن 
و  پژوهشی  آموزشی،  فضاهای  مسقف،  محیط های 
ما  به  اگر  باشند  داشته  دخانیات  استعمال  خوابگاه ها 

معرفی شوند موضوع را پیگیری می کنیم.

اینطرحموجببدبینیبهدانشگاهمیشود
محمد رهبری، دبیر سابق انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در گفت وگو با 
ایرناپالس با مطرح کردن مخالفت خود در جلسات 
تصمیم گیری »طرح دانشگاه عاری از دخانیات« گفت: 
در این جلسات افراد مختلفی شامل مسئوالن دانشگاه، 
انجمن ها، نشریات و  دانشجویان )نماینده تشکل ها، 
با تخصص مرتبط  شورای صنفی( و برخی استادان 
شرکت می کردند و در همان جلسات مطرح شد که 
این طرح برای دانشگاه خوب نیست و سوءتفاهم بین 
دانشجویان ایجاد می کند، زیرا از یک سو سبب بدبینی 
به دانشگاه می شود و از سوی دیگر هزینه زا خواهد 
بود.  او ادامه داد: همان موقع هم به نظر نمی رسید 
نماینده های  چون  باشد،  جدی  خیلی  ماجرا  که 
بودند  معتقد  زیرا  کردند،  مخالفت  آن  با  دانشجویی 
نباید طرح دانشگاه عاری از دخانیات اجرا شود. این 
طرح می تواند به نارضایتی دانشجویان دامن بزند و در 
نهایت منجر به اتفاقات ناگواری در دانشگاه شود.  این 
فعال دانشجویی در پاسخ به سوالی در رابطه با اولویت 
مسائل دانشجویان گفت: مسئوالن فرهنگی دانشگاه 
باید به تسهیل فعالیت دانشجویان توجه کنند. مسئله 
به رفع فضای  دیگری که خیلی جدی شده، کمک 
مرده در دانشگاه است. مسئوالن دانشگاه باید به فکر 

برنامه ریزی برای حفظ سرمایه های دانشگاه باشند. 

دانشگاهچنینطرحهاییرا
فقطدرتابستانمطرحمیکند

دانشجویان  شورای صنفی  اسبق  دبیر  رمضانی  امین 
ایرناپالس گفت:  با  نیز در گفت وگو  تهران  دانشگاه 
تابستان مطرح  در  فقط  را  دانشگاه چنین طرح  هایی 
از  فرهنگی  معاون  تابستان  در  گذشته  سال  می کند. 
قانون جدید پوشش صحبت می کرد اما اجرایی نشد. 
به نظر این مسائل در دانشگاه تهران فقط در همین 

فصل مطرح و با آغاز ترم فراموش می شود. 
در  دخانیات  مصرف  میزان  از  که  آمارهایی  به هرحال 
دانشگاه ها وجود دارد نگران کننده است و مسئوالن مطابق 
وظیفه ای که برعهده دارند، باید راهکارهایی را برای بهبود 
وضعیت سالمت دانشجویان در نظر بگیرند و رویکردهای 
فرهنگی و آگاهی بخشی در درازمدت اثرگذارتر خواهد 
بود. همچنین مشارکت حقیقی دانشجویان در اجرای این 

طرح  به نظر می رسد راهکار موثری باشد. 

ممنوعیتاستعمالسیگاردردانشگاههانیازمندکارایجابیاست،نهبرخوردسلبی!

فرهنگسازیازپیشدبستانیآغازشود
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به موجب ماده 6 منشور حقوق شهروندی، شهروندان 
فضایل  رشد  برای  مساعد  محیط  از  دارند  حق 
شوند.  برخوردار  معنوی  تعالی  و  دینی  اخالقی، 
دولت همه امکانات خود را برای تامین شرایط الزم 
بهره مندی از این حق به کار می گیرد. ماده 91 منشور 
بر این نکته تاکید می کند که محیط زندگی عاری از 
آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و 
روانگردان، حق شهروندان است. همچنین از اواسط 
دهه 70 کمیته ای به نام کمیته کشوری کنترل دخانیات 
تشکیل شد و در سال 77 سازمان جهانی بهداشت به 
تدوین کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات اقدام کرد. 
ایران نیز از سال 1384 به این کنوانسیون پیوست. بعد 
از پیوستن ایران، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیات سال 1385 در مجلس تصویب و آیین نامه 
اجرایی این قانون نیز سال در 1386 ابالغ شد. در 
تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات آمده 
است: » استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل 
نقلیه عمومی موجب حکم جزای نقدی از 50 هزار 

ریال تا 100 هزار ریال است.«
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات 
نیز می گوید: »به منظور حفظ سالمت عمومی به ویژه 
محافظت در برابر استنشاق تحمیلی دود محصوالت 
دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع 

است.«
ماده 3 این قانون نیز تاکید می کند که هر نوع تبلیغ، 
به  افراد  تحریک  یا  غیرمستقیم  و  مستقیم  تشویق 
ماده  طبق  است.  ممنوع  اکیدا  دخانیات  استعمال 
13 قانون جامع کنترل دخانیات، حقوق شهروندان 
تفریحی  محیط های  و  عمومی  اماکن  به  محدود 
اولیه  حقوق  از  یکی  سالم  هوای  در  کار  نیست. 
قانونی  و  اصلی  از وظایف  و  کارمندان  و  کارگران 
کارفرمایان است. محافظت کارکنان و مراجعان در 
این  عوارض  بروز  از  دخانیات،  محیطی  دود  برابر 
بیماریهای  از  بسیاری  زمینه ساز  که  عامل خطرساز 

شغلی است، می کاهد.
همچنین در ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه با 
دخانیات برای حفظ سالمت کارکنان در محیط کار، 
استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری را ممنوع کرده است و 
ماده  موضوع  نهادهای  کارکنان  از  مرتکب  چنانچه 
18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد، به حکم 
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات 
مقرر در بندهای الف و ب ماده 9 قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به 
تنبیه مقرر در بند ج ماده مذکور تنبیه میشود. همچنین 
کنترل  جامع  قانون  در  شده  گرفته  نظر  در  جرایم 
دخانیات در سال 92 طبق مصوبه هیات دولت افزایش 
یافت، ولی کماکان این مجازات ها برای جلوگیری از 
تخلف و به مخاطره انداختن سالمت شهروندان در 

اماکن عمومی بازدارنده نیست.

عواملمرتبطبااستعمالسیگاروارتباطآنبا
برخیخصوصیاتدموگرافیکوعالیمروانپزشکی

بررسی شیوع مصرف  به  دانشجویان  پیش،  چندی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  در  سیگار 
خصوصیات  برخی  با  آن  ارتباط  و  خوراسگان 
دموگرافیک و عالیم روانپزشکی پرداخته اند؛ )آرش 
قدوسی، مهین امین الرعایا، عباس عطاری، محمدرضا 
مرآثی، صفا مقصودلو( که بررسی نتایج آن در این 

گزارش خالی از لطف نیست. 
در این تحقیق آمده است، استعمال دخانیات یکی از 
عمده ترین علل مرگ ومیر زودهنگام در کشورهای 
پیشرفته و در حال توسعه است. دوران دانشجویی 
با توجه به ویژگی های خاص از دید سیاستگذاران 
از  پیشگیری  به منظور  ویژه ای  جایگاه  از  سالمتی 
پژوهش  این  در  است.  برخوردار  سیگار  مصرف 
عوامل مرتبط با استعمال سیگار و ارتباط آن با برخی 
خصوصیات دموگرافیک و عالیم روانپزشکی مورد 
بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع مقطعی 
دانشجویان  از  نفر  را 537  آن  آماری  بود و جامعه 
7 دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان تشکیل 

دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب 
شدند. بر اساس یافته های این مطالعه، 18/7 درصد 
دانشجویان سیگاری هستند و درصد استعمال سیگار 
در مردان به طور معناداری بیشتر از زنان است. بین 
وضعیت تأهل و وضعیت سکونت ارتباط معناداری 
مشاهده نشد. 27/3 درصد از دانشجویانی که سیگار 
ارتباط  و  دارند  سیگاری  خانواده  می کنند،  مصرف 
سیگاری  خانواده  و  سیگار  استعمال  بین  معناداری 
وجود دارد. بیشترین راه های آشنایی با سیگار برای 
اولین بار از طریق دوستان )75 درصد( بود. از بین 
عالیم روانپزشکی، نمره خصومت )پرخاشگری( و 
شکایات جسمانی به طور معناداری در افراد سیگاری 
کلی  نمره ضریب  بود.  غیرسیگاری  افراد  از  بیشتر 
عالیم مرضی )General severity index( یا GSI در 
افرادی که سابقه مصرف سیگار دارند، بیشتر از افراد 
غیر سیگاری بود، ولی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
شیوع  که  گرفت  نتیجه  می توان  اینگونه  بنابراین 
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  در  دخانیات  استعمال 
خوراسگان نسبت به بسیاری از دانشگاه های دیگر 
بیشتر بود. این شیوع باال در این سن می تواند منجر 
نظر جسمی و روانی گردد  از  زیادی  به معضالت 
میزان  داد،  نشان  هم  مطالعه  این  که  همان گونه  و 
بنابراین  می برد.  باال  افراد  این  در  را  پرخاشگری 
جهت  پیشگیرانه  و  آموزشی  سیاستگذاری های 
کاهش مصرف سیگار در دانشگاه از اهمیت به سزایی 

برخوردار است.

عواملمؤثردرگرایشبهاستعمالسیگار
دردانشجویان

در  مؤثر  عوامل  دیگری  پژوهش  در  همچنین 
گرایش به استعمال سیگار در دانشجویان دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط مهین 
امین الرعایا، عباس عطاری و محمدرضا مرآثی انجام 
آمده است: ساالنه  نیز  پژوهش  این  شده است. در 
حداقل 4/5 میلیون نفر در دنیا بر اثر استعمال سیگار و 
بیماریهای ناشی از مصرف آن جان خود را از دست 
جوانان  بین  در  سیگار  استعمال  امروزه  می دهند. 
تحصیل کرده رو به افزایش است. پژوهش حاضر 
با هدف بررسی عوامل مؤثر در گرایش به استعمال 
پزشکی  دانشکده  دانشجویان  دیدگاه  از  سیگار 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
آماری  و جامعه  بود  مقطعی  نوع  از  مطالعه حاضر 
آن را 305 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی علوم 
پزشکی اصفهان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد 

که دانشجویان سیگاری مهمترین عامل در ترغیب 
به اولین بار سیگارکشیدن را عالقه شخصی )%50( 
اوقات فراغت  و سپس دوستان سیگاری و گذران 
)28/6%( بیان نمودند. 92/9% دانشجویان سیگاری 
امکانات دانشگاه را جهت گذران اوقات فراغت کافی 
ندانستند. 71/4% افراد مورد بررسی بعد از ورود به 
دانشگاه، شروع به استعمال سیگار نمودند. شایعترین 
دانشجویان  در  سیگار  مصرف  به  گرایش  علت 
پزشکی، از دیدگاه دانشجویان به ترتیب مشکالت 
امکانات  روانپزشکی، مشکالت تحصیلی و کمبود 
مورد  در  پزشکی  دانشجویان  نظر  است.  تفریحی 
احتمال میزان شیوع استعمال سیگار در دانشجویان 
اینگونه  بنابراین  بود.  متفاوت   %80 تا   %10 بین 
به  نتیجه گرفت که مهمترین علل گرایش  می توان 
اعم  پزشکی  دانشجویان  دیدگاه  از  سیگار  مصرف 
روانپزشکی،  مشکالت  غیرسیگاری،  و  سیگاری  از 
مشکالت تحصیلی و کمبود امکانات تفریحی است. 
برای  روانپزشکی  اختالالت  ساالنه  غربالگری  لذا 

دانشجویان پزشکی پیشنهاد می گردد.

شیوعوعللگرایشبهمصرفسیگاردربیندانشجویان 
همچنین در پژوهشی با عنوان شیوع و علل گرایش 
به مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه های شهر 
مسعود  بهرامپور،  محمدرضا  توسط  )که  کرمان 
ریانی، سکینه محمد علیزاده، فاطمه گواری و طاهره 
امروزه استعمال  انجام شده( آمده است؛  رمضانی 
دخانیات به عنوان یک معضل مهم بهداشتی و فراگیر 
در اقشار مختلف ازجمله در دانشجویان در بسیاری 
از مناطق دنیا مطرح است و شناخت علل گرایش به 
آن در مبارزه و پیشگیری از استعمال دخانیات موثر 
است. در طی یک مطالعه توصیفی مقطعی از 558 
)حجم  کرمان  شهر  دانشگاه های  پسر  دانشجوی 
شرکت  طرح  این  در  داوطلبانه  نفر   460 نمونه( 
دانشجویان  از  درصد  نتایج 52/8  طبق  که  کردند 
12/1درصد  در  داشتند،  سیگارکشیدن  تجربه 
یعنی 56 نفر سیگارکشیدن ادامه پیدا کرده بود و 
54/4 درصد در سن زیر 20 سالگی اولین سیگار 
در  موثر  عوامل  میان  از  بودند.  نموده  تجربه  را 
گرایش به مصرف سیگار، تقلید از دیگران، کسب 
تجربه، کسب آرامش، تشویق دوستان و دیگران، 
احساس بزرگی و زیبایی با مصرف، لجاجت در 
مقابل والدین از مهمترین عوامل ذکر شده است. 
در مقایسه با برخی از مطالعات مصرف سیگار در 
دانشجویان مورد پژوهش شیوع پایینی داشت. اما با 
توجه به اینکه بیش از نیمی از دانشجویان مصرف 

سیگار را تجربه کرده بودند و سن شروع استعمال 
از  آموزشی  برنامه های  اجرای  بود،  سال   20 زیر 
رفتاری  مناسب  الگوی  انتخاب  کودکی،  زمان 
برای معاشرت با کودک و فراهم نمودن تسهیالت 
رفاهی، تفریحی و مشاوره به منظور کاهش شیوع و 

پیشگیری از این معضل پیشنهاد می گردد.
پتانسیل  های  و  موقعیت  از  استفاده  با  مدارس 
از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  می توانند  موجود 
استعمال دخانیات توسط دانش آموزان داشته باشند. 
دانش آموزان یک سوم از زمان بیداری  خود را در 
مدرسه سپری می کنند و بسیاری از آنان معتقدند که 
شروع مصرف سیگار به  دلیل الگوپذیری از دوستان 
و همساالن سطح خود رخ می دهد. اولین تجربه 
سیگارکشیدن در افراد سیگاری قبل از پایان دوره 
نشان  امریکا  در  مطالعات  می دهد.  رخ  دبیرستان 
 14 دانش آموزان  از   %6/5 معموال  که  است  داده 
از دانش آموزان 16 ساله و %20/1  ساله، %13/1 
و  راهنمایی  مقاطع  در  ساله   18 دانش آموزان  از 
دبیرستان در 3 ماه گذشته مصرف دخانیات داشته -

در  سیگار  مورد مصرف  در  اندکی  اطالعات  اند. 
دانش آموزان زیر 12 سال وجود دارد، ولی اولین 
 12 و   11 سنین  در  بیشتر  سیگار  مصرف  تجربه 
بررسی  یک  مثال  به عنوان  می دهد.  رخ  سالگی 
ساله   14 دانش آموزان  روی  آمریکا  در  سراسری 
نشان داد که 13% این افراد، اولین تجربه مصرف 
سیگار را در سنین 10 تا 11سالگی داشته  اند و %28 
آنها همچنان به مصرف سیگار ادامه داده  اند. اگر این 
روند به این شکل ادامه یابد، بیش از 5 میلیون از 
افراد زیر 18 سال سرانجام در اثر مصرف سیگار 
که  خطراتی  شد.  خواهند  زودرس  مرگ  دچار 
سالمت جوانان و نوجوانان را در این سنین تهدید 
می  کند گاهی غیرقابل جبران است. این در حالی 
است که عالئم اعتیاد که همان وابستگی به استعمال 
کشیدن  سیگار  هفته  چند  از  بعد  است  دخانیات 
دروازه  می تواند  همچنین  سیگار  می شود.  ظاهر 
نوجوانان  باشد.  غیرقانونی  مخدر  مواد  مصرف 
سیگاری نسبت به افراد دیگر، چه دختر و چه پسر، 

مستعد روی آوردن به این مواد هستند.

نقشمراکزآموزشیدرکاهشمصرفمواددخانی
و  جلوگیری  در  مثبتی  تاثیر  مدارس  اینکه  برای 
دانش آموز  بین جوانان  در  سیگار  کاهش مصرف 
داشته باشند باید محیطی ایجاد کنند که دانش آموزان 
ضد  رفتارهای  و  اعتقادات  تقویت  به  تشویق  را 
سیگار کشیدن بکنند. دانش آموزان الگو می توانند با 

عنوان همیار کنترل دخانیات در اجرای سیاست های 
کنترل و پیشگیری از سیگار کشیدن سایر جوانان در 

مدارس به کمک گرفته شوند. 
یکی از عوامل اجرای این مهم، مدرسه بدون دود 
کاهش  دوام  به  و  است  پایدار  سیاستی  که  است 
مصرف سیگار در بین دانش آموزان کمک می کند. 
البته این برنامه زمانی مفید است که مطمئن شوند 
هیچ بچه سیگاری در مدرسه نیست و این یک پیام 
قوی و سازنده کنترل دخانیات برای مدارس دیگر 
است. مصرف دخانیات توسط معلمان و کارکنان 
اینکه  یا  برسد  کمترین حد خود  به  باید  مدارس 
از دید دانش آموزان به دور باشد. اتخاذ سیاست های 
با  برای مدرسه زمانی موثرند که  کنترل دخانیات 
پیشگیری و آموزش همراه باشند. تعداد زیادی از 
کشورها قوانین منع استعمال دخانیات در مدرسه 

وضع شده است.

مراکزآموزشیموفقبرنامهپیشگیری
وکاهشمصرفدخانیاترااجرامیکنند

ابتالی  کاهش  و  پیشگیری  برای  که  آموزشی  مراکز 
دانش آموزان به مصرف دخانیات آموزش می دهند در 
اجرای کامل این برنامه موفق خواهند بود. بهترین کار 
برای چنین برنامه هایی این است که تنها به یک جنبه از 
اثرات سوء بهداشتی مصرف سیگار متمرکز نشوند و به 
اثرات و پیامدهای منفی اجتماعی از مصرف دخانیات 
در این برنامه ها توجه داشته باشند و همچنین به تاثیر 
نخوردن  فریب  و  گفتن  نه  مهارت  همساالن،  فشار 
برای  بازاریابی  نوع  یک  به عنوان  رسانه ای  تبلیغ  از 
بپردازند. در کل پیشنهاد آموزش  محصوالت دخانی 
کنترل دخانیات تنها در مدارس راهنمایی و دبیرستان 
این دستورالعمل ها و  باید  نیست. دانش آموزان  کافی 
تحصیل  طول  در  جزوه ها  یکسری  در  را  آموزش ها 
خود دریافت کنند. برنامه های پیشگیری از دخانیات 
موثر برای دانش آموزان درجه بندی شده و بر اساس 
سن تنظیم شده است و همراه با دستورالعمل های دقیق 

برای اجرا در مقاطع راهنمایی و دبیرستان است.

ارائهبرنامههایخاصآموزشیبرایمعلمان
زمانی که معلمان برنامه های آموزشی پیشگیری از 
دخانیات را به طور صحیح آموزش می بینند، موفقیت 
باید  موثر  آموزش  می رود.  باال  بسیار  برنامه  این 
شامل بررسی محتوای برنامه درسی، مدل سازی از 
فعالیت های برنامه توسط مربیان مجرب با فرصت 
باشد.  برنامه ها  اجرای  برای  معلمان  برای  کافی 
خانواده ها نیز نفوذ زیادی بر روی برداشت و نگرش 
و  دارند  دخانیات  استعمال  مورد  در  دانش آموزان 
برنامه های  در  امکان  حد  تا  باید  خانواده  اعضای 
پیشگیری از دخانیات مشارکت فعال داشته باشند. 
برنامه های آموزشی که شامل تکالیف تعاملی برای 
والدین و دیگر اعضای خانواده است نه تنها باعث 
مهم  موضوع  این  در  آموزشی  بحث های  افزایش 
بهتر  سیاست های  اجرای  به  منجر  بلکه  می شود، 
در مورد مصرف دخانیات در خانه می شود و حتی 
بزرگساالن سیگاری را تشویق به ترک سیگار می کند.
بنابراین برای تقویت سیاست های ضد دخانیات و 
روح بخشیدن به برنامه های مرتبط با آن در مدارس، 
باید به دانش آموزان فرصت هایی بدهند تا پروژه هایی 
برای کاهش طرفداران سیگار و ضد ارزش نمودن 
استعمال دخانیات در جوامع ارائه دهند. برای مثال 
نزدیک  فروشگاه های  از  می توانند  دانش آموزان 
مدرسه خود که تبلیغ و فروش محصوالت دخانی 
را دارند یک نظرسنجی انجام دهند و برای کاهش یا 
حذف این محصوالت از صاحبان فروشگاه بخواهند 
به  قرار دهند.  از دید  را خارج  این محصوالت  که 
همین ترتیب دانش آموزان می توانند با نوشتن مطالب 
خود،  مدرسه  کتابخانه  مجالت  در  دخانیات  ضد 
یک نوع مبارزه برای جلوگیری از مصرف هرگونه 
دخانیات انجام دهند. این پروژه که یک نوع روش 
کنترل دخانیات است، می تواند بچه  ها را در پیشگیری 
از شروع، رفع وابستگی یا پشت پا زدن به محصوالت 

دخانی راهنمایی و کمک کند.

اهمیتگذاریهایآموزشیوپیشگیرانهجهتکاهشمصرفسیگاردردانشگاه

مروریبرقانونممنوعیتاستعمالدخانیاتدرکشور

سیگارکشیدندردانشگاهمنعقانونیدارد



شاید عجیب به نظر برسد، اما ثبت اختراعی با عنوان سیگار الکترونیکی به 91 
مخترع  رابینسون،  کار جوزف  از  نمونه ای  امروز  می گردد! هرچند  باز  قبل  سال 
آمریکایی این دستگاه موجود نیست، اما نخستین اقدام در راه ساخت یک ابزار 
آن  در  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  اجرایی  زمان  آن  در  تنباکو،  بدون  دخانی 
زمان به مضرات سیگار توجه چندانی نمی شد، وی رابینسون هدف خود را از این 

اختراع، رساندن بخارهای گرم دارویی به بیماران اعالم کرده بود!

این محصول منعطف تر کرد.  به  را  نگاه ها  انگلیسی و آمریکایی،  انتشار 2 گزارش در نشریات  در سال 2011، 
براساس تحقیقات منتشر شده از سوی 2 تیم مختلف در این دو کشور، بهره گیری از سیگارهای الکترونیکی 
سبب شده بود تعداد قابل توجهی از معتادان به سیگار، آن را ترک کنند. در کنار آن، مخالفت اوباما با طرح 
محصول  این  به  عمومی  اقبال  شد  سبب  هوایی  مسافرت های  در  الکترونیکی  سیگارهای  مصرف  ممنوعیت 
از  مغز  دریافتی  بازخوردهای  اینکه  با  ارتباط  در   BMC Public Health مجله  گزارش  یابد.  افزایش  به شدت 
سیگارهای الکترونیکی از محصوالت سنتی NRT برای ترک سیگار موثرتر است، به مانند یک چاشنی انفجاری، 

فروش این محصول را دو برابر کرد!

گام سوم در سال 1979 برداشته شد. فردی به نام فیل ری با کمک 
با تبخیر  دوست پزشکش، نورمن جیکوبسن، محصولی ساختند که 
نیکوتین، حس سیگار کشیدن را در فرد ایجاد می کرد. در حقیقت 
آنها می خواستند چیزی شبیه آنچه امروز با عنوان برچسب نیکوتین 
می شناسیم را بسازند، اما یک شکست تجاری دیگر را در این مسیر 

ثبت کردند!

vapefest )فستیوال سیگار الکترونیکی(  با برگزاری نخستین 
از  آمریکا  عمومی  پزشکان  انجمن  ویرجینیا،  در   2010 سال  در 
محصول  یک  به عنوان  را  محصول  این  رسما  تا  خواستند   FDA
دهد.  قرار  تنباکویی  محصوالت  سایر  هم ردیف  و  عادی  دخانی 
اینکه  رسمی  اعالم  با  تایلند  بهداشت  وزارت  میان،  این  در 
سیگار الکترونیکی به سبب دارا بودن مواد سمی زیاد به مراتب 
خطرناک تر از سیگار عادی است، کار را وارد مرحله جدی تری 
الکترونیکی  سیگار  با  مبارزه  تا  شد  سبب  اما   FDA تعلل  کرد. 
به صورت پراکنده انجام پذیرد که مهمترین آنها، محدود کردن 

مصرف آن در ارتش ایاالت متحده بود.

در سال 1965، نخستین سیگار الکترونیکی که به نمونه های امروزی شبیه باشد، توسط هربرت 
گیلبرت در پنسیلوانیا ساخته شد. وی معتقد بود دستگاهش بوی بد سیگار را ندارد و هوای گرم 
و مطبوع حاصل از آن، برای بدن مفید هم هست! هرچند دومین گام در این زمینه نیز به یک 
شکست تجاری منجر شد، اما روش گیلبرت برای عبور دادن مواد شیمیایی معطر از فیلترهای 

مخصوص و خروج دود از انتهای دستگاه، راه را برای آیندگان بازتر کرد.

دهه نود را باید دهه تحقیق و توسعه در این مسیر دانست. در سال 1998، نمونه ای 
از سیگارهای الکترونیک که بر پایه تبخیر شیمیایی عمل می کرد توانست مجوز 
روی  بر  صورت گرفته  تحقیقات  با  و  ادامه  در  اما  آورد؛  به دست  را   FDA اولیه 
محصول یادشده، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که تاثیرات مثبت چندانی 
در آن وجود ندارد و باز، اختراع جدید به فراموشی سپرده شد! اما این بار، کار از 

دست دانشمندان آمریکائی خارج شد و به آن سوی کره زمین رفت.
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سیگارهایالکترونیکازکجاآمدهاند؟

فرازوفرودهای
یکمصیبت!

یکسیگارالکترونیکیشبیهیکبخارپزبرقیعملمیکند.اصلیترینبخشهای
آنعبارتندازدهانه،مخزنمایع،اسپری،المنتگرماساز،یکمیکروچیپحساس
بهمکشوباتری.البتهدربرخیمدلها،یکچراغLEDکوچکهمقرارداردکه
برایشبیهسازیعملپکزدنبهکارمیرود!وقتیفردبهسیگارالکترونیکی
پکمیزند،فرمانیازدستگاهبهاسپریصادرمیشودکهبخشیازمایعمورد
نظررابررویالمنتداغشدهتوسطباتریبپاشد.حاصل،دودغلیظیاستکهبه
کامفردداخلشدهوحسوحالاستعمالسیگاریاقلیانراشبیهسازیمیکند!
بازار الکترونیکیموجوددر تمامیسیگارهای البتهبخشمشترک تعریف این
و آمده بهوجود دخانی ابزار این در زیادی تغییرات اخیر، سالیان در و است
و VapePen تا گرفته ویپ و الکترواسموک از است؛ گرفته خود بر نامهای
e-Cig.جدیدترینمدلاینمحصولباعنوانJUUL،ازسال2016بهبازارهای
جهانیواردشدوآنرابایدچیزیشبیهبهابزارهایجیمزباندنامید!یکفلش
USBبهاندازهیکانگشتدستکهکامالشبیهفلشهایموجوددربازاراست،
اماقابلیتاستفادهبهعنوانیکسیگارالکترونیکیرادارد.بازاراینمحصول
آنقدرگرفتهاستکهگردشمالیشرکتتولیدکنندهآندریکسالاخیر،بیش

از1.2میلیارددالربودهاست!

طرزکار

یکقلیانجیبی!یکسیگارمدرن!ابزاریکههرغیردودیراهم
تایکبارآنراامتحانکند؛خصوصاسیگاریها،که وسوسهمیکند
مدتهاستآرزویدودکردنسیگاردرهمهجا،ازآنهاگرفتهشده؛
آنهموقتیکهاینمحصوالتجدید،نهبویبدیدارند،ونهضرر!
البتهاینتمامداستاننیست...مسیرزیررادنبالکنیدتاتاریخچه

اختراعوشیوعمصرفسیگارهایالکترونیکراباهممرورکنیم.
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تا به امروز، دعوای میان موافقان و مخالفان سیگارهای الکترونیکی پابرجاست و همین امر عمال سبب ساز 
تبلیغات غیرمسقیم و رسیدن گردش مالی بازار این محصول به 22 میلیارد دالر شده است. گویی آشکارشدن 
عوارض استنشاق بخارات این سیگارها نیازمند زمان است تا به مانند سیگارهای عادی که زمانی با هدف 
و  محصول  این  سازنده  نفوذ شرکت های  اینکه  آخر  گام  گردد.  روشن  همگان  بر  می شدند،  تجویز  درمان 
کمپانی های بزرگ بین المللی تولید سیگار و سودهای سرشار آنها باعث شده رسیدن به حقیقت سالم بودن 

یا مضر بودن سیگارهای الکترونیکی، در یک مه غلیظ از تردید قرار گیرد.

در ابتدای سال 2013، کاخ سفید از FDA خواست تا یک نظر قطعی در باب 
این درخواست، سامان  از  ارائه کند. هدف  این محصول  بودن  یا مضر  مفید 
اجماع  به  اما  بود.  الکترونیکی  سیگارهای  گسترش  حال  در  بازار  به  دادن 
نرسیدن کارشناسان این سازمان، مانع از اعالم نظر قطعی در این باب شد. 
این در حالی بود که بسیاری از کشورهای جهان نظیر ونزوئال، هلند، سنگاپور، 

پاناما، ترکمنستان و...، ورود این محصول را ممنوع اعالم می کردند.

داروساز 54 ساله چینی با نام هون لیک که اعتیاد شدید به سیگار 
زندگی  در  بزرگ  تغییر  یک  فکر  به  پدر،  دادن  دست  از  با  داشت، 
شخصی اش افتاد. پدر وی به سبب مصرف بسیار زیاد سیگار به سرطان 
ریه مبتال شد و درگذشت و این اتفاق، زنگ خطری برای هون بود. او 
در سال 2003 سیگاری ساخت که آب دارای نیکوتین مایع را به بخار 
به ریه  او،  به عقیده  ایجاد حس سیگار کشیدن،  با  و  تبدیل می کرد 
نیز آسیب نمی زد! در حقیقت این اختراع، ناخودآگاه فرد سیگاری را 
نشانه رفته بود و سیگنال های مغزی، همانند زمانی عمل می کرد که 
فرد به سیگار واقعی پک می زند. او این محصول را RUYAN به معنای 
»فاقد دود« نامید و با همکاری یکی از شرکت های تجاری بزرگ چین، 

آن را به تولید انبوه رساند.

در ابتدای سال 2009 حمالت به سیگارهای الکترونیکی شدت یافت. 
وزارت بهداشت استرالیا و سپس اردن، واردات این محصول را ممنوع 
الکترونیکی  سیگارهای  از   FDA هم  سال  آن  بهار  در  کردند.  اعالم 
وارداتی با عنوان »محصوالت غیرقابل تایید« یاد کرد و در ادامه هم 
کانادا، هرگونه واردات، عرضه و تبلیغات اینگونه محصوالت را به دلیل 
دارا بودن پروپیلن گلیکول، مطلقا ممنوع خواند. در هنگ کنگ هم 
برای همراه داشتن یا فروش سیگار الکترونیکی، جریمه ای 100 هزار 

دالری و دو سال حبس تعلیقی در نظر گرفته شد!

نخستین پرونده قضایی دنیا در این زمینه، در 28 آوریل 2009 در آمریکا ثبت شد. یک 
واردکننده سیگار الکترونیک با طرح شکایتی علیه FDA اعالم کرد که موضع گیری های 
بدون  آنها  و  بوده  قانونی  فاقد وجاهت  این محصول  تایید  این سازمان در جهت عدم 
تحقیق، سیگار الکترونیکی را در کنار مواد مخدر و داروهای روان گردان قرار داده اند! 
دادگاه فدرال آمریکا در پی این شکایت از FDA خواست تا تحقیقات مجددی بر روی این 
محصول انجام دهد. با اعالم نظر مجدد FDA مبنی بر اینکه با تحقیق بر روی 18 کارتریج 
گوناگون سیگار الکترنیکی معلوم شده که تنها برخی از محصوالت دارای بخارهای سمی 

بوده و این شامل تمامی برندها نمی شود، پرونده در این مرحله مختومه اعالم شد!

وارد  لیک  دکتر  جدید  محصول   ،2006 سال  در 
نخست  نگاه  واقع  در  آمریکا شد.  و  اروپا  بازارهای 
بود  بی تفاوت  و  خنثی  نگاه  یک  محصول  این  به 
ارزش  اختراعات،  اینگونه  از  بسیاری  به مانند  و 
پیگیری FDA را نداشت. دود اژدهای چینی اما تنها 

به کشورهای غربی محدود نشد ...

نخستین اعتراض به سیگار الکترونیکی در مارس 2008 و در ترکیه انجام 
شد. محموت توکاج، مدیرکل دارو و داروسازی وزارت بهداشت این کشور 
اعالم کرد: »سیگارهای الکترونیکی قطعا به اندازه سیگارهای معمولی مضر 
هستند. ما قریب به 4800 ماده سمی در سیگار می شناسیم که بسیاری از 
آنها در سیگارهای الکترونیکی نیز یافت می شوند.« از همان زمان، فروش 
این محصول در ترکیه محدود شد و امروز نیز این محصول در این کشور، 

تنها به صورت آنالین قابل خرید و فروش است.

انجام   2008 پائیز  در  نیز   WHO واکنش  نخستین 
عقیده  به  که  کرد  اعالم  رسما  سازمان  این  شد. 
کارشناسان، سیگارهای الکترونیک توان جایگزینی 
برای سیگارهای واقعی را نداشته و نباید در تبلیغات 
این محصول اعالم شود که بهترین وسیله برای ترک 
سیگار است. در این میان، ارائه یک تحقیق از سوی 
دانشمندان نیوزلندی در همان زمان توانست ورق را 
به سود فروشندگان این محصول برگرداند. بر اساس 
آن تحقیق، مضرات یک سیگار الکترونیکی بین 100 
تا 1000 برابر کمتر از سیگار عادی بوده و مواد سمی 

موجود در آن، به اندازه یک آدامس نیکوتین است!

با تصویب قانون محدودیت مصرف دخانیات توسط باراک اوباما در تابستان 
FDA ،2009 این بار خود به سراغ پرونده رفت و اعالم کرد که در تحقیقات 
خود، به سیگارهای الکترونیکی ای برخورد کرده است که حاوی مقادیری از 
مواد مخدر هستند. در بیانیه ای که به همین منظور از سوی FDA منتشر 
شد، به خانواده ها هشدار دادند که این محصول می تواند برای جوانان بسیار 
خطرناک باشد. در این میان، رئیس شورای علمی و بهداشتی آمریکا اعالم 
اثر تحریک کمپانی های سیگارسازی صادر شده  بر  اعالمیه فوق  کرد که 
و »تحریک کننده و ناقص« است. با باال گرفتن تب اظهارنظرهای متناقض، 
مکان های  در  واقعی  سیگارهای  به مانند  الکترونیکی  سیگارهای  مصرف 

عمومی شهر نیویورک ممنوع شد.
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تولیدکنندگانسیگارهایالکترونیکی،تمامتبلیغاتخودرابرایناساسقراردادهاندکهاینوسیله،بهترین
جایگزینبرایسیگارهایعادیاستکهتنهاباتولیدبخار،دودمضرراشبیهسازیمیکند.بنابرآمار،کسی
کهسیگارکشیدنراباسیگارهایالکترونیکیشروعکردهباشددیدهنشدهاستواین،بهبعددرمانیاین
ابزارمیافزاید.البتهنگرانیخانوادههابرایاینکهنوجوانانشانسیگارواقعیکشیدنراپسازتجربهسیگار

الکترونیکیآغازکنند،هنوزپابرجاست.
اماهنوزازضررآناطمینانکاملندارند.عقلحکممیکندکهبهرهگیریازبخارات مخالفاناینمحصول
شیمیایی،قطعادردرازمدتاثراتسوئیبربدنخواهدداشت؛اماعدموجودیکحکمقطعیدراینزمینه،راه
رابرایفروشندگانوالبتهمصرفکنندگانبازگذاشتهاست.باوجودتاکیداتودرخواستهایبسیار،FDAتا
بهحالحاضرنشدهاستکهیکحکمدقیقبرایعوارضمصرفسگارهایالکترونیکیبدهدوتنهابهتوصیه
بسندهکردهاست.آزمایشدودسیگارهایالکترونیکیبررویموشهانشانازآسیبجدیبهریهدارد،اما

گویازورکارتلهایواردکنندهاینمحصوالتبهینگهدنیا،اززوردانشمندانبیشتراست.

موافقانومخالفان

؟
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در حالی رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور خبر افزایش تعداد واحد های 
تولید  مجوز  که  شرکت هایی  تولید  افزایش  و  تولیدی 
استان های کشور  از  بسیاری  اعالم می کند که  را  دارند 
درگیر اپیدمی استعمال سیگار و قلیان در بین نوجوان و 
جوانان هستند. پوراقبالی در ادامه تاکید می کند: »افزایش 
تولید منجر به کاهش هزینه تولید می شود و در نهایت 
سیگار ارزان تر به بازار مصرف می رسد که خود باعث 
کاهش میزان قاچاق خواهد شد. 48 میلیارد نخ سیگار در 
سال گذشته تولید شد که این میزان بیشترین تولید سیگار 
در تاریخ صنعت دخانیات کشور است.« وی همچنین با 
اشاره به لزوم تسهیل تأمین مواد اولیه تولید سیگار که در 
سال گذشته با مشکالتی مواجه بوده، تصریح کرد: »برنامه 
دیگری که برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده در 
سطح توزیع است و توزیع کنندگان با لزوم دریافت برخی 
مجوز ها و اعمال نظارت ها کنترل می شوند.« با نگاهی 
به اخبار مربوط به قاچاق سیگار در استان های مختلف 
کشور متوجه می شویم که رشد تولید داخلی و کاهش 
قیمت آن برای مصرف کنند نه تنها قاچاق سیگار را در 
با رشد  آن همچنان  کنار  در  بلکه  نداده  کاهش  کشور 

استعمال مواجه هستیم. 

فاجعهرشداستعمالمواددخانیدرزنجان

این در حالیست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان به استعمال دخانیات در این استان اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه سن مصرف دخانیات در استان زنجان 
پایین آمده است. همچنین مصرف مواد دخانی و قلیان 
بین بانوان زنجانی رشد داشته که مصرف قلیان در استان 
زنجان 2 به یک است و این اصاًل خوب نیست چراکه از 

دو نفر خانم، یک نفر قلیان مصرف می کند.
درصد  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  قزلباش  پرویز 
است،  درصد  زنجان 4/5  استان  در  دخانیات  استعمال 
گفت: هر بار مصرف قلیان به اندازه حدود 100 نخ سیگار 
است. استعمال قلیان در استان زنجان و به خصوص در 
میان بانوان رشد بسیاری داشته است و در کنار هر مرکز 
فرهنگی، یک قهوه خانه و قلیانسرا وجود دارد. در استان 
مکان هایی وجود دارد که به صورت زیرزمینی قلیان به 
چنین  فعالیت  جلوی  باید  که  می کنند  عرضه  جوانان 

مراکزی گرفته شود.
فضاهای  و  فرهنگی  مراکز  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
باید  افزود:  گیرد  قرار  جوانان  اختیار  در  باید  ورزشی 

دست اندرکاران و مسئوالن فرهنگی برای کاهش مصرف 
دخانیات در استان مدیریت و راهکارهای الزم را مدنظر 

قرار دهند.

کشف3۰۰هزارنخسیگارقاچاقدرزنجان
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان نیز گفت: ماموران 
انتظامی این استان، موفق به کشف و ضبط 340 هزار و 
800 نخ سیگار خارجی قاچاق شدند. سرهنگ جعفر 
سیگار  میزان  این  ریالی  ارزش  اینکه  بیان  با  کردلو 
قاچاق، قریب 2 میلیارد ریال برآورد شده، اظهار داشت: 
رانندگان این خودروهای سواری به عنوان متهم دستگیر 
و به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند. 
همچنین 251 هزار و 200 نخ از این سیگارها در جاده 
شهرستان  انتظامی  ماموران  توسط  و  خدابنده   - بیجار 
خدابنده از یک دستگاه خودروی سواری سمند و 89 
هزار و 600 نخ مابقی نیز در آزادراه زنجان - تبریز و از 
سوی ماموران آگاهی این استان از یک دستگاه خودروی 
سواری پیکان کشف شد. به گزارش ایرنا، 17 فروردین 
امسال نیز ماموران انتظامی شهرستان خدابنده، موفق به 
کشف و ضبط 67 هزار و 600 نخ سیگار و 120 بسته 
توتون خارجی قاچاق از یک دستگاه خودروی سواری 
پژو، به ارزش 400 میلیون ریال شدند که در این رابطه 

نیز راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر شد.

کاهش3۰درصدیقاچاقسیگار
درسیستانوبلوچستان

جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون  همچنین 
و  سیستان  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  دادگستری 
بلوچستان دارای کمترین آمار جرم به نسبت جمعیت 
در کشور یعنی رتبه 31 است. امسال کاهش 58 درصدی 
 30 الکلی،  مشروبات  درصدی   74 احشام،  قاچاق 
درصدی قاچاق سیگار، 39 درصدی لوازم آرایشی و 61 
درصدی قاچاق چای در استان را داشته ایم. محمدعلی 
حمیدیان با اشاره به اینکه در 10 جرم پرتکرار در کشور، 
این استان در هفت جرم کمترین فراوانی را دارد، تاکید 
کرد: امسال همچنین شاهد افزایش 61 درصدی قاچاق 
سوخت و 464 درصدی قاچاق برنج در استان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بودیم. وی با اشاره به اقدامات 
پیشگیرانه در سیستان و بلوچستان گفت: مقوله پیشگیری 
فرهنگی،  نظیر  مختلف  حوزه های  در  سطح  سه  در 
مشارکت های  و  رسانه  قضایی،   - حقوقی  اجتماعی، 

مردمی تعریف شده و همه ساله برنامه های الزم در هر 
سطح تدوین و اجرایی می شود.

دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون 
پیشگیری  اولیه  سطح  در  گفت:  بلوچستان  و  سیستان 
اجتماعی  مراقبت  )نظام  »نماد«  طرح  جرم  وقوع  از 
دانش آموزان( در این استان همزمان با چهار استان دیگر 
نیز  خوبی  دستاوردهای  خوشبختانه  که  شد  اجرایی 
فرهنگی  پیشگیری  در حوزه  داشت. همچنین  به همراه 
امسال چهار هزار و 400 نفر ساعت آموزش به مربیان 
ساعت  نفر   24 و  هزار  و  دبستانی  پیش  و  مهدکودک 
آموزش به منظور کمک به والدین با هدف تربیت فرزندان 
سالم و خودکنترل در سطح استان ارائه شده است. وی 
ادامه داد: امسال در راستای ارتقاء و توانمندسازی معلمان 
و آموزش مبانی پیشگیری رشدمدار یک کارگاه تربیت 
مربی و 11 کارگاه پیشگیری رشد مدار ضمن خدمت 

فرهنگیان در استان برگزار شد.
دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون 
سیستان و بلوچستان، استمرار اجرای طرح نماد، افزایش 
مراکز مشاوره در کاهش فرایند طالق، راه اندازی چهار 
زاهدان،  در  والدین  با  طالق  فرزندان  مالقات  مرکز 
ایرانشهر، چابهار و زابل و برگزاری پنج کارگاه سبک 
زندگی ویژه سربازان )فرزندان آفتاب( را از دیگر اقدامات 
برشمرد.  بلوچستان  و  سیستان  در  پیشگیری  حوزه 
دادگاه های  نشست  برگزاری  استمرار  افزود:  حمیدیان 
شورای  نشست های  مستمر  برگزاری  و  درمان مدار 
معتادان  از  نفر   700 جمع آوری  و  استان  در  راهبردی 
هماهنگی  مرکز  راه اندازی  و  استان  مرکز  در  متجاهر 
آیین نامه  اجرای  زاهدان،  در  درمان مدار  دادگاه های 
راه اندازی  پیگیری  و  معتادان  خروج  از  بعد  مراقبت 
گرمخانه موضوع ماده 16 آیین نامه مراقبت بعد از خروج 
معتادان توسط شهرداری و ساماندهی معتادان متجاهر از 
است.  بوده  نهاد  این  فرهنگی  در حوزه  اقدامات  دیگر 
حمیدیان بیان کرد: مهمترین اقدامات اداره پیشگیری های 
سالجاری،  در  نهاد  این  مدنی  مشارکت های  و  مردمی 
آسیب های  از  پیشگیری  آموزش  کارگاه  پنج  برگزاری 
اجتماعی خشونت، اعتیاد، طالق، مفاسد اخالقی ویژه 
نهادهای مذهبی، ارتقاء، پشتیبانی و بهره برداری از سامانه 
از 1800  بیش  تاکنون  که  طوری  به  است  بوده  سجام 
نفر از دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم در این سامانه 

جذب شده اند.
دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون 
سیستان و بلوچستان گفت: برگزاری پنج کارگاه آموزشی 
توانمندسازی و شبکه سازی سازمان های مردم نهاد، ایجاد 
سازمان های  عضویت  با  مجازی  فضای  در  شبکه  سه 
کاهش  در  طوایف  سران  ظرفیت  از  استفاده  مردم نهاد، 
خشونت و نزاع های طایفه ای، حل و فصل بیش از 20 
مورد اختالف و درگیری طایفه ای و تشکیل و راه اندازی 
بنیاد صیانت از نهاد خانواده در حوزه قضایی زاهدان از 
دیگر اقدامات اداره پیشگیری های مردمی و مشارکت های 
مدنی این نهاد در سالجاری بوده است. حمیدیان با اشاره 
به مهمترین اقدامات اداره پیشگیری های امنیتی، انتظامی و 
وضعی معاونت پیشگیری از جرم دادگستری سیستان و 
بلوچستان گفت: پلمب 24 واحد صنفی ضایعات فروشی 
و دستگیری 159 مالخر، 408 مورد بازدید از واحدهای 
صنفی و صدور 207 اخطاریه و کشف بیش از 2 میلیارد 
ریال اموال مسروقه از مالخران از مهمترین اقدامات این 

حوزه بوده است.

مبارزهباقاچاقسیگاردراولویتاست

با  مبارزه  اینکه  به  اشاره  با  قزوین  استاندار  همچنین 
مواد  مانند  دارد  ارتباط  مردم  سالمت  با  که  کاالهایی 
غذایی، آرایشی و بهداشتی و سیگار در اولویت برنامه 
مسئوالن استان قزوین است، تاکید کرد: برای تحقق شعار 
سال در رونق تولید باید مبارزه با قاچاق کاال با جدیت 

بیشتری پیگیری شود.
عبدالمحمد زاهدی در ادامه تاکید کرد: قزوین از آنجاکه 
قرار  استان ها  سایر  کاالهای  ترانزیت  جاده  مسیر  در 
با قاچاق در آن جدی گرفته شود تا  دارد، باید مبارزه 
بتوانیم چالش های سایر مناطق را هم کم کنیم. بنابراین 
زمینه های  در  کاال  قاچاق  با  مقابله  در  ما  اولویت های 
محصوالت غذایی، بهداشتی، دارویی است که با سالمت 
این میان، دخانیات هم مهم  مردم سروکار دارد که در 

است.
وی یادآور شد: عمده قاچاق کاال در استان شامل سیگار 
و پوشاک است که بیشتر آنها تقلبی هستند و باید مراقب 
باشیم تا سالمت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. در 
خصوص قاچاق دام چون هیچ مقرراتی نداریم گاهی 
مسائلی در تصمیم گیری ایجاد می شود چون استان مرزی 
و  تمرکز  با  کارها  تا  کنیم  کمک  باید  همه  اما  نیستیم 
ساماندهی بیشتری صورت گیرد تا قاچاق کاهش یابد که 
در این میان استفاده از ابزارهای نوین در کنترل و کاهش 

قاچاق کاال مؤثر است.

جریمه165میلیونیبرایقاچاقسیگار
تعزیرات حکومتی قزوین عامل قاچاق 746 باکس سیگار 
را به پرداخت 165 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم 

کرد.
محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران  گفت:  دراینباره 
ماموریت در محور  انجام  البرز در حین  ارز شهرستان 
قزوین - تهران به یک خودرو سنگین عبوری پس از 
انواع  باکس  آن 746  از  بازرسی  در  و  مشکوک شدند 
افزود:  احمدی  کردند.  کشف  قاچاق  خارجی  سیگار 
قاضی شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین، 
عالوه بر ضبط کاالی کشف شده، متهم را به پرداخت 
165 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. در اسفند 
و  کاال  زمینه  در  اقتصادی  تخلف  پرونده  نیز 640  ماه 
خدمات، قاچاق کاال و ارز و بهداشت، دارو و درمان و 
بهداشت تشکیل شد و متهمان این پرونده ها به پرداخت 

22 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 
از مجموع پرونده های تشکیل شده، 32 پرونده در زمینه 

قاچاق کاال و ارز تشکیل بوده است.

کشف۴۰۰هزارنخسیگارازباردستمالکاغذی
و  هزار  گفت: 393  نیز  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
800 نخ سیگار قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال از کامیون 
بخشعلی  سردار  شد.  کشف  کاغذی  دستمال  حامل 
کامرانی صالح بیان کرد: کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
کامیون  دستگاه  یک  به  زارعی  شهید  بازرسی  ایستگاه 
ایسوزو که از شهرستان بناب به سمت همدان در حال 
حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند. وی اضافه 
اولیه دریافتند که کامیون  ماموران در بررسی های  کرد: 

جاسازی  به  اقدام  کاغذی  دستمال  پوشش  در  یادشده 
کاالی قاچاق کرده است. فرمانده انتظامی استان همدان 
اداره مبارزه  به  ادامه داد: این خودرو به همراه 2 متهم 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی منتقل شد و پس از 
بررسی سیگار خارجی قاچاق از قسمت یخچال خودرو 
کشف شد. سردار کامرانی صالح گفت: در این خصوص 
پرونده مقدماتی تشکیل شده و این پرونده در تعزیرات 

حکومتی همدان در حال رسیدگی است.

کشف5۰۰هزارنخسیگارقاچاقدرکرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز از کشف 550 هزار 
نخ سیگار قاچاق به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون ریال 
گفت:  و  داد  خبر  کرمانشاه  و  پاوه  شهرستان های  در 
کنترل  حین  نودشه  شهر  پلیس  نخست،  ماموریت  در 
با  نیسان که  به یک دستگاه وانت  خودروهای عبوری 
و  شده  مشکوک  بود  حرکت  حال  در  زیادی  سرعت 

دستور توقف آن را صادر کردند.
نیسان  ادامه داد: راننده وانت  امان اللهی  سردار منوچهر 
نیز بدون توجه به فرمان ایست پلیس اقدام به فرار کرد 
اما ماموران پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به مهار و 
توقیف خودرو شدند. در بازرسی ماموران از این خودرو، 
کارشناسان  نظر  طبق  که  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   300

ارزش آن به سه میلیارد ریال می رسد، کشف شد.
فرمانده انتظامی کرمانشاه در ادامه از کشف 250 هزار 
پلیس  کاراگاهان  توسط  اینبار  دیگر  قاچاق  سیگار  نخ 
آگاهی خبر داد و گفت: 2 متهم در این رابطه دستگیر و 

به دستگاه قضائی معرفی شدند.

رشدتولیدداخلیسیگارباهدفکاهشقاچاق!

استعمالدخانیاتدراستانزنجان،۴/5درصداست

س دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ش، رئی

 قزلبا

زاهدی، استاندار قزوین

حمیدیان، معاون دادگستری سیستان و بلوچستان

سردار کامرانی، فرمانده انتظامی همدان
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سیگارهای الکترونیک پدیده ای نوظهور در صنعت 
تولید کننده  شرکت های  تبلیغات  هستند.  دخانیات 
این محصوالت اعالم می کنند که به دلیل دودزا نبودن 
محصوالت  این  استعمال  الکترونیک،  سیگارهای 
نشان  جدید  پژوهش های  اینحال  با  بی ضررند. 
می دهند که استعمال سیگارهای الکترونیک چندان 
هم بی خطر نیست و می تواند باعث آسیب به سیستم 
قلبی- عروقی شود. این در حالیست که همانطور که 
وزارت بهداشت بارها اعالم کرده، مجوزی جهت 
فروش یا عرضه این محصوالت تاکنون صادر نشده 
است ولی به راحتی می توانیم از مغازه و فروشگاه ها 
و حتی در فضای مجازی به صورت آنالین آنها را در 

مدل ها و قیمت های مختلف خریداری کنیم. 
کرد مصرف سیگار  اعالم  آلمان  دویچه وله صدای 
از  پیش  که  است  آن  از  خطرناک تر  الکترونیکی 
هم  هنوز  سنتی  سیگارهای  اما  می شد؛  تصور  این 
الکترونیکی  سیگار  که  کسانی  هستند.  خطرناک تر 
مصرف می کنند به نسبت غیرسیگاری ها 56 درصد 
بیشتر در معرض خطر ابتال به حمله قلبی قرار دادن. 
 30 حدود  افراد  این  برای  هم  مغزی  سکته  خطر 

درصد بیش از کسانی است که سیگار نمی کشند.
از  که  نتایجی  می کند؛  تاکید  ادامه  در  رسانه  این 
پژوهش  تیم کارشناسان پزشکی پروفسور موهیندر 
ویندیهال School of Medicine in Wichita درباره 
سیگارهای الکترونیکی به دست آمده  نشان می دهد که 
خطر ابتال به بیماری عروقی قلبی حدود 10 درصد 
و بیماری های گردش خون یا لخته شدن خون در 
برای مصرف کنندگان  نیز حدود 44 درصد  عروق 

سیگارهای الکترونیکی بیشتر است.
نتایج  دارد  نظر  در  که  ویندیهال  موهیندر  پرفسور 
در  عروق  و  قلب  کنگره  در  را  خود  تیم  تحقیقات 
نیواورلئان آمریکا ACC19 ارائه کرد، می گوید: آرزوی 
من این است که هیچ یک از بیماران یا اعضای خانواده ام، 
هیچ وقت سیگار الکترونیکی نکشند. ما متوجه شدیم 
که تعداد دفعات کشیدن سیگار الکترونیکی نقشی در 
خطر ابتال به بیماری بازی نمی کند؛ اما اگر چند روز و 
یا چند هفته هم سیگار الکترونیکی کشیده شود، خطر 
بروز سکته قلبی و بیماری های عروقی افزایش می یابد.

نتایج این پژوهش در مقابل اعتقاد گسترده  ای قرار دارد 
بروز  باعث  الکترونیکی در بدن  که می پندارد سیگار 
سمی  و  دود  اینکه  به دلیل  نمی شود؛  جانبی  بیماری  
از طریق آن وارد ریه نمی شود و در نتیجه مطمئن و 
بی خطر است! از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد 
به مراتب خطرناک تر  که سیگارهای سنتی هنوز هم 
از سیگارهای الکترونیکی هستند. مصرف سیگارهای 
درصد   165 الکترونیکی  سیگارهای  نسبت  به  سنتی 
خطر بروز بیماری های قلبی و خونی، 94 درصد سکته 
قلبی و 78 درصد خطر سکته مغزی را افزایش می دهد. 
را  خود  تحقیقات  ویندیهال  پرفسور  تیم  محققان 
مرکز  طریق  از  شده  انجام  مصاحبه های  اساس  بر 
این  در  داده اند.  انجام  آمریکا  بهداشتی  مراقبت های 
 ،2014 سال های  در  نفر   467 و  هزار   96 پژوهش 
سنی  میانگین  کرده اند.  شرکت   2018 و   2016
شرکت کنندگان در این پژوهش که سیگار الکترونیکی 
رقم  این  که  است  بوده  سال   33 می کردند  مصرف 
شرکت کنندگانی  سن  میانگین  از  پایین تر  به مراتب 
گروه  این  می کشیدند.  سنتی  سیگارهای  که  است 
به طور متوسط 40 سال سن داشتند و احتماال کسانی 
به  این  از  پیش  می کشیدند،  الکترونیکی  سیگار  که 
سیگار سنتی معتاد بوده اند و در نتیجه احتمال دارد 
درصد باالی سکته قلبی در این گروه به پیشینه مصرف 
سیگارهای سنتی هم مربوط باشد. نکته دیگری که 
احتماال وجود دارد این است که درصد باالی مبتالیان 
به بیماری افسردگی در این تحقیق می تواند نتیجه آن 
باشد که بیماران روحی و روانی در اغلب موارد تمایل 

بیشتری به سیگارکشیدن پیدا می کنند.

۴6۰نوعسیگارگوناگونالکترونیکیدربازار
آمریکاعرضهمیشود

»نتایج  می گوید:  ویندیهال  پروفسور  حال  این  با 
به دست آمده از این پژوهش باید زنگ خطری باشد 

که آگاهی ما را نسبت به خطرات مصرف سیگارهای 
الکترونیکی افزایش دهد.« در سیگارهای الکترونیکی 
مایعات حاوی نیکوتین تبخیر می شوند. این مایعات 
مواد شیمیایی و طعم های مختلفی را در خود دارند. 
دمای سیگارهای الکترونیکی باید به حدی باال باشد 

که بتواند این مایعات را تبدیل به بخار کند.
به گفته پروفسور ویندیهال، حدود 460 نوع سیگار 
گوناگون الکترونیکی در بازار آمریکا عرضه می شود 
با 7 هزار و 700 طعم مختلف و در حال حاضر نیمی 
از شهروندان آمریکایی سیگار الکترونیکی مصرف 

می کند.
و  متعفن  دود  بدون  پشیمانی،  بدون  سیگارکشیدن 
بدون به خطر انداختن سالمتی! سیگار الکترونیکی 
آیا  اما  می دهد.  سیگاری ها  به  را  وعده ها  این  همه 
این جایگزین الکترونیکی برای سیگار، بهتر از خود 
سیگار است و خطر آن کمتر از سیگار معمولی است؟

کاهشاستعمالسیگارالکترونیکدربین
نوجوانانوافزایشآندربینکودکان

میزان  که  است  آن  از  حاکی  بررسی  یک  نتایج 
استفاده کودکان 11 ساله از سیگار الکترونیکی هر 
روز در حال افزایش است به خصوص در 4 سال 
گذشته و آنها بیش ترین مصرف کنندگان این نوع 
به طور کلی  کارشناسان،  گفته  به  سیگار هستند. 
جوانان  میان  الکترونیکی  سیگار  از  استفاده  نرخ 
هر  آن  از  کودکان  استفاده  میزان  اما  است،  پایین 
روز افزایش می یابد و آنها بیشترین مصرف کننده 
در  دانشمندان  تحقیقات  هستند.  سیگار  نوع  این 
کالج کینگز لندن نشان می دهد افرادی که از سیگار 
از  کمتر  درصد  می کنند، 28  استفاده  الکترونیکی 
نمی کنند،  استفاده  سیگار  نوع  این  از  که  افرادی 
شانس ترک سیگار دارند. کارشناسان علمی با تأکید 
بر اینکه هر دو نوع سیگار مضر هستند، نسبت به 
افزایش استعمال دخانیات توسط کودکان هشدار 
دادند. دانشمندان همچنین اعالم کردند که کشیدن 
سیگار الکترونیکی به صورت روزانه، شانس بروز 
حمله قلبی در شخص را به نسبت افراد غیرسیگاری 

دو برابر می کند.

هر5۰۰پکبهسیگارهایالکترونیک
5درصدنیکوتینواردبدنمیکند

محققان  توسط  شده  ارائه  پژوهش  آخرین  نتایج 
موش های  روی  که  آمریکا  در  ویرجینیا  دانشگاه 
ماده آزمایشگاهی صورت گرفته حاکی از آن است 
نیکوتین حاصل  بخار  معرض  در  گرفتن  قرار  که 

از استعمال سیگارهای الکترونیک، می تواند باعث 
تصلب شراین شود. محققان در این آزمایش نشان 
بلندمدت  یا  کوتاه مدت  گرفتن  قرار  که  داده اند 
 30 حدود  تا  الکترونیک  سیگار  بخار  معرض  در 
تصلب  و  داده  کاهش  را  عروق  اتساع  از  درصد 
پژوهش های  سایر  می بخشد.  سرعت  را  شراین 
علمی بر روی انسان ها نشان می دهند که مصرف 
دخانیات سالیانه حدود 100 میلیون قربانی مستقیم 
هستیم،  آگاه  که  همانطور  می گیرد.  غیرمستقیم  و 
مرگ ومیر  عامل  اولین  عروقی  قلبی-  بیماری های 
در جهان هستند و براساس گزارش سازمان جهانی 
بهداشت، ساالنه حدود 18 میلیون نفر در دنیا بخاطر 
این بیماری ها جان می سپارند. این در حالیست که 
 2004 سال  در  بار  اولین  الکترونیک،  سیگارهای 
روانه بازار شده و به سرعت در میان اقشار مختلف 
علت  به  یافتند.  محبوبیت  سیگاری ها  به خصوص 
کشورها  از  بسیاری  در  سیگارها،  این  نبودن  دوزا 
و  است  آزاد  عمومی  مکان های  در  آنها  استعمال 
متاسفانه شرکت های دخانیات از ناآگاهی مردم در 
تا  می برند.  سود  دخانیات  مصرف  مضرات  مورد 
اواسط قرن بیستم، کمپانی های سیگار سنتی، برای 
این  به  سیگار  تبلیغ  در  خود  محصوالت  فروش 
مسئله اشاره داشتند که مصرف سیگار به هیج عنوان 
برای سالمت  نیست و حتی می تواند  آسیب زننده 

افراد سیگاری مفید باشد.
سیگار  مضرات  علیه  کمپین  اولین  سال 1954  در 
به راه افتاد و در آن به این مسئله اشاره شد که برخی 
تنباکو می تواند باعث بروز سرطان در  از ترکیبات 
موش های آزمایشگاهی شود. این کمپین سرآغازی 
درمانی  و  بهداشتی  سیاستگذاری های  فرآیند  بر 
علیه مصرف دخانیات در سراسر جهان بود. حتی 
در  سالیانه  که  بسیاری  تحقیقات  نتایج  وجود  با 
از  انواع دخانیات و مرگ ومیر ناشی  مورد مصرف 
آنها منتشر می شود، همچنان باورهای نادرستی در 
مورد ضرر نداشتن دخانیات وجود دارد. بسیاری از 
کشورهای غربی در تالشند تا مصرف سیگارهای 
الکترونیک را در مکان های عمومی با قوانین دشوارتر 
و حتی ممنوعیت مواجه کنند تا از خطرات شناخته 
شده و بعضا ناشناخته این محصوالت تا حد ممکن 

جلوگیری به عمل آورند.
به نقل از سی نت، آمارها نشان می دهند تقریبا 3 
میلیون یا حدود 20 درصد از بچه های دبیرستانی از 
سیگار استفاده می کنند. موضوعی که با رونق گرفتن 
نیست.  بی ارتباط  طعم دار  الکترونیک  سیگارهای 
اپیدمی استفاده از سیگار با نوعی خاصی از سیگار 

الکترونیکی مرتبط شده که با نام »جول« شناخته 
می شود. شرکتی که سازنده عجیب و غریب ترین 
باالی  استقبال  با  و  است  الکترونیکی  سیگار های 
نوجوان ها رو به رو شده است. گروه های حمایت 
از کودکان و انجمن های پزشکی که سال هاست به 
مبارزه علیه محصوالت تنباکو و نیکوتین می پردازند، 
بر این باورند که سازمان های رسمی آنچنان که باید 
سختگیرانه  الکترونیکی  سیگارهای  در خصوص 
عمل نکرده اند. اگرچه اخیرا فساد اداری FDA برای 
فروش سیگارهای الکترونیکی که توسط 3 میلیون 
نوجوان استفاده شده افشا شد، اما گروه های نظارتی 
می گویند این قدم بسیار دیر برداشته شده و هنوز 
کافی نیست. قابل ذکر است که پژوهش ها نشان 
داده سیگارهای الکترونیک برخالف تبلیغات اصال 
سالم نیستند و هر 500 پک به این نوع سیگارها 
حداقل 5 درصد نیکوتین وارد بدن می کند. انجمن 
سرطان آمریکا نیز هشدار داده که این نوع سیگارها 
بسترساز ابتالی کودکان و نوجوانان به سرطان طی 

سال های آتی خواهند شد.
FDA اعالم کرده است: برای چندین سال بارها و 
کودکان  داشتن  نگه  دور  برای  فرصت هایی  بارها 
در  است.  داده  از دست  را  تدخانی  از محصوالت 
کمپین  ازجمله  این گروه ها  از  تعدادی  مارس،  ماه 
حمایت از کودکان، سازمان کودکان بدون دخانیات، 
آمریکا،  سرطان  انجمن  سرطانی،  کودکان  آکادمی 
انجمن قلب آمریکا، انجمن ریه آمریکا و ... خواستار 
سیگار  فروش  از  جلوگیری  برای  کمپینی  تشکیل 

الکترونیکی شدند. 

سازندگانسیگارالکترونیکبرایمثبتجلوه
دادنکارخودازلوگویسازمانجهانی

بهداشتدرمحصوالتخوداستفادهمیکند!
سیگارهای الکترونیکی که در سال 2004 ساخته 
 CO2 شدند، ادعا کردند که این سیگارها نه حاوی
در عین  ولی  نمی کردند  دود  قطران،  نه  و  بودند 
حال حاوی نیکوتین بوده و فردی که از آن استفاده 
می کرد، اسانس خوشبوکننده ای را می بلعد. در این 
سیگار حداقل میزان نیکوتین وارد شده است و 
بنابراین نسبت به سیگارهای سنتی خطر کمتری 
برای سالمت افراد با عادت بد سیگار کشیدن را 
این  در  بخار آب  از  که  دارد. در حقیقت دودی 
در  ثانیه  چند  مدت  در  و  می شود  تولید  سیگار 
افراد همان  این  ناپدید می شود، می تواند در  هوا 
یا  سمی  مواد  تولید  بدون  را  سیگار  دود  حس 
این  ناخوشایند سیگار تداعی کند. واقعیت  بوی 

است که هنوز هیچگونه تحقیق علمی در رابطه 
با این موضوع انجام نشده است و سازمان جهانی 
بهداشت به دلیل آنکه سازندگان این سیگار برای 
سازمان  لوگوی  از  خود  کار  دادن  جلوه  مثبت 
جهانی بهداشت در سایت، پاکت سیگار و تبلیغات 

خود استفاده کرده اند، به خشم آمده است.
می گوید   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
سیگارهای الکترونیکی بدون دود که از چین به 
کشورهای دیگر صادر شده است می تواند حاوی 
مواد سمی و برای سالمت مضر باشد. مسئوالن این 
سازمان معتقدند برخالف آنچه برخی فروشگاه ها 
الکترونیک  سیگارهای  از  استفاده  می کنند،  تبلیغ 
روشی مناسب برای ترک سیگار نیست. دکتر اال 
الوان از مقامات سازمان جهانی بهداشت در بخش 
بهداشت روانی و بیماری های غیرواگیر در این  باره 
می گوید: سیگارهای الکترونیک روشی تایید شده 
برای مقابله با نیکوتین نیستند. همچنین سازمان 
تایید  جهانی بهداشت هیچ  مدرک معتبری برای 
سیگارهای  تاثیرگذاری  و  محصوالت  کیفیت 

الکترونیک ندارد. 

تولیدسیگارهایالکترونیک،بدونمجوز
سازمانجهانیبهداشتانجاممیگیرد

تمامی این مسائل درحالیست که در زمان وزارت 
کامران باقری لنکرانی بر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم شد که فروش این نوع سیگار 
خالف است و قرار شده که دیگر کسی این سیگار 
را وارد کشور نکند و همه هم این مسئله را قبول 
قانون جامع کنترل  بر اساس مواد 2 و 4  کرده اند. 
و مبارزه ملی با دخانیات، » هر نوع تبلیغ، حمایت 
و تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به 
استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است و سیاستگذاری، 
صرفا  دخانی  مواد  انواع  واردات  مجوز  و  نظارت 

توسط دولت انجام می شود.«
به گزارش فاکس نیوز، سیگار الکترونیکی که بدون 
دود و توتون ساخته و به بازار عرضه شده است، 
برای دیگر  را  گرچه مشکالت سیگارهای معمول 
افراد حاضر در محیط مصرف سیگار ایجاد نمی کند، 

اما ماده نیکوتین در آنها وجود دارد.
نکته مهم در خصوص سیگار الکترونیک این است 
که به طور کلی هر چیزی که باعث ترویج فرهنگ 
استفاده از دخانیات می شود، آثار سوئی دارد به ویژه 
در نسل جوان و منجر به این می شود که تمایل 
این  کند.  پیدا  افزایش  افراد  در  دخانیات  مصرف 
تبلیغات در بازارهای جهانی رویکرد جدیدی است 
جوانان  مورد  در  به خصوص  منفی  بار  دارای  که 
است و این قشر را تحت الشعاع آسیب های خود 

قرار می دهد.
با وجود آنکه در تبلیغات این سیگار بیان می شود 
نیکوتین این محصول به مقدار اندازه گیری شده 
در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد اما براساس 
انجام گرفته مشخص شده مضرات  بررسی های 
و عوارض ناشی از سیگارهای الکترونیکی بسیار 
بیشتر از سیگار معمولی است و در اصل وابستگی 
به نیکوتین با این روش از فرد گرفته نمی شود.

ترک  روش  یک  به عنوان  محصول  این  هرچند 
نوع سیگار روشی  این  اما  تبلیغ می شود  سیگار 
است  دستگاهی  بلکه  نیست،  ترک سیگار  برای 
احتمال  به  با موادی که  با مکانیسم حرارتی  که 
زیاد ممکن است بسیار سمی تر از سیگار باشد 
و نیکوتین قابل توجهی را وارد بدن می کند. در 
انجام  تحقیقات  به  توجه  با  نیز  متحده  ایاالت 
شده هنوز هیچکدام از انواع این محصول مورد 
تایید سازمان غذا و دارو یعنی معتبرترین سازمان 
استانداردسازی مواد غذایی و دارویی جهان قرار 
در  حتی  محصوالت  این  بنابراین  است.  نگرفته 
بهترین شرایط و به شرط سمی و غیراستاندارد 
شیمیایی  ماده   19 تا   18 حداقل  هم  باز  نبودن 
دارند که به صورت ریزذرات استنشاقی وارد بدن 
می شوند. در عین حال مصرف این نوع جانشین 
ماهیت عادت به کشیدن سیگار را از بین نمی برد. 
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با توجه به اینکه زهرا صدر مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، 
عضو شبکه ملی ارتباطی سازمان های غیردولتی جمهوری اسالمی ایران است، این شبکه 
به دلیل دارا بودن مقام مشورتی از سازمان ملل )ECSOC(، می تواند براساس موضوعات 
 UN در دستور کار اکوسوک و نهادهای زیرمجموعه آن، در کلیه نشست های مربوطه در
شرکت نموده و موضع گیری خود را در قالب بیانه های کتبی و شفاهی در خصوص 
موضوعات استراتژیک در این گونه نشست ها ارائه نماید. لذا به درخواست شبکه زنان 
گزارشی تحت عنوان »جنسیت و دخانیات« توسط مدیر واحد زنان تهیه و با هماهنگی 
مسئول کمیته بین المللی سازمان ملل که عضو شبکه زنان است، به سازمان ملل ارسال 

شد. آنچه در ادامه می خوانید، خالصه ای از این گزارش است.
سالمت زنان و مخصوصاً دختران جوان به عنوان مادران آینده و نقش مؤثر آنان در سالمت 
فرزندان بر وضعیت سالمت جامعه انکارناپذیر است. چنانچه مسائل تأثیرگذار بر سالمت آنها 
مورد غفلت واقع شود، آسیب های جبران ناپذیری بر زنان و در نتیجه جامعه در پی خواهد داشت. 
دخانیات بزرگترین عامل مرگ قابل پیشگیری در جهان است و طبق گزارش منتشر شده در 
اطلس جهانی دخانیات، تنها در سال 2016 علت مرگ بیش از 7/1 میلیون انسان بوده است، که 
از این تعداد دو میلیون نفر زن بودند. زنان چه خود مصرف کننده دخانیات باشند چه در معرض 
دود تحمیلی دیگران قرار بگیرند، بزرگترین قربانیان این صنعت پرسود هستند. براساس مطالعات 
انجام شده و شواهد، کاهش سن مصرف دخانیات و همچنین رشد صعودی مصرف مواد دخانی 
به خصوص قلیان در زنان نسبت به مردان در چند دهه اخیر قابل توجه است. نظر به اینکه فرقی 
در مورد خطرهای مربوط به سالمت در بین دو جنس نیست، زنان عالوه بر خطرهای عمومی 
مصرف دخانیات، در معرض خطر عوامل خاص جنس خود از نظر مصرف دخانیات نیز قرار 
دارند و این امر، اهمیت موضوع را مضاعف می کند. در جامعه ایرانی بار منفی این رفتار برای 
زنان ایرانی از مردان متفاوت است و معناهای اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد؛ لذا 

آسیب شناسی آن نیز متفاوت است و مسائل آنها باید مستقل از مردان بررسی شود. 

توجهبهجنسیتجهتشناختعللشروعمصرفدخانیات
بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی، باید در مورد علل شروع مصرف دخانیات به تأثیر 
جنسیت توجه کرد، زیرا مصرف دخانیات یک رفتار مرتبط با جنس است؛ به این معنا که زنان 
برای شروع استعمال دخانیات ممکن است دالیلی متفاوت از مردان داشته باشند. بنابراین 
درک عواملی که برای شروع و تداوم دخانیات مؤثرند، می تواند دستورالعمل های کنترل 
دخانیات را به حالت بهینه درآورد. ایران متعهد شده است که تا سال 2025 به دلیل آمار باالی 
بیماری های قلب و عروق، 30 درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد، اما باید توجه کرد 
که مصرف سیگار و قلیان در نوجوانان 13 تا 15 ساله افزایش داشته که عمده آن در دختران 
نوجوان بوده است. جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در راستای اهداف توسعه 
هزاره، توانمندسازی در جهت سالمت زنان و اینکه موضوعات مرتبط با دخانیات در زنان 
به عنوان یکی از اولویت ها در پیمان نامه کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی مطرح شده 
بود، واحد زنان را ایجاد کرد. فعالیت های واحد زنان این سازمان مردم نهاد به منظور پیشگیری 

و کنترل مصرف مواد دخانی در زنان، در راستای اهداف ذیل است:
 ارائه و حمایت از پژوهش ها و پایاننامه ها در زمینه دخانیات و زنان

 برگزاری کارگاه های آموزشی و استاندارد در رابطه با زنان و دخانیات
 برگزاری همایش با موضوع زنان و دخانیات

 تعامل و مشارکت، در قالب تفاهم نامه و قرارداد با مراکز و سازمان های دولتی و غیردولتی 
که گروه هدفشان زنان است.

تاریخچهشیوعمصرفدخانیاتدرایران
در سال 1395، در ایران شیوع مصرف دخانیات در مردان 25/16 درصد و در زنان 4/01 

درصد بوده است. مصرف دخانیات در نوجوانان 13 تا 15 ساله افزایش داشته که عمده آن 
در دختران نوجوان بوده است. مصرف سیگار در بین دختران نوجوان از کمتر از یک درصد 
به 2/1 درصد افزایش و در پسران از 5/1 درصد به 4/8 درصد کاهش  یافته است. در حال 
حاضر 6/6 درصد دختران 13 تا 15 ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران 
11/1 درصد اعالم شده است. روند شیوع مصرف قلیان از سال 1386 تا 1390 در جدول 

زیر آمده است. 

جدول1- شیوع مصرف قلیان در ایران ) 1390-1386(
مردانزنانسال

3/45 درصد2/3 درصد1386
3/5 درصد1/6 درصد1387
2/9 درصد2 درصد1388
4/8 درصد2/3 درصد1390

اما میانگین مصرف قلیان در هر دو جنس در سال 1386 )2/89درصد( و در سال 1390 
)3/5 درصد( بوده است.

جنسیتودالیلمصرفدخانیات
مالحظات مربوط به اینکه عوامل مرتبط با جنس چه تأثیری بر سیگار کشیدن دارند، بیش 
از 20 سال پیش در کار محققان فمینیستی ظاهر شد. این دانش نیاز به در نظر گرفتن زمینه 
و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مصرف دخانیات در زنان و روابط میان سیگار و نابرابری 
جنسیتی را نشان داد. در جامعه پزشکی، وابستگی به دخانیات به طور معمول به عنوان یک 
»بیماری مزمن« مشاهده می شود و در حوزه روانشناسی به عنوان یک بیماری روانی »اختالل 
مصرف دخانیات« در DSM5 )نسخه 5 راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانشناختی( 
طبقه بندی شده است. در تعریف زیست پزشکی با قرار دادن مصرف سیگار به عنوان یک 
مشکل مربوط به سالمتی، وابستگی فیزیکی و اعتیاد، از زمینه های اجتماعی که مصرف سیگار 
را ترویج یا تحدید می کنند، غافل مانده است. رویکردهای پزشکی به مصرف دخانیات، تنها 
بیان کننده بخشی از واقعیت است. آنها به تأثیرات مرتبط به جنس بر مصرف دخانیات همچون 
هنجارهای اجتماعی، هویت و روابط جنسیتی از هر دو جنس در زنان و مردان نپرداخته اند. 
در حقیقت هنجارهاِی اجتماعِی جنسیتی هستند که تعیین می کند چه کسی، چگونه، کجا 
از  یا زن آزاد  بالغ  با نماد مرد  قلیان مصرف کند. مصرف دخانیات  یا  و چه زمانی سیگار 
چارچوب های سنتی سبب هویت بخشی جنسیتی به مصرف کنندگان می شود. همچنین گاهی 
بین دو  یا تدوام روابط اجتماعی  مصرف دخانیات توسط زنان و مردان سبب شکل گیری 
جنس شده است. برای درک علل مصرف دخانیات در بین زنان ایرانی باید مطالعات جامع و 
عمیقی در این حوزه صورت گیرد، در غیر اینصورت تحلیلی ناقص از روند این رفتار خواهیم 
داشت. طبق پژوهش های انجام شده در ایران مصرف سیگار کارکردهای مختلفی برای زنان 
مصرف کننده دارد؛ از جمله کارکردهای اجتماعی، لذت بخشی، آرام بخشی، هویت بخشی. علل 
شروع مصرف سیگار در دختران متفاوت است، از سرگرمی و تفریح تا مشکالت عصبی و 
بحران های روحی و روانی. به نظر می رسد زنان در سنین پائین تر بیشتر از روی کنجکاوی و 
در سنین باالتر بیشتر به دلیل مشکالت روانی مبادرت به مصرف سیگار به عنوان راهکاری برای 
مقابله با فشارهای اجتماعی کرده اند. سیگارکشیدن دختران از نظر برخی ممکن است گاهی به 
شکل مقاومت باشد، مقاومت در برابر هویت منفعل و چارچوب های سنتی زنانه که از مدرسه 

شکل می گیرد و تابوهایی که این دختران با مصرف سیگار، قصد شکستن آن را دارند.
مصرف قلیان بر خالف سیگار، در زنان ایرانی به هیچ طبقه شغلی یا تحصیلی خاصی مرتبط 

نیست. از آنجاکه قلیان کشیدن برای زن ایرانی قبح کمتری نسبت به سیگار دارد، شیوع 
مصرف قلیان نسبت به سیگار در زنان نیز بیشتر است. نگرش مثبت، باور غلط )مضرات 
کمتر قلیان(، هزینه کم و در دسترس بودن قلیان سبب گرایش به مصرف قلیان شده است. 
مطالعات نشان می دهد که زنان ایرانی برای برطرف کردن استرس و مردان بیشتر برای تفریح 

قلیان مصرف می کنند.

کمهزینهترینراهحل،آموزشوآگاهیدادن
بهدختراندرمعرضخطراست

بهترین خط مشی، اتخاذ سیاستی است که به دنبال یافتن علت یا علت های گرایش مردم از 
جمله زنان به مصرف دخانیات باشد. اینکه چرا با وجود دسترسی مشابه، برخی از افراد 
 ، بهترین  انتخاب  بعدی،  اجتناب می کنند. قدم  آن  از  مبادرت و عده دیگری  کار  این  به 
سریعترین و کم هزینه ترین راه حل مشکل از بین راه حل های مختلف است. همچنین بهترین 
و کم هزینه ترین راه حل، آموزش و آگاهی دادن به دخترانی است که در معرض خطر هستند. 
باید توجه داشت که آموزش گروه های مذکور، اقدام چندمحوری است که به همکاری و 
هماهنگی ارگان های مختلفی از قبیل رسانه های عمومی، مراکز تربیتی، آموزش و پرورش 
و سازمان های بهداشتی و درمانی جهت کنترل، پیشگیری نیاز دارد تا ایجاد انگیزهای برای 

ترککردن مصرف مواددخانی باشد.

نقشزناندرکنترلدخانیات
با توجه به نقش زنان در مدیریت خانواده و تأثیرگذاری آنها به عنوان الگوی رفتاری نوجوانان 
و جوانان، زنان با ارتقای آگاهی مرتبط با مضرات مواددخانی و دود تحمیلی نقشهای ذیل 

را بهتر می توانند ایفا نمایند:
 زنان به عنوان مادر خانواده نقش مهمی در پیشگیری از استنشاق دود دست دوم توسط 

خود و کودکانشان را دارند.
 زنان می توانند مشوقی برای ترک سیگار همسران خود باشند و حتی اگر با یک فرد 
سیگاری و قلیانی زندگی می کنند که مایل به ترک آن نیست با ممانعت از مصرف سیگار و 

قلیان در فضای داخلی منزل می توانند خطر استنشاق دودتحمیلی را کاهش دهند
 با ارتقای آگاهی زنان نسبت به مضرات قلیان به عنوان یک وسیله تدخینی و نه تفریحی 
می توانند نقش مهمی در آگاه سازی خانواده داشته و در تأمین تفریحات سالم برای افراد 

خانواده و پیشگیری از ورود فرزندان خود به دروازه اعتیاد مشارکت داشته باشند.

اولین جلسه شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، 20 فروردین ماه امسال  با حضور 
گسترده سازمان های مردم نهاد عضو این شبکه در سالن جلسات جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر گفت: بیماری های غیر واگیر به علت سبک نادرست زندگی مردم رو به افزایش 
است؛ در صورتیکه این بیماری ها قابل پیشگیری هستند شروط مبتال نشدن به این بیماری ها 

عبارتند از کنترل وزن، ورزش و تحرک، دوری از دخانیات و تغذیه مناسب.
به عقیده محمدرضا مسجدی، زمان طالیی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 2 تا 5 
سال اول زندگی است. در همه جای دنیا مهمترین علت مرگ ومیر، بیماری های غیرواگیر 
اعالم شده است و بیماری قلبی و مغزی، فشارخون، بیماری های مزمن تنفسی، اختالالت 
روان و سوانح رانندگی از جمله بیماری های غیرواگیر در جهان و از جمله ایران به شمار 
می روند. همچنین چاقی ارتباط مستقیمی با بیماری های غیر واگیر دارد و ترویج سبک زندگی 
سالم و آموزش فرهنگ خودمراقبتی، روند شیوع بیماری های غیرواگیر را کاهش می دهد. در 
حال حاضر بیش از نیمی از مردم کشور به اضافه وزن مبتال هستند که باید آموزش ببینند تا 

با ورزش و تغذیه مناسب، از ابتال به مرگ های زودهنگام جلوگیری شود.
وی با اشاره اینکه سازمان بهداشت جهانی مرگ ومیرهای زیر سن 70 سال را مرگ های 

و  است  غیرواگیر  بیماری های  دلیل  به  مرگ ها  این  بیشتر  است، گفت:  نامیده  زودرس 
می توان با آموزش و خودداری از مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی مناسب، تحرک 
کافی و کاهش آلودگی هوا، از بیماری های غیرواگیر پیشگیری کرد. باید مردم آگاه باشند 
که دوری از دخانیات امکان ابتال به بیماری های غیرواگیر را کاهش می دهد. بهبود سبک 
زندگی فقط به درآمد فرد مربوط نمی شود زیرا افراد می توانند با انجام ورزش هایی که 
هزینه ندارد مانند پیاده روی، کوهپیمایی و داشتن رژیم غذایی سالم از ابتال به بیماری های 

غیرواگیر جلوگیری کنند.
تاکید کرد: دولت ها  باشند،  این عوامل آگاه  از خطرات  باید  اینکه مردم  بیان  با  مسجدی 
مردم  به همه  نبود دسترسی  و  مالی  منابع  دلیل محدودیت  به  به تنهایی در هیچ کشوری 
نمی توانند در حوزه آموزش و پیشگری از ابتال به این نوع بیماری ها ورود کنند. بنابراین 

تشکل های مردم نهاد باید در این حوزه ورود کنند و فعال باشند.
در ادامه این جلسه سیاوش خدایی دبیر اجرایی شبکه، گزارشی از فعالیت های سال گذشته 
و نیز برنامه های آتی برای پیشبرد اهداف شبکه در خصوص کاهش بیماری های غیرواگیر و 
نیز تحقق شعار »سواد ورزشی؛ سالمت برای همه« را ارائه کرد. در ادامه آقای شغلی مشاور 

عالی »شبکه« برنامه عملیاتی سال جدید را تبیین نمود. 

جنسیتودخانیات
گزارشواحدزنان»جمعیت«درسازمانملل

گزارشاولینجلسهشبکهملیپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر

همراهیتشکلهایمردمنهادبادولت
درکاهشبیماریهایغیرواگیر
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بنیادخیریهشنواییبخشیشفا

»بخشش«
بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا، با نام اختصاری »بخشش«، از نیمه دوم سال 1395 در قالب یک سـازمان 
مردم نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی )هیأت امنایی(، با انگیزه کمک به بیماران نیازمند کاندید کاشت حلزونی 
شنوایی، به منظور تبدیل آنان به انسان هایی سالم، شاداب وتوانمند، به عنوان سرمایه های انسانی ارزشمند و موثر 
در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و احیای خانواده های درگیر این عارضه با رعایت حفظ منزلت و کرامت 
انسانی آنان، فعالیت همه جانبه خود را آغاز نموده تا بتواند سالمت، شادابی، طراوت و توانمندی و احساس 
مفید بودن را به این عزیزان برگرداند؛ به گونه ای که نه تنها عارضه مالل آور ناشنوایی و ناگویایی را از آنان بزداید، 

بلکه آنان را به نیرویی اثربخش، مولد و مفید در جامعه تبدیل کند.
این بنیاد در نظر دارد با بهره گیری از کمک های انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی مدیران خیراندیش و 
نیز تالش صادقانه و خالصانه نیروهای داوطلب و موظف خود، به موفقیت های چشمگیری در حوزه های 

شنوایی بخشی دست یافته و به مرکز ملی و مردمی حمایت از بیماران و خانواده های آنان تبدیل شود.
اولین تشکل و گردهمایی به منظور رسمیت بخشیدن به این مجموعه خیریه و بررسی اساسنامه و دیگر امور 
مرتبط، در تیرماه سال 95 با حضور دکتر محمد فرهادی، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، حاج رضا 
نیری، دبیرکل مجمع خیّرین سالمت، تعدادی از پزشکان متخصص در رشته گوش و حلق و بینی و برخی 
روسای مراکز کاشت حلزونی کشور و نیز تعدادی از مدیران ارشد خیراندیش و خیّر از نهادهای مختلف، 
به عنوان هیات موسس و هیات امناء در دفتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و شاکله و ساختار 

این مجموعه خیریه تعیین گردید.
در ادامه، بنیانگذاران این مجموعه، اقدامات اولیه را در جهت اخذ مجوز و انجام مراحل ثبت قانونی بنیاد، از 
طریق وزارت کشور، بهزیستی و اداره ثبت شرکت ها به عمل آوردند تا بتوانند از امکانات خیرخواهانه گروه ها، 
تشکل ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، بهره مند شده و حمایت های 
وسیعتری از اقشار جامعه را برای پشتیبانی همه جانبه از بیماران نیازمند احصاء نمایند که در این مسیر، موفق به 

ثبت بنیاد و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور و اخذ مجوز رسمی شده اند.
ازجمله اولین اقدامات بخشش در بدو تأسیس می توان به آسیب شناسی درخصوص عوامل موثر در به وجود 
آمدن این بیماری و بررسی راهکارهای خروج از وضعیت فعلی، کاهش نرخ ابتال به این بیماری و بهبود 
کیفیت درمان و زندگی اشاره کرد تا بیماران بتوانند فعالیت خود را در زمینه های درمانی، آموزشی و اقدامات 
پیشگیرانه و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از این بیماری و نیز استمرار و ادامه مراحل درمان تا بهبودی 

کامل ادامه دهند.
البته گستره بیماران تحت پوشش بخشش به دلیل میزان فراگیری این عارضه در کشور و هزینه های باالی درمانی 
بیماران مذکور قابل تاّمل بوده و لذا نیازمند توجه ویژه مسئوالن، نهادها و مراکز دولتی، خصوصی، عام المنفعه 
و شخصیت های حقیقی و حقوقی و خیّرین محترم است. )به طور میانگین ساالنه بیش از 1500 نفر به جمعیت 

ناشنوایان متولد شده کشور اضافه می شود(.
خط مشی بخشش بر اهمیت رفع معضل ناشنوایی، ارتقاء سالمت وتوانمندسازی گروه های مورد نظر و کشف 
استعدادها و شکوفایی جامعه هدف در جهت توسعه سرمایه های انسانی کشور استوار است و تالش می کند با 
حفظ شءن و کرامت انسانی ِبیماران و خانواده های آنان، از »نیازمند پروری« پرهیز نموده و این بیماران، به ویژه 

آینده سازان میهن اسالمی را در ساختن آینده ای با چشم اندازهای روشن، خودکفا کند.

محورهایفعالیت
محورهای فعالیت این سازمان مردم نهاد، عبارتند از شناسایی، پیشگیری، آموزش، درمان و خدمات پس از آن

بیانیهمأموریت
بخشش، مجموعه ای غیر انتفاعی، مردم نهاد و غیرسیاسی است که با استفاده از ظرفیت های مختلف نیکوکاری 
در سطح ملی، در جهت بهسازی و آسیب زدایی از گروه های هدف، در چهارچوب منشور حقوق بیمار و 
براساس آخرین روش ها و به روزترین دستاوردهای علم پزشکی و متدهای نوین درمانی در بخش جراحی، 
توانبخشی و نیز انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه بیماری کم شنوایی و ناشنوایی به منظور کشف 

و بررسی علل بروز و درمان اینگونه ناهنجاری ها فعالیت می نماید.

اهداف
 احیای سنت حسنه کمک و دستگیری از مستمندان، مبتنی بر تعالیم قرآن کریم و آموزه های دینی و منویات 

پیامبر گرامی اسالم )ص( و ائمه معصومین )علیهم صلوات اهلل(
 تهیه مقدمات و شرایط مطلوب جهت جلب مشارکت و حمایت های مردمی

 ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان، نذر، وقف و... جهت حمایت مالی و درمانی و معنوی از بیماران مبتال 
به کم شنوایی و ناشنوایی

چشمانداز
بخشش حامی محکم و قدرتمند خانواده های کم بضاعتی است که فرزندان آنها به ضایعه ناشنوایی یا کم شنوایی 
مبتال هستند و به برکت این حمایت، قادر خواهند بود بدون نگرانی از محدودیت های مالی و با دلگرمی بیشتر تنها 
به درمان و بهبود کامل فرزندان دلبند خویش اندیشیده و از سویی دیگر، فرزندان نیز می توانند امیدوارانه تر مسیر 
درمان و آموزش را سپری نموده و آواهای خوش و ترنم زیبای خالق هستی بخش و جهان خلقت را مانند دیگر 
انسان ها بشنوند و از آن لذت ببرند. ما معتقدیم  انسان سالم، شنوا و گویا، محور توسعه و تکامل است. ما می خواهیم 

در سایه بخشش، هیچ انسانی به جهت فقر و تنگدستی، از شنیدن حکمت ها و آوای زیبای هستی محروم نباشد.

متعاقب مصوبه هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات که در ماه اکتبر 2018 معادل 20 
اسفندماه سال گذشته در ژنو برگزار شد، نماینده جمهوری اسالمی ایران به عنوان رئیس نهمین کنفرانس 
اعضا انتخاب گردید و اولین جلسه هیات رئیسه کنفرانس به ریاست آقای بقایی، سفیر ایران در سوییس 
دخانیات،  کنترل  کنوانسیون  اعضای  کنفرانس،  هیات رئیسه  اعضای  سایر  جلسه،  این  در  شد.  برگزار 
رئیس دبیرخانه کنوانسیون و هماهنگ کنندگان مناطق 6 گانه سازمان جهانی بهداشت نیز حضور داشتند. 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، آقای تدروس آدهانوم گبرسیوس با حضور خود در جلسه مشترکی 
پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی  اعضای  کنفرانس  با هیات رئیسه  اعضا  کنفرانس  که هیات رئیسه 
لوییزیا  ورا  خانم  کنوانسیون  دبیرخانه  رءیس  تالش های  از  تقدیر  ضمن  داشتند،  دخانی  محصوالت 
سیلوا، برای اعضای دو هیات رئیسه تشکیل شده ذیل معاهدات بین المللی این سازمان، خواستار تالش 
برای اجرای مصوبات اجالس اعضا و معاهدات بین المللی کنترل دخانیات با تاکید بر افزایش مالیات و 

ممنوعیت جامع تبلیغات، همچنین اقدامات پیشگیرانه از قاچاق این محصوالت شد.
در این جلسه ضمن بررسی و تایید گزارش دبیرخانه کنوانسیون و برنامه کاری آن، با توجه به پایان 
یافتن دوره ریاست رئیس دبیرخانه کنوانسیون در ژانویه 2020، شاخص ها و ویژگی های انتخاب رئیس 
آتی دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات، همچنین فرم تضاد منافع برای کمیته انتخاب رئیس دبیرخانه 

کنوانسیون کنترل دخانیات تبیین و مورد تایید اعضا قرار گرفت.
با توجه به اهمیت جایگاه ایران در سطح بین الملل در اجرای معاهده کنترل دخانیات و اخذ کرسی 
ریاست نهمین دوره اجالس اعضای این کنوانسیون که متشکل از 181 کشور جهان است، شایسته است 
بنیادین در ارتقای وضعیت اجرای این معاهده صورت پذیرد. ازجمله این اقدامات می توان  اقدامات 
به افزایش مالیات دخانیات، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، اجرای سیاست ساده سازی 
بسته بندی های محصوالت دخانی، ممنوعیت جامع تبلیغ، ترویج و حمایت از دخانیات، اطالع رسانی و 
پیاده سازی سیستم رهگیری و ردیابی محصوالت دخانی و جلوگیری از هرگونه تالش برای تضعیف 

قوانین وضع شده از جمله استثنا کردن اماکن عرضه کننده قلیان از اماکن عمومی اشاره داشت. 
بدیهی است در صورت افت جایگاه کشور در اجرای قوانین مربوط به کنترل دخانیات، موقعیت کشور 
در اجالس آتی که ریاست آن را به عهده خواهد داشت، ممکن است از سوی سایر اعضا و سازمان های 

مردم نهاد فعال در حوزه کنترل دخانیات مورد نقد قرار گیرد.
بهزاد ولی زاده رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات

مدیرعامل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید با تبریک به 
همه هموطنان به خصوص اعضای شبکه و با آرزوی نوروزی با طراوت و سالی پر از شادکامی همراه 
با تندرستی، شعار پیشنهادی کمیته راهبردی این شبکه را با عنوان »توسعه سواد ورزشی؛ سالمتی برای 

همه« جهت فعالیت های شبکه در سال جدید انتخاب کرد.
محمدرضا مسجدی با اشاره به اهداف شبکه، فعالیت های این تشکل مردم نهاد را در سال 97 با همه فراز 
و نشیب ها، مثبت ارزیابی کرد و این سال را »سال شکوفایی شبکه« خواند. این پیام که پیش از نوروز 

امسال منتشر شده، به شرح زیر است؛

به نام خداوند سالمت بخش
سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر موفق 
شد با سعی و تالش بی وقفه جهت رسیدن به اهداف واالی خود برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، 
آگاهی بخشی، خدمت رسانی به آحاد جامعه و همچنین ارتقای سالمت اجتماعی به عنوان محور اصلی و 
اساسی فعالیت های خود، گام های بلندی در این راستا برداشته و به موفقیت های چشم گیری نائل گردد. 
و  آگاهی  سطح  ارتقاء  غیرواگیر،  بیماری های  از  پیشگیری  ملی  شبکه  اجتماعی  مسئولیت  آنجاکه  از 
افزایش سواد سالمت آحاد جامعه است و ما در چشم انداز شبکه به ایرانی می اندیشیم که در آن همه 
کنند،  زندگی  سالمت  و  کمال صحت  در  غیرواگیر  بیماری های  از  ناشی  رنج های  و  دردها  از  فارغ 
آگاهی بخشی پیرامون عوامل خطر مشترک ابتال به بیماری های غیرواگیر می تواند نقش مهمی را در این 

زمینه ایفا نماید.
فعالیت فیزیکی ناکافی یکی از عوامل خطر اصلی برای بیماری های غیرواگیر و جزو 10 عامل اصلی 
مرگ ومیر در جهان است و با توجه به اینکه با دیگر عوامل خطر رابطه تنگاتنگی دارد، باالبردن سواد 
ورزشی می تواند منجر به بهبود سبک زندگی شهروندان و افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه، همچنین 
بهداشت  به  توجه  و  دخانیات  مناسب، جایگزین سازی مصرف  غذایی  رژیم  مزایای  مورد  در  آگاهی 
روان شود. همچنین می تواند به پاکیزگی هوای شهر کمک کند و برایند این آگاهی ها، موجب ساخت 

جامعه ای سالم و شاداب خواهد شد.
نظر به مشورت های صورت گرفته با کمیته های تخصصی شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، 
تمرکز فعالیت های شبکه در سال 98 با شعار »توسعه سواد ورزشی، سالمتی برای همه«، بر روی افزایش 

تحرک جسمانی آگاهانه در میان آحاد جامعه خواهد بود.
امید است در سالی که پیش رو داریم، این تالش ها در جهت دستیابی به رسالت عظیم، چشم انداز و 
اهداف شبکه مصّرانه ادامه یابد. در آستانه فرارسیدن »نوروز باستانی« و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت 
صمیمانه خود را تقدیم خانواده های عزیز ایرانی نموده و در پرتو الطاف بی کران خداوند، سالمتی و 

بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی شما بزرگواران را آرزومندیم.

راهکارشبکهملیپیشگیریازبیماریهایغیرواگیربرایسال98

توسعهسوادورزشیسالمتیبرایهمه

گزارشیازاولینجلسهمشترکاعضایهیاترئیسهکنوانسیون
پروتکلریشهکنیتجارتغیرقانونیمحصوالتدخانیدرژنو
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به گزارش هلث دی نیوز، رابرت ردفیلد، رئیس مراکز پیشگیری 
و کنترل بیماری های امریکا )CDC( اعالم کرد: »کاهش استعمال 
در  فوق العاده  دستاوردی  آمریکا  بزرگساالن  میان  در  سیگار 
بهداشت عمومی است و نشان دهنده اهمیت تداوم راهبردهای 

کاهش سیگار کشیدن است.«
این در حالیست که سیگار کشیدن در بزرگساالن آمریکایی از 
15.5 درصد در سال 2016 به 14 درصد در سال 2017 کاهش 
یافته که این میزان 67 درصد کمتر از میزان سیگارکشیدن در 
سال 1965 است. بر اساس این گزارش، میزان استعمال سیگار 
در جوانان این کشور )18 تا 24 سال( از 13 درصد در سال 

2016 به 10 درصد در سال 2017 کاهش یافته است.
ردفیلد افزود:  »به رغم این پیشرفت، هنوز کار زیادی برای کاهش 

اثرات زیان بار و بهداشتی مصرف دخانیات باید انجام شود.«
هنوز  دخانیات  پیشرفت ها،  این  به رغم  می گویند  کارشناسان 
هرسال بیش از 480 هزار آمریکایی را می کشد و 170 میلیارد 
دالر هزینه مراقبت بهداشتی به جای می گذارد. بنابراین هنوز الزم 
است اقداماتی کلیدی مانند افزایش مالیات بر دخانیات، قوانین 
رسانه های  در  مستقیم  کارزارهای  دخانیات،  از  عاری  جامعه 
گروهی و افزایش سن سیگار کشیدن تا 21 سالگی برای کاهش 

بیشتر تعداد افراد سیگاری انجام شود.
از  نفر  یک  آمریکایی  بزرگسال  پنج  هر  از   2017 سال  در 
سیگار  مانند  دخانی  محصوالت  ازجمله  توتون  فراورده های 
و محصوالت بدون دود و الکترونیکی مصرف کردند. سیگار 
مصرف  مورد  درصد(   14( توتون  فراورده  نوع  شایع ترین 
بزرگساالن بود و در رده های بعدی، سیگار برگ و سیگارهای 

الکترونیکی و فراورده های بدون دود قرار می گرفتند. 
این پژوهشگران می گویند حدود 16 میلیون آمریکایی در حال 
گفته  به  دارند.  سیگارکشیدن  به  مربوط  بیماری های  حاضر 
کارشناسان، بیش از نیم قرن است که سیگار کشیدن علت اصلی 
مرگ های ناشی از سرطان در آمریکا بوده است و حذف سیگار 
کشیدن در طول زمان می تواند حدود یک سوم همه مرگ های 

ناشی از سرطان را برطرف کند.

مالیاتبرسیگاردرایاالتمختلفآمریکا
باهممتفاوتاست

دخانیات  بر  مالیات  نرخ  پیرامون  دیگر  گزارشی  اساس  بر 
بر  مالیات  آمریکا،  ایاالت متحده  رتبه بندی آن در  )سیگار( و 
سیگار در ایالت های مختلف این کشور با هم متفاوت است. این 

تفاوت ها را در ادامه بخوانید.
 میانگین نرخ مالیات سیگار در سراسر ایالت آمریکا 1.61 دالر 

در هر بسته )20 نخ( است.
 میانگین نرخ مالیات سیگار در ایاالت اصلی تولیدکننده تنباکو 

48.5 سنت در هر بسته است.
 میانگین نرخ مالیات سیگار در سایر ایاالت 1.76 دالر در هر 

بسته است.
از ابتدای آوریل سال 2016 این موارد اجرایی شده است )در 

از سال  اجرا شد(.  آوریل سال 2016  از چهارم  آنجلس  لس 
2002، 47 ایالت، کلمبیا و اکثر قلمروهای ایاالت متحده، نرخ 
مالیات سیگار خود را بیش از 120 برابر افزایش دادند. در حال 
حاضر، 33 ایالت، کلمبیا، پورتوریکو، جزایر مارینای شمالی و 
گوام، نرخ مالیات بر سیگار را یک دالر برای هر بسته )20 نخ( یا 
بیشتر در نظر گرفتند. 15 ایالت دیگر نیز مالیات بر سیگار را دو 
دالر برای هربسته یا بیشتر وضع نمودند. 8 ایالت، نرخ مالیات 
بر سیگار را از 3  دالر برای هربسته یا بیشتر قرار دادند و یک 
ایالت )نیویورک( دارای نرخ مالیات بر سیگار بیش از 4 دالر 

برای هر بسته است.
ایاالت توتون تولیدکننده تنباکو در آمریکا عبارتند از کنتاکی، 
ویرجینیا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا و تنسی. 
سرزمین های  دیگر  و  پورتوریکو  از  غیر  به   کلمبیا،  ایالت  در 
ایاالت متحده، مالیات سیگار محلی و متوسط نرخ مالیات 1.53 
مینسوتا،  میشیگان،  ایاالت آالسکا،  است.  بسته  برای هر  دالر 
همچنین  و  ویژه  مالیات  نیز  یوتا  و  تگزاس  می سی سی پی، 
هزینه هایی از برندهای تولیدکننده که در طرح دعوی در دادگاه 
می کنند.  دریافت  ندارند،  شرکت   )NPMs( ایالتی  دخانیات 
باالترین نرخ مالیات ترکیبی ایالتی- محلی 6.16 دالر در شیکاگو 
ایالت ایلینویز و در جایگاه دوم شهر نیویورک با دریافت 5.85 
ایالتی-محلی  باالی  نرخ های  دیگر  است.  بسته  برای هر  دالر 
شامل اوانستون در ایالت ایلینویز به مبلغ 5.48 دالر و جونو در 
ایالت آالسکا 5 دالر برای هر بسته است و مالیات دولتی سیگار 
1.01 دالر برای هر بسته است. از ابتدای سال 1998 تا  سال 
2002، شرکت های بزرگ سیگار قیمت ها را به بیش از 1.25 
دالر برای هر بسته افزایش دادند )بلکه بتوانند با خرده فروشی 
جهت اهداف رقابتی مقابله کنند و مصارف مرتبط را کاهش 
دهند(. این در حالیست که در ژانویه سال 2003، فیلیپ موریس 
کاهش سطح  جایگزینی  عمده خود جهت  چهار شرکت  در 
که  برندهایی  فروش  زیان  و  ضرر  با  مبارزه  و  خرده فروشی 
تخفیف می خورند، قیمت هر بسته سیگار را تا 65 درصد کاهش 
داد و آر.جی رینولدز هم این رویه را دنبال کرد. در چند سال 
اخیر شرکت های بزرگ سیگار قیمت محصول خود را تقریبا 
یک دالر در هر بسته افزایش داده اند در حالیکه در سطح ملی، 
برآورد هزینه های ناشی از آسیب هایی که از سیگار کشیدن بر 
سالمت وارد می شود در حدود 19.16 دالر برای هر بسته است. 
متوسط قیمت وزنی برای یک بسته سیگار در سطح کشور آمریکا 
حدود 5.96 دالر است )از جمله مالیات فروش ایالتی که شامل 
سیگارهای با مالیات محلی نیست(. تفاوت قیمت در ایالت های 
مختلف ناشی از نرخ مصوب مالیات در ایالت مربوطه، قیمت 
تمام شده برای تولیدکنندگان مختلف، نرخ قیمت عمده فروشی و 
خرده فروشی و تخفیف اعمال شده است. آالسکا، دلوور، مونتانا، 
نیو همپشایر و اورگان هیچگونه مالیاتی بر فروش ایالتی دریافت 
نمی کنند، ایالت اوکالهاما مالیات بر فروش ایالتی دارد، اما آن را 
بر روی سیگار اعمال نمی کند؛ مینسوتا و ایالت کلمبیا مالیات بر 
فروش برای هر بسته سیگار دریافت می کنند و آالباما، جورجیا و 

میسوری )بر خالف سایر ایالت ها( مالیات بر فروش ایالت خود 
را بر قیمت بخش خرده فروشی سیگار که نشان دهنده مالیات 

غیرمستقیم ایالتی است، اعمال نمی دارند.

دارویمبارزهباسیگارمیتواند
بهکنترلفعالیتنورونهاکمککند

همچنین پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادند 
فعالیت  کنترل  به  می تواند  سیگار  با  مبارزه  داروی  نوعی  که 
پژوهش  نیوز،  نوروساینس  گزارش  به  کند.  کمک  نورون ها 
جدیدی که در مؤسسه پزشکی هاورد هیوز )HHMI( آمریکا 
با سیگار  مبارزه  در  که  دارو  نوعی  نشان می دهد  انجام شده، 
و  روشن  برای  شیمیایی  کلید  یک  مانند  می تواند  دارد،  نقش 
خاموش کردن نورون ها عمل کند. شاید این پژوهش، روزی 
مانند  بیماری هایی  درمان  برای  هدفمند  روش های  ابداع  به 
صرع در انسان ها منجر شود. پژوهشگران در این پروژه که به 
متخصص   ،)Scott Sternson( استرنسون  اسکات  سرپرستی 
علوم اعصاب هاورد هیوز انجام شده، مدارهای مغز موش ها و 

برخی پستانداران را بررسی کردند.
استرنسون در این باره گفت: دانشمندان دیگری که روی این 
روش موسوم به کموژنتیکز )chemogenetics( کار می کنند، 
انسان  برای درمان  به کار می برند که  معموال مولکول هایی را 
مناسب نیستند. پژوهش ما، هنوز راه زیادی تا رسیدن به مراحل 

بالینی در پیش دارد اما سعی داریم این راه را کوتاه تر کنیم.
و  داروها  دانشمندان،  می رسد.  دهه  دو  به  کموژنتیکز  قدمت 
گیرنده هایی که می توانند فعالیت نورون ها را در موش ها تغییر 
دهند، طراحی کرده اند و آنها را با هم مطابقت داده اند. گروه 
استرنسون، از دارویی استفاده کردند که کاربرد آن برای انسان 
ثابت شده است. این دارو می تواند پروتئین های مجرای یونی 
که مستقیماً بر فعالیت های نورون ها اثر می گذارند را هدف قرار 
دهد؛ در نتیجه عوارض جانبی کمتری دارد. این ویژگی دارو، آن 
را به گزینه مناسبی برای کاربرد بالینی تبدیل می کند. پژوهشگران 
در این آزمایش، از یک داروی برطرف کننده نیکوتین موسوم 
دو  ساختار  آنها  کردند.  استفاده   )varenicline( وارنیکلین  به 
پروتئین متفاوت مجرای یونی را نیز مورد بررسی قرار دادند. 
را  نورون ها  پروتئین ها هنگام حضور وارنیکلین،  این  از  یکی 
برای ارسال پیام به کار می اندازد و دیگری ارسال پیام توسط 

نورون ها را متوقف می کند.
گیرنده های  قوی ترین  پروتئین ها،  »این  افزود:  استرنسون 
کموژنتیکز هستند که تاکنون شناخته شده اند. حتی میزان کمی از 
وارنیکلین نیز می تواند اثر قابل توجهی بر فعالیت نورون ها داشته 
باشد.« دانشمندان می توانند از این سیستم برای مشخص کردن 

ارتباطات میان فعالیت نورون ها و رفتار حیوانات استفاده کنند.

استعمالسیگاردردورانبارداری
خطراضافهوزنرادرنوزادافزایشمیدهد

بررسی ها نشان می دهد استعمال سیگار در دوران بارداری خطر 

کاهشیافت
سیگارکشیدن

جواناندرآمریکا

اضافه وزن را در نوزاد افزایش می دهد. محققان در بررسی های 
خود دریافتند کودکانی که مادرانشان در دوران بارداری سیگار 
مصرف می کنند بیشتر در معرض ابتال به چاقی و افزایش وزن 

هستند.
آنها در آزمایش های فوق مشاهده کردند وجود پروتئین کمرین 
)chemerin( که از طریق سلول های چربی تولید می شوند و 
نقش کلیدی در ذخیره انرژی دارند، در پوست و سلول های 
سیگار  استعمال  بارداری  دوران  در  مادرانشان  که  نوزادانی 
داشته اند، متداول تر است. پیش از این نیز در بررسی های انجام 
شده نشان داده شد میزان پروتئین کمرین در خون افراد چاق 
بیشتر است. یافته های جدید حاکی از آن است که استعمال 
تنظیم ژن ها منجر  تغییراتی در  به  بارداری  سیگار در دوران 
حائز  نقش  چاقی  و  چربی  سلول های  رشد  در  که  می شود 

اهمیتی دارند.
به گزارش ان دی تی وی، محققان آمریکایی اظهار داشتند: پیش 
از این نشان داده شده بود مادرانی که در دوران بارداری سیگار 
مصرف می کنند، کودک خود را در معرض چاقی قرار می دهند 

اما مکانیزم موثر در این خطر مشخص نبود.

ممنوعیتاستعمالسیگار
دردانشگاهکالیفرنیا

آمریکا  کالیفرنیای  ایالت  در  دولتی  دانشکده های  همچنین 
این  با  که  امیدوارند  و  کرده اند  ممنوع  را  دخانیات  استعمال 
را  دانشگاه ها  کارکنان  و  اساتید  دانشجویان،  سالمت  اقدام، 
بهبود دهند. دانشگاه های کالیفرنیا و سایر دانشکده های وابسته 
به دولت در این ایالت، اقداماتی را به کار بسته اند تا به واسطه 
برخی  شود.  ریشه کن  اماکن  این  در  دخانیات  استعمال  آن، 
دانشگاه ها در حال حاضر سیاست های اجباری اتخاذ کرده اند 
که طی آن دانشگاه ها عاری از دخانیات شده اند. از سوی دیگر 
سایر دانشگاه ها نیز قصد دارند از ابتدای سال تحصیلی آینده 
به جمع بیش از 1100 دانشگاه آمریکایی بپیوندند که استعمال 

دخانیات در آنها ممنوع است.
جمع آوری  حال  در  نیز  »سندیگو«  دولتی  دانشگاه  کارکنان 
سیگاری  دانشجویان  برای  که  مکان هایی  از  زیرسیگاری ها 
تعیین شده بود هستند تا خود را آماده اجرای قانون جدید 
منع استعمال دخانیات در این دانشگاه کنند که در آینده نزدیک 
در این دانشگاه اجرایی می شود. مسئوالن این دانشگاه اعالم 
درباره  اطالع رسانی  برای  نیز  اینترنتی  پایگاه  یک  که  کردند 

مقررات جدید راه اندازی شده است.
به نقل از پایگاه اینترنتی یونیورسیتیزنیوز، دانشگاه کالیفرنیای 
لس آنجلس )UCLA( که از ماه آوریل کشیدن سیگار و جویدن 
آدامس های محتوی تنباکو در آن ممنوع شده، تنها 8 درصد 
سایر  با  مقایسه  در  رقم  این  که  دارد  سیگاری  دانشجوی 

دانشگاه های سراسر آمریکا، تقریبا نصف است.
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ممنوعیت  خواستار  انگلیس،  دولت  وزرای 
سیگار برای همه افراد زیر 21 سال شده اند تا 
جامعه خود را از سرطان و بیماری های ریوی 
نمایندگان  دیلی میل،  از  نقل  به  دهند.  نجات 
سن  داده اند،  پیشنهاد  نیز  انگلستان  مجلس 
سال   21 به   18 از  دخانیات  استعمال  قانونی 
دخانیات  استعمال  نرخ  شاید  تا  یابد  افزایش 
کاهش پیدا کند. در همین راستا، مالیات سیگار 
افزایش می یابد تا پرداخت هزینه بیشتر منجر به 

کاهش خرید سیگار شود. 
به  منجر  که  تبلیغاتی  و  فیلم ها  این،  بر  عالوه 
در  آن  مشتقات  و  تنباکو  از  استفاده  گسترش 
میان جوانان می شوند، باید شدیداًتحت  کنترل 
توسط  پیشنهادات  این  گیرند.  قرار  نظارت  و 
پزشکی  انجمن  از جمله  بهداشتی  17 سازمان 
موسسات  و  پزشکان  سلطنتی  کالج  انگلیس، 
بنیاد  و   »Cancer Research UK« مانند  خیریه 
می شوند.کارشناسان  حمایت  انگلیس  قلب 
باور دارند که افزایش این محدودیت ها، منجر 
بی  هیچ  که  می شود  افرادی  تعداد  کاهش  به 

توجهی، به طور مداوم سیگار مصرف می کنند.

استعمالسیگاربینافرادبیکار
وکمدرآمدبیشتراست

پیش از این، گزارش های منتشرشده در انگلیس 
نشان می داد که استعمال سیگار در این کشور، 
اداره  است.  بیشتر  کم درآمد  و  بیکار  افراد  بین 
ملی آمار انگلیس در مطالعه ای اعالم کرد که با 
این حال، مجموع افراد مصرف کننده سیگار در 
این کشور از بیش از 20 درصد در سال 2010 به 
12.5 درصد کاهش یافته است. همچنین آمارها 
نشان می دهد حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر 
در انگلیس سیگار الکترونیکی مصرف می کنند 
و نیمی از آنان معتقدند که سیگار الکترونیکی 

روش مناسبی برای ترک سیگار است! 
استعمال سیگار دلیل اصلی مرگ ومیرهای قابل 
 2014 سال  در  است.  انگلیس  در  پیشگیری 
به  پیشگیری  قابل  مرگ ومیر  هزار   80 تقریبا 
همچنین  است.  بوده  مرتبط  سیگار  استعمال 
قرار گرفتن در معرض دود سیگار می تواند به 
بروز انواع بیماری ها منجر شود که برخی از آنها 

کشنده هستند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، همچنین مطالعه 
انجام شده در دانشگاه آکسفورد نشان می دهد 
میلیاردها  هرسال  انگلیس  در  سیگار  استعمال 

دالر هزینه برای حوزه سالمت به دنبال دارد.

ازهرچهارانگلیسی
یکنفرسیگارمیکشد

در  انگلستان  در  فرهنگی  به دلیل  سیگار  ترک 
حال فراگیر شدن است. گفته می شود تعداد افراد 
بی سابقه ای  به حد  ولز  و  انگلیس  در  سیگاری 
نفر  یافته و هر سال حدودا 170 هزار  کاهش 
از سیگاری های این کشورها کم می شود. با این 
وجود، در حال حاضر از هر چهار انگلیسی یک 
نفر سیگار می کشد. سال ها پیش، دولت انگلیس 
برنامه ریزی کرده بود که تعداد سیگاری ها را تا 
سال 2005 کاهش دهد و توانست، نیم میلیون 
نفر از تعداد سیگاری های سال 2000 را کم کند 
سرطان  به  مبتال  بیماران  تعداد  کاهش،  این  و 
سیگار،  ضد  تبلیغات  کرد.  کم  به شدت  نیز  را 
مانند  هشدارهایی  نوشتن  مالیات،  افزایش 
»سیگار باعث مرگ تدریجی و دردناک می شود« 
روی پاکت های سیگار، حمایت از ترک سیگار 
ابزارهای  از  بخشی  سیگار،  تبلیغ  ممنوعیت  و 

جنگ دولت انگلیس علیه سیگار بوده است.
انگلستان در  فعاالن ضد سیگار  از  راید  دونالد 
این خصوص می گوید: »همه آنچه را که ما در 
سال 1997 می خواستیم دولت وعده داد انجام 
است.  کرده  عمل  آنها  بیشتر  به  تاکنون  و  دهد 
ما بسیار خوشحالیم و تالش خود برای ممنوع 
کردن استعمال دخانیات در همه محل های کار 
ازجمله کافه ها و رستوران ها را ادامه می دهیم.«

البته در حالی که عده ای این تغییرات را حاصل 
پای  به  را  آن  دیگران  می دانند،  دولت  اقدامات 
مدت ها  می گذارند.  انگلستان  فرهنگ  در  تغییر 
است که در انگلستان، این تصور غلط که آدم های 
فراموشی  دست  به  می کشند،  سیگار  پیچیده 
سینما  هنرپیشه های  زمانی  است.  شده  سپرده 
به ندرت روی پرده بدون سیگار دیده می شدند 
را  سیگارکشیدن  هم  باند  جیمز  حتی  حاال  اما 

ترک کرده است.

اتاقهایاستعمالسیگاردراماکنعمومی
انگلیس،بهشدتکوچکشدهاست

سیگار  استعمال  اتاق های  حاضر،  حال  در 
فرودگاه ها  و  رستوران ها  فروش،  مراکز  در 
افرادی  و  شده  کوچک  به شدت  انگلیس  در 
بکشند  سیگار  اتاق ها  این  در  می خواهند  که 

در  سیگار  کشیدن  تحمل  به  بودن  محکوم  با 
محیطی کوچک و پر از دود، احساس می کنند 
به آنان توهین شده است و همین آنان را به ترک 

سیگار تشویق می کند.
در  »سیگاری ها  می گوید:  روانشناس  باکلی  پل 
هواپیماها  و  قطارها  در  شده اند.  غریبه  اجتماع 
سیگارکشیدن ممنوع است و عجیب نیست که 
کشیدن  برای  شود  مجبور  سیگاری  فرد  یک 
سیگارکشیدن  اکنون  برود.  باران  زیر  به  سیگار 
درست  است.  ضدارزش  یک  سابق،  برخالف 
است که دولت ابتکارهای خوبی در این زمینه 

داشته، اما این یک تغییر فرهنگی است«.
از  نفر   4 انگلیس،  دولت  آمارهای  اساس  بر 
کار  این  هرگز  کاش  که  می گویند  سیگاری   5
رفتن  بین  از  آن،  علت  بودند.  نکرده  شروع  را 
بی اعتباری،  اعتیاد،  پول،  ریختن  دور  سالمتی، 

دولت  است.  خود  از  نفرت  و  سرشکستگی 
بیماری های  عامل  بزرگترین  را  سیگار  انگلیس 
این کشور  در  پیشگیری و مرگ زودرس  قابل 

می داند.

ممنوعیتاستعمالسیگاردراماکنعمومی
سالمتهزارانانگلیسیرابهبودبخشید

انگلیس، کشیدن سیگار را در مکان های عمومی 
دولت  گفته  به  که  اقدامی  است؛  کرده  ممنوع 
این کشور، سالمتی هزاران نفر را بهبود خواهد 
این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  بخشید. 
بخش های  سایر  با  را  انگلیس  کشور  ممنوعیت 
آغاز کرده  را  ممنوعیت مشابهی  قبال  که  بریتانیا 
می دهد.  قرار  یکسانی  وضعیت  در  بودند، 
اسکاتلند در سال 2006 و ایرلند شمالی از آوریل 
مکان های  در  سیگارکشیدن  امسال  )فروردین( 

افراد  هنوز  البته  بودند.  کرده  ممنوع  را  عمومی 
و  پارک ها  در  خانه ها،  از  بیرون  در  می توانند 

حیات خلوت غذاخوری ها سیگار بکشند. 
مارس  در  که  بود  اروپایی  کشور  اولین  ایرلند 
در  سیگارکشیدن  ممنوعیت   2004 سال 
مکان های عمومی را به اجرا درآورد و پس از 
فرانسه،  التویا،  سوئد،  مالتا،  ایتالیا،  نروژ،  آن، 

فنالند و ایسلند، این قانون را اجرا کردند.
وقت  انگلیس  بهداشت  وزیر  جانسون  آلن 
»کشوی  گفت:   خصوص  این  در  انگلیس 
عاری از دود سیگار، استانداردهای سالمتی را 
کشیدن  سیگار  وسوسه  بخشید،  خواهد  بهبود 
تشویق  را  داد و سیگاری ها  را کاهش خواهد 
خواهد کرد که سیگارشان را ترک کنند. هزینه 
سرویس  در  سیگارکشیدن  از  ناشی  ساالنه 
است.«  میلیارد دالر   1.7 تا   1.4 بهداشت  ملی 
در حال حاضر افرادی که این قانون را زیر پا 
بگذارند با جریمه های سنگینی مواجه خواهند 
بود. فرد سیگاری که در حین دودکردن سیگار 
و  پوند   200 تا  شود  دیده  عمومی  مکان  در 
رعایت  را  قانون  این  که  محل هایی  صاحبان 

نکنند، تا 2500 پوند جریمه می شوند.

استعمالسیگاردرخودروحاملکودک
۷5دالرجریمهدارد

ولز  و  انگلستان  نیز  این  از  پیش  همچنین 
قانونی را اجرا کردند که کشیدن سیگار را در 
خودروهایی که در آنها سرنشین کودک وجود 
خبرگزاری  گزارش  به  می کند.  ممنوع  دارد، 
هرکس  قانون،  این  اساس  بر  آسوشیتدپرس، 
با سرنشین زیر 18 سال سیگار  در خودرویی 
آن  راننده  هم  و  سیگاری  فرد  هم  بکشد، 
جریمه  دالر(   75( پوند   50 هریک  خودرو، 
متخلف،  خودروهای  جریمه  شد.  خواهند 
حتی اگر پنجره یا سقف شیشه ای خودرو باز 
اما خودروهای کروکی،  باشد، اعمال می شود؛ 
هستند.  استثنا  باشد،  شده  جمع  سقفشان  اگر 
این سازمان،  نیروهای  انگلیس می گوید  پلیس 
رویکردی »آموزشی و به دور از مواجهه« را در 
مقام های  برخواهند گزید.  متخلفان  با  برخورد 
قانون  که  باورند  این  بر  انگلیس  بهداشتی 
کودکان،  حضور  در  کشیدن  سیگار  ممنوعیت 
آنان را از عوارض جانبی دود سیگار تا اندازه 

زیادی مصون خواهد کرد. 

ریشهکنشدناستعمالسیگاردرانگلیس
تاسال2۰3۰

مقامات انگلیس بر این باورند که تا سال 2030 
میالدی، استعمال سیگار در این کشور ریشه کن 
حوزه  کارشناسان  پیش بینی  بر  بنا  شد.  خواهد 
استعمال   2030 سال  تا  انگلیس  در  سالمت 
سیگار در این کشور ریشه کن می شود و در حال 
حاضر هر روز حدود 1000 نفر مصرف این ماده 
دخانی را ترک می کنند. مقامات سالمت عمومی 
در انگلیس اظهار داشتند: »از سال 2014، ساالنه 
بیش از یک میلیون مصرف کننده سیگار از ادامه 
کرده اند  خودداری  دخانی  ماده  این  استعمال 
به  دخانی  ماده  این  مصرف کنندگان  مجموع  و 
تنها 14.9  پایین ترین  سطح خود رسیده است. 
درصد از افراد بزرگسال در این کشور استعمال 

سیگار دارند.«
در حال حاضر انگلیس پس از سوئد در دومین 
کشورهای  میان  در  سیگار  پایین  مصرف  رتبه 
بر  کشور  این  مقامات  و  دارد  قرار  اروپایی 
در  کاهشی  روند  این  درصورتیکه  باورند  این 
سال  تا  انگلیس  شود،  حفظ  سیگار  استعمال 
2030 در رتبه کشورهای عاری از مصرف این 
روزنامه  گزارش  به  می گیرد.  قرار  دخانی  ماده 
تلگراف، طبق اعالم مقامات سالمت عمومی در 
انگلیس، سال گذشته نزدیک به 400 هزار نفر 
موفق به ترک سیگار شده اند و آمارها حاکی از 
آن است که 6.1 میلیون نفر دیگر در تالش برای 

ترک این ماده دخانی و مضر هستند.

اقدامانگلستانبراینجاتجوانان
ازسرطانوبیماریهایریوی

ممنوعیتاستعمالسیگار
برایافرادزیر21سال
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Tobacco and gender
Report of the Women’s Unit affiliated to the Iranian Anti-Tobacco 

Association and member of the Communicative Network of Women’s 
NGOs to the United Nations

The strategy of the National Network for 
the Prevention of Non-Communicable 

Diseases for the year 1398:

Developing
Sport-Health Literacy

for All

Shokooh Navabinejad, the chairwoman of the Communicative 
Network of Women’s NGOs in Iran, urged all members of the 
National Women’s Network to provide a report on the activities 
of their organizations in the field of women and gender to present 
to the United Nations. Hencet Zahra Sadr, the director of the 
Women’s Unit affiliated to the Iranian Anti-Tobacco Association 
and the member of the Communicative Network of Women’s 
NGOs, presented a report titled ‘Tobacco and gender’.
As you know Iran has committed to reducing smoking by 30% by 
2025 because of high rates of cardiovascular disease. However, on 
the other hand, cigarette and hookah consumption has increased 
significantly in adolescents, especially in females.
In agreement with the Millennium Development Goals, the Iranian 
Anti-Tobacco Association has established the Women’s Unit with 
the goal of empowering women in the field of health. In addition, 
issues related to smoking by women have been raised as one of 
the priorities of the Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC).
The mission of the Women’s Unit is to prevent and control 
tobacco use in women. The Unit pursues the following goals:
• Research on women and tobacco;
• Supporting scientific research and graduate theses & projects on 
women and tobacco;
• Conducting conferences and workshops on women and tobacco; 
and
• Interaction and partnership with governmental and non-
governmental organizations in the field of women and tobacco in 
the forms of contract or memorandum of understanding.

The best policy in this regard is to adopt a policy that addresses 
the causes of women’s tendency to tobacco use. For example, why, 
in spite of similar access, some people have a stronger tendency 
to smoking. The next step is to choose the best and least costly 
solution among different solutions.
Hence, the best and least costly solution is to educate and inform 
girls at risk. It should be noted that the training of this group 
is a multidimensional measure that requires the cooperation 
and coordination of various institutions, for example, media, 
educational centers, Ministry of Education, and medical and health 
organizations which work for control and prevention of addiction 
and increasing the motivation of smokers to quit smoking.

The role of women in tobacco control
Given the role of women in family management and their role as a 
behavioral pattern for children and adolescents, they can play their 
role better by raising awareness of their families about tobacco 
harms and second-hand smoke. Women play an important role 
in preventing tobacco smoke exposure in themselves and their 
children. Women can encourage their husbands to quit smoking, 
and even if their husbands do not want to quit smoking, they can 
reduce the risk of second-hand smoke exposure by preventing 
cigarette and hookah use in the home. Women can play an 
important role in informing families through raising awareness 
about the harms of hookah - as a dangerous instrument, not as 
harmless fun - and they can play an important role in providing 
healthy recreation for their children and preventing them from 
becoming addicted to tobacco.

In a message on the occasion of the beginning of the 
New Year, the director of the National Network for the 
Prevention of Non-Communicable Diseases declared 
the slogan of the Strategic Committee of the Network as 
‘Developing Sport-Health Literacy for All’ for the activities 
of the Network in the New Year. Noting to the Network’s 
goals, Mohammadreza Masjedi evaluated the activities of 
this NGO in the year 1397 as positive and effective, in spite 
of all ups and downs, and called this year as the year of the 
network prosperity.
His message is as follows:
The National Network for the Prevention of Non-
Communicable Diseases succeeded in making steady 
progress with unceasing efforts to achieve its valuable 
goals, as well as information dissemination and providing 
services to the community and promoting social health as 
the pivot of its activities.
Because the social responsibility of the National Network 
for the Prevention of Non-Communicable Diseases is to 
raise awareness and increase the health literacy of the 
community, and the outlook of the Network is a country 
in which everyone, regardless of the pain and suffering 
caused by non-communicable diseases, lives a healthy 
life, understanding the common risk factors for non-
communicable diseases can play an important role in this 
regard.
Insufficient physical activity is one of the main risk factors 
for non-communicable diseases and one of the ten leading 
risk factors for global mortality. Given that insufficient 
physical activity is closely related to other risk factors, 
raising sport literacy can improve the lifestyle of citizens 
and increase their quality of life. It can also help to raise 
awareness of healthy diets, the benefits of smoking 
cessation, and mental health as well as controlling urban 
air pollution. All of these activities can lead to a healthy 
and happy society.
According to the consultation with the specialized 
committees of the National Network for the Prevention 
of Non-Communicable Diseases, the focus of network’s 
activities in the year 1398, based upon the slogan 
‘Developing Sport-Health Literacy for All’, will be on the 
conscious increase of physical activity in society. We hope 
that intensive efforts will be continued in this year to 
achieve the mission, outlook, and goals of the Network.
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