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مـعاون دانـشجویی وزارت بـهداشت گـفت: مصرف دخانیات 
انضباطی  نامه  آیین  در  و  است  ممنوع  ها  دانشگاه  درمحوطه 
تا دانشجو به  تنبیه درنظر گرفته شده  برای مصرف دخانیات 

کمیته انضباطی ارجاع داده شود.
میان  در  دخانیات  مصرف  به  اشاره  با  فراهانی  محمدرضا 
آمار ستاد  براساس آخرین  به مهر گفت:  دانشجویان پزشکی 
به  نسبت  پزشکی  علوم  دانشجویان  موادمخدر،  با  مبارزه 
دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه آزاد کمترین میزان مصرف 

دخانیات را دارند.
وی در خصوص اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات مانند 
وزارت علوم در دانشگاه های علوم پزشکی افزود: ما مانند وزارت 

دانشجوی سیگاری
 به کمیته انضباطی مراجعه کند

علوم یک طرح مشخص فقط برای دخانیات نداریم، طرح ما برای 
تمام آسیب های اجتماعی از جمله روان گردان ها، مواد مخدر 

و سیگار است.
حوزه  افزود:  بهداشت  وزارت  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
برای  و  فعال است  بسیار  پزشکی  دانشگاه های علوم  مشاوره 
منع مصرف دخانیات کارگاه های آموزشی مختلف برگزار کرده 

و مشاوره فردی نیز به دانشجویان ارائه می شود.
فراهانی ادامه داد: همچنین شوراهای صنفی دانشجویی داخل 
خوابگاه و شهردار خوابگاه ها که از خود دانشجویان هستند، 
برای منع مصرف دخانیات بسیار فعالیت می کنند، تا در داخل 

خوابگاه ها مصرف دخانیات وجود نداشته باشد.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت افزود: یک سری از 
دانشجویان به عنوان همتایاران سالمت به مشاوران دانشگاه ها در 
این زمینه کمک می کنند و همچنین »کانون های سالمت رفتار« 

در دانشگاه ها فعال شده است.
وی درباره اینکه آیا مصرف سیگار در محوطه دانشگاه تخلف 
محسوب می شود یا خیر؟ افزود: مصرف دخانیات در محوطه 
دانشگاه ها ممنوع است و در آیین نامه انضباطی برای مصرف 
دخانیات تنبیه در نظر گرفته شده و دانشجو به کمیته انضباطی 

ارجاع داده می شود.

معاون اول رئیس جمهور در هفتمین 
اجالسیه اتاق اصناف ایران:

حمایت از تولید داخل 
جلوگیری از قاچاق را می طلبد

گزارش اختصاصی از نحوه تدوین، آماده سازی و اجرای طرح »پاد«

لزوم پیشگیری از استعمال دخانیات 
در مدارس سراسر کشور

صفحه7

پیشنهاد هاشمی به دولت
 در بودجه 96

مالیات بر ارزش افزوده
 در حوزه سالمت هزینه شود

 چندی پیش مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم گفت: 
طرح پیوستن دانشگاه های ایرانی به نهضت جهانی دانشگاه بدون 
دخانیات در مراحل نهایی تدوین است و تا 2 هفته آینده به 
دانشگاه ها ابالغ می شود. لذا در رابطه با دانشگاه بدون دخانیات 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 9 فرمان را در این 

خصوص ارایه کرده است، که در ذیل می خوانید.

دانشجویان، کارکنان، مراجعه  اساتید،  1  سیگار کشیدن توسط 
و  دانشگاه  فیزیکی  فضاهای  کلیه  در   ... و  میهمانان  کنندگان، 
آزمایشگاه ها،  آموزشی،  کالس های  شامل  وابسته  واحدهای 
فرهنگی،  ورزشی،  سالن های  غذاخوری،  سالن های  کتابخانه ها، 

نمایشی و ... اکیداً ممنوع است.

2  تابلو و بنرهای مربوط به دانشگاه بدون دخانیات در ورودی 
دانشگاه و واحدهای تابعه آن نصب شود.

3   در قسمت های مختلف دانشگاه، تابلو، پالکارد و بنرهای مناسب 
مربوط به ممنوعیت استعمال دخانیات نصب شود.

4  ریاست دانشگاه یا نماینده وی، بخشنامه ممنوعیت استعمال 
دخانیات را به کلیه کارکنان دانشگاه ابالغ نموده و مسئول حسن 

اجرای آن نیز هست.

ارائه  » 9فرمان « برای دانشگاه بدون دخانیات
5  براساس مصوبه قانون مجلس شورای اسالمی و مصوبه هیأت 
دولت، راهکارهای اعمال جرائم نقدی برای متخلفان توسط ضابطان 
مربوطه انجام و موارد تخلف به هیأت تخلفات ارجاع و اقدام الزم 

صورت گیرد.

6  عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در فروشگاه های مربوط به 
دانشگاه و کیوسک ها و فروشگاه های بیرونی تا فاصله 100 متری 

مراکز تابعه دانشگاه ممنوع است.

7   استعمال مواد دخانی در محدوده 100 متری دانشگاه و مراکز مرتبط 
نظیر رستوران ها، خوراک پزی ها، اغذیه فروشی ها و ... ممنوع است.

8  برنامه های تشویقی برای افراد سیگاری که موفق به ترک شده اند 
در نظر گرفته شود و در شرایط استخدام و به کارگیری نیروهای 
انسانی )رسمی، پیمانی، شرکتی، روزمزد و... ( عدم مصرف دخانیات 

لحاظ شود.

9  محل مناسب برای ترک سیگار برای افراد سیگاری و مراجعان 
عالقه مند فراهم شود.

در ارزشیابی ساالنه دانشگاه های کشور، دانشگاه بدون دخانیات به 
عنوان یک شاخص در رتبه بندی دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد.
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سخن اول

باور کنیم کشور های جهان سوم قربانیان کارخانجات تولید کننده سیگار هستند

اسحاق جهانگیری در ادامه متذکر شد: براساس 
کاالیی  نوع  هیچ  واردات  ممنوعیت  قانون، 
برای  شرایطی  در  تنها  و  نداریم  را  کشور  به 
واردات کاال محدودیت گمرکی اعمال می شود 
یا مسائل فنی و برخی استانداردها مانع ورود 
یک کاال به کشور است. همچنین برای مبارزه 
اقدام صورت  از گلوگاه ها  باید  قاچاق کاال  با 
گیرد و می توان با سیستم های تعرفه ای از ورود 

کاالی قاچاق جلوگیری به عمل آورد.

جهانگیری همچنین گفت: زیبنده مردم ایران 
نیست که گازوئیل و بنزینشان به عنوان کاالی 
مقابل  در  و  شود  خارج  کشور  از  قاچاق 
صورت  به  صنعتی  یا  غیرضروری  کاالهای 
قاچاق به ایران وارد شود. ما برای ورود کاالی 
قانونی به کشور تسهیالت را آماده کرده ایم، اما 
دو نکته را در این میان مدنظر قرار داده ایم. اول 
آنکه برای کاالهای وارداتی تعرفه گذاشته ایم 

و دوم به مسائل فنی آن توجه می کنیم.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: در نهایت 
به  اصناف  که  است  این  قاچاق  با  مبارزه  راه 
عنوان آخرین حلقه واسط میان تولیدکنندگان 
و مردم وارد کار شوند. دولت اجازه نداد که 
آرامش  چراکه  شود،   صنوف  وارد  تعزیرات 
تا  است  الزم  اما  است.  مهم  ما  برای  اصناف 

خود اصناف پرچم دار مبارزه با فساد باشند.

جهانگیری با اشاره به تشکر اصناف از او برای 
جلوگیری از ورود تعزیرات حکومتی به موضوع 
برخورد با قاچاق کاال گفت: این موضوع دستور 
مستقیم رئیس جمهور به بنده بود تا باعث برهم 
زدن آرامش اصناف در کشور نشویم، اما شما 
)اصناف( باید با موضوع قاچاق کاال مبارزه کنید.

مالیات و تعرفه های گمرکی نیاز 
دولت را تأمین نمی کند

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود 
محل  از  دولت  درآمدهای  از  بخشی  گفت:  
مالیات و تعرفه های گمرکی به دست می آید 
اما این درآمد همه نیاز دولت را تأمین نمی کند. 
در گـذشـته بـا سـرمایه گـذاری هـای دولـت، 
بزرگی در کشور  کارخانه های  پاالیشگاه ها و 
ساخته می شد ولی امروزه دولت با مالیاتی که 
از سراسر کشور می گیرد و تعرفه هایی که از 
کاالها دریافت می کند، با توجه به بودجه، به 

سختی امور خود را مرتفع می سازد.

جهانگیری متذکر شد: فعاالن اقتصادی باید به 
علم و دانش روز دنیا مجهز شوند. در این شرایط 
کاالهای  با  می تواند  داخلی  تولیدات  که  است 
خارجی رقابت کند و باید توجه داشت که بازار 
امروز دنیا کاماًل رقابتی است. همچنین مهمترین 
سیاست هایی که در اختیار ما قرار گرفته تا کشور 
مقاومتی  اقتصاد  دهیم،  قرار  خود  مسیر  در  را 
است. اما باید در نظر داشت که تنها ما مسئول 
اقتصاد مقاومتی در کشور نیستیم و یک عده با 
استفاده از این حربه به دنبال سیاسی کردن موضوع 

اقتصاد مقاومتی برای انتقاد از دولت هستند.

معاون اول رئیس جمهور در هفتمین اجالسیه اتاق اصناف ایران:

حمایت از تولید داخل 
جلوگیری از قاچاق را 

می طلبد

وی با اظهار اینکه اقتصاد مقاومتی به چالش های 
بیکاری و رفاه مردم پاسخ می دهد، تصریح کرد: 
مختلف  بخش های  در  سیاست ها  دقیق ترین 
اقتصادی در سیاست اقتصاد مقاومتی نگاشته شده 
است. همچنین در اقتصاد مقاومتی آمده است که 
اقتصاد باید مردمی باشد و مردم پرچمدار اقتصاد 
کشور باشند که اصناف در واقع همان نماد اقتصاد 
مقاومتی به حساب می آیند. اگر روزی توانستیم 
تمام اقتصاد را در اختیار مردم قرار دهیم، به معنی 
کرده ایم.  ایجاد  را  مقاومتی  اقتصاد  که  است  آن 
روی  بر  نظام  بخش های  تمام  کشور  در  امروز 
اساس  براین  و  دارند  اجماع  مقاومتی  اقتصاد 
می توان سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیش برد.

تأمین 48 درصد
 تولید ناخالص داخلی از طریق خدمات

تولید  از  درصد   48 اینکه  ابراز  با  جهانگیری 
ناخالص داخلی از طریق خدمات تأمین می شود، 
گفت: باید تسهیالت مورد نیاز بخش خدمات را 
به  مصوبه ای  دولت  در  وقتی  کرد.  پرداخت  نیز 
مربوطه  کمیسیون های  به  باید  می رسد،  تصویب 
تأکید شود که بخش خصوصی در آن دیده شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای قانون اخذ جریمه 
دولت  خزانه  به  مبالغ  این  داد:  ادامه  اصناف  از 
اتاق اصناف  اما گفته می شود که  واریز می شود، 
خود عایدی از این جرایم ندارند. بنابراین کسی 
داشته  اقتصادی  فعالیت  در کشور  می خواهد  که 
اقتصادی  شناسنامه  و  پروانه  حتمًا  باید  باشد، 
مجوزها  بدون  که  دهیم  اجازه  نباید  و  بگیرد 

عرصه را بر فعاالن اقتصادی قانونی تنگ کنند.

با وضعیت مطلوب فاصله داریم

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود نیز با تأکید بر اینکه برای توسعه اقتصادی در 
گفت:  شود،  فراهم  مناسب  بسترهای  باید  کشور 
هرچند در سال های اخیر بسترهای مناسبی ایجاد 
شده است، اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم و 
مسیرهای بانکی، بیمه ای و دادوستد باید فعال شود. 
امروز برای اینکه اقتصاد ایران بتواند در مسیر توسعه 
خود قرار گیرد، باید بسترهای الزم در این خصوص 
فراهم شود. یکی از مهمترین بسترها فراهم آوردن 
شرایط الزم در سیاست خارجی است، البته در این 
خصوص از بخش خصوصی نمی توان انتظار داشت 

تا این بسترها را فراهم کند.

جهانگیری تصریح کرد: دولت به نقش خود برای 
واقف  کشور  اقتصاد  برای  الزم  بسترهای  ایجاد 
که  کنند  پیش بینی  باید  اقتصادی  فعاالن  و  است 
نرخ ارز و تورم و ثبات اقتصادی برای سال های 
آینده چگونه خواهد بود. مهمترین وظیفه دولت 
تا شاخص های الزم  اقتصادی است  ثبات  ایجاد 

برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: برخی به دولت 
یازدهم گفتند که »چرا این قدر بر روی نرخ تورم 
این  که  داشت  نظر  در  باید  اما  می کنید؟«  تاکید 

بسیار  اقتصادی  شاخص های  سایر  روی  بر  امر 
کشور  چند  دنیا  در  امروز  و  است  تأثیرگذار 
دورقمی  تورم  نرخ  دارای  بیچاره  و  بدبخت 
بیکاری  که  متذکر شد  را  نکته  این  باید  هستند. 
امروز مهمترین چالش کشور به حساب می آید و 
با حرف زدن و منتظر ماندن و دست روی دست 
گذاشتن مشکلی در این خصوص حل نمی شود.

در اقتصاد ملی
 اشتغالزایی نقش مهمی ایفا می کند

جهانگیری متذکر شد: وقتی گفته می شود 600 هزار 
واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارد، این یعنی 
اگر می خواهیم به تولید کشور توجه کنیم، قلب تولید 
جایی می تپد که در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط 
و بنگاه های خرد تولیدی است. بنگاه های کوچکی که 
به توسعه کشور کمک می کنند و در اقتصاد ملی و 

اشتغالزایی نیز نقش خود را ایفا می کنند.

که  داشت  مدنظر  باید  نیز  را  این  داد:  ادامه  وی 
می توان  مگر  و  هستند  بزرگی  مجموعه  اصناف 
سرتاسر  بود؟  بی اهمیت  اصناف  به  نسبت 
بخش  در  و  است  افتخار  ایران  اصناف  تاریخ 
سربلندی  برای  که  نیست  خوبی  اتفاق  سیاسی 
نقش  آن  در  اصناف  و  باشد  داده  رخ  ایران 
فرهنگی  زمینه های  در  باشند.  نکرده  ایفا  مثبت 
کشور  در  مهمی  نقش  اصناف  نیز  اجتماعی  و 
دارند و در کارهای خیر، مدرسه سازی و احداث 

هستند. نقش آفرین  نیز  اصناف  معموالً   مساجد 
وی با اشاره به این مطلب که هرکدام از ما باید از 
خود سؤال کنیم که به عنوان یک ایرانی چه قدمی 
در راه اقتصاد مقاومتی برداشته ایم، تاکید کرد: همه 
اقتصاد  اجرای  در  ارگان ها  و  نهادها  علما،  مردم، 
مقاومتی نقش و مسئولیت دارند و در شرایطی که 
قوای سه گانه و نیروهای مسلح برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی به اجماع رسیده اند، با کمک یکدیگر و 
با اتکاء به سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانیم 

اقتصاد کشور را حرکت دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت 
تولید  بخش  راه اندازی  برای  جاری  سال  در 
با  و  کشور  کالن  سطح  در  تصمیم  این  گفت: 
سخنرانی مقام معظم رهبری در ابتدای سال آغاز 
شد و برای تحـقق آن و خارج شدن واحـدهای 
است. شـده  برنـامه ریـزی  رکـود  از   تولیـدی 
تولید،  بخش  از  حمایت  برای  برنامه ها  از  یکی 
و  بود  داخلی  تولیدات  برای  بازار  فراهم کردن 
از  به عنوان یکی  ایرانی  صادرات کاال و خدمات 

جهت گیری های دولت دنبال شد.

اما برای دولت منافع ملت 
مورد اهمیت است

جهانگیری در خاتمه سخنان خود راجع به توسعه 
فروشگاه های زنجیره ای در کشور گفت: این موضوع 
ربطی به بنده ندارد و باید آن را در مسائل داخلی و 

صنفی و در تعامل با وزارت صنعت به جمع بندی 
رسید و نیاز به پرخاشگری و بداخالقی نیست.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به اظهارات یکی 
از فعاالن صنفی مبنی بر اینکه »توسعه لجام  گسیخته 
فـروشـگاه های زنجـیره ای در کشـور باعث  شـده 
فعالیت های  به  به درستی  نتوانند  واحدهای صنفی 
فروشگاه  که  کسی  کرد:  تاکید  دهند«،  ادامه  خود 
زنجیره ای در کشور دایر می کند مانند شما یکی از 
اصناف است، اما اگر به این نتیجه برسیم که توسعه 
فروشگاه های زنجیره ای به  مصلحت کشور نیست با 

آن برخورد می کنیم.

وی در خاتمه متذکر شد: این مشکالت قابل حل 
اما برای دولت منافع ملت اهمیت دارد و  است 
تولید کننده داخلی حق ندارد هر کاالی بنجلی را 
همچنین  بفروشد.  مردم  به  داخل  تولید  به عنوان 
در همه تصمیمات خود،  است  دولت عالقه مند 
بشنود  را  مربوطه  بخش  صاحبنظران  نظر  ابتدا 
از  و  است  در دولت  قطعی  این یک سیاست  و 
تصمیمات  در  خواسته ایم  نیز  دولت  کمیسیون 
اقتصادی، نظرات بخش خصوصی و صاحبنظران 

را اخذ و از دیدگاه های آنها استفاده کند.

جلوگیری از قاچاق کاال
 از طریق ته لنجی ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از 
امضای توافقنامه با وزارت کشور برای جلوگیری از 
قاچاق کاال از طریق ته لنجی ها خبر داد و گفت: این 
توافقنامه برای تصویب به دولت فرستاده شده است.

که  مطلب  این  به  اشاره  با  نعمت زاده  محمدرضا 
در  و  بوده اند  مردم  اعتماد  مورد  همواره  اصناف 
بسیاري از فعالیت های اجتماعي و امور خیر پیشگام 
هستند، در ادامه افزود: موضوع مشتري محوري روز 
به روز اهمیت بیشتري پیدا می کند و اصناف باید به 

این موضوع مهم توجه ویژه اي داشته باشند.

وی متذکر شد: قیمت گذاری کاال اکنون در مراکز 
تولید انجام می شود که اشتباه است و این کار باید 
در بخش توزیع صورت گیرد. همچنین فقط پنج 
درصد از توزیع توسـط فروشـگاه های زنجـیره ای 
کشورهای  در  رقم  این  درحالیکه  می شود،  انجام 

صنعتی 70 درصد است.

قاچاق و درآمد مالیاتی
 در تصمیم گیری ها مدنظر باشند

نعمت زاده متذکر شد: در حاکمیت باید تمامی شرایط 
درآمد  قاچاق،  مصرف کننده،  توزیع،  تولید،  مانند 

مالیاتی و ... در تصمیم گیری ها مدنظر قرار بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تمرکز 
فروشگاه های  در  انبارداری  و  نگهداری  خرید، 
هیچ  ما  آمد.  خواهد  پایین  هزینه ها  زنجیره ای، 
محدودیتی برای واردات کاال نداریم، به جز مواردی 
که قانون مانع آن شده است. یکی از محدودیت های 
تعرفه است. در جا هایی که احساس  واردات کاال 
کرده ایم تعرفه مانع ورود کاال بوده آن را تغییر داده ایم.

وی درباره تعدیل تعرفه  واردات پوشاک توضیح 
داد: برای تعدیل تعرفه واردات پوشاک اقداماتی 
حال  در  پوشاک  واردات  تعرفه  داده ایم.  انجام 
یافته  کاهش  درصد   55 به  درصد   75 از  حاضر 
از  بیش  باید  رقم  این  که  داریم  اعتقاد  و  است 

این پایین آید.

معاون اول رئیس جمهور در هفتمین اجالسیه اتاق اصناف ایران، یکی از راه های حمایت از 
تولید داخل را جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور دانست و گفت: نباید بازار خود را 
به صورت مجانی در اختیار خارجی ها قرار دهیم. در همین راستا به هیئت های خارجی که به 
ایران می آیند گفته شده است که »اگر می خواهید بازار ایران را در دست گیرید، به کشور خود 
بازگردید. اما در صورت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در ایران به ایران بیایید و بدانید که 

از شما استقبال می کنیم«.

پیشنهادهایی برای بودجه 96

امسال نیز مطابق سال های قبل، پیشنهادات دخل و 
خرج کشور درسال آینده در قالب الیحه بودجه 
96 به دولت تقدیم شد و بهارستان نشینان این 
پیشنهادی  الیحه  کاری  چکش  مشغول  روزها 
دولت هستند تا با تصمیم خود، بر پیشنهادات 
دولت مهر تائید یا رد بزنند. مطابق رسمی نانوشته، 
پیش از ارائه الیحه پیشنهادی به مجلس و پس از 
آن، در زمان رسیدگی و بررسی نمایندگان، مدیران 
و مسئوالن اجرایی کشور که عملکرد سال آینده 
نهاد متبوعشان وابسته به بودجه است، پیرامون 
اعداد و ارقام بودجه اظهارنظرهایی می کنند تا اگر 
بتوانند، بر تصمیم نمایندگان مجلس تاثیر بگذارند 
و سنگینی کفه منابع را به سمت خودشان بکشانند. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که 
مسئولیت سنگین راهبری طرح تحول سالمت 
و  نمانده  عقب  قافله  این  از  دارد،  برعهده  را 
اظهارنظرهایی پیش و پس از ارائه الیحه بودجه به 
مجلس انجام داده است که مرور مجدد آنها خالی 
از لطف نیست. چراکه به عقیده وی، منابعی که 
برای اجرای طرح تحول سالمت در نظر گرفته 
می شوند، پایدار نیستند و بودجه هایی که بر این 
اساس تخصیص داده می شوند، به عمل نمی رسند. 
دولت تدبیر و امید در زمان روی کار آمدن، درمان 
و سالمت را مورد توجه ویژه خود قرار داد و 
اولویت های دهم و  به  قبل  آنچه در دولت های 
یازدهم سقوط کرده بود، اولویت دوم دولت شد. 
بر همین اساس، طرح تحول سالمت کلید خورد 
تا به فرمایش مقام معظم رهبری،  بیماران جز رنج 
بیماری،  دغدغه دیگری نداشته باشند. در اجرای 
این طرح اما از همان روز اول، بحث پایداری منابع 
مطرح بود؛ نکته ای که مقام معظم رهبری نیز در 
سیاست های کلی سالمت که پیش از این ابالغ 
فرمودند، بر آن تاکید کردند. بی توجهی به این 
اصل مهم باعث شد اجرای طرح تحول سالمت 
وزارت  عملکرد  و  شود  روبرو  چالش هایی  با 
بهداشت در این زمینه زیر سوال برود. امسال اما 
از پیشنهاد الیحه بودجه و  وزیر بهداشت، قبل 
تصویب نمایندگان، بارها بر منابع مورد نیاز برای 
ادامه طرح تحول سالمت و مهمتر از آن، پایداری 
این منابع تاکید کرد. دکتر هاشمی با تائید افزایش 
بودجه وزارت بهداشت و طرح تحول سالمت، 
نسبت به تخصیص این بودجه اظهار تردید کرد 
 چراکه به عقیده وی، پایداری منابع طرح تحول 

سالمت مهم تر از خود طرح است.

که  است  داده  نشان  مختلف  کشورهای  تجربه 
منابع  پایدارترین  از  یکی  مالیاتی،  درآمدهای 
درآمدی هر کشور به حساب می آیند. در کشور 
فروش  و  ارز  نرخ  رفتن  پائین  و  باال  که  نیز  ما 
دولت  اقتصادی  عملکرد  بر  زیادی  تاثیر  نفت 
دارد، منابع مالیاتی می توانند به پشتوانه ای پایدار 
بر  تبدیل شوند.  اساسی دولت  برنامه های  برای 
همین اساس در سال های گذشته، پیشنهاد افزایش 
عوارض مالیات کاالهای آسیب رسان، در رأس 
آنها دخانیات به تصویب رسید. البته وزیر نسبت 
به این تصویب نیز گالیه هایی داشت. دکتر هاشمی 
قانون  در  اینکه  گفت:  داروسازان  همایش  در 
بیاورند که »به دولت اجازه داده می شود«  راه حل 
نیست، بلکه باید دولت را مکلف به وضع مالیات 
بر کاالهای آسیب رسان کنند و این کار نیز بدون 
تعارف انجام شود. اگر نوشیدنی ای باعث چاقی 
مردم می شود یا دخانیاتی که به ریه مردم آسیب 
می زند یا اتومبیل نامرغوبی وجود دارد که باعث 
افزایش تصادفات می شود یا کارخانه ای که هوا 
را آلوده می کند، مسلماً به هزینه های درمان کشور 

اضافه شده و مردم متضرر می شوند.

به هر حال، بررسی الیحه بودجه در کمیسیون های 
مختلف مجلس در حال اتمام است و به زودی، 
اصلی  نقش  ایفای  برای  تلفیق  نوبت کمیسیون 
در بررسی الیحه می رسد. باید منتظر ماند و دید 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای سال 96، 
با کدام پیشنهادات دولت موافقت و کدام را رد 
می کنند. آیا نمایندگان مجلس جلوی اختصاص 
مالیات و عوارض دخانیات به حوزه ای غیر از 
حوزه سالمت را می گیرند یا خیر؟ کارت قرمز 
در شماره های آینده نیز وضعیت بودجه سال 96 

خصوصا در بخش سالمت را دنبال می کند.
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برنامه ریزی کشور در  رییس سازمان مدیریت و 
نشست خبری خود گفت: منابع عمومی بودجه از 
سه محل تأمین و مصارف عمومی نیز در سه محل 
هزینه خواهد شد. منابع 319 هزار میلیارد تومان 
خواهد بود.50 درصد سهم درآمدها و مالیات، 36 
درصد معادل 116 هزار میلیارد تومان سهم واگذاری 
دارایی های سرمایه ای و 14 درصد معادل 44 هزار و 
200 میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی های مالی 
است که 27 هزار میلیارد تومان آن سهم اوراق است.

محمدباقر نوبخت در ادامه افزود: در بخش واگذاري 
از  تومان  میلیارد  هزار  سرمایه اي، 111  دارایي های 
محل فروش نفت تأمین می شود. در بخش مصارف 
نیز 238 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبار هزینه ای 
است. اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، 62 هزار و 
700 میلیارد تومان و اعتبار تملک دارایی های مالی، 

20 هزار و 900 میلیارد تومان است.

نوبخت تاکید کرد: امسال یک مقدار اوراق فروختیم، 
اما اوراق را دائمی نفروختیم، بلکه یک ساله فروختیم. 
سال آینده باید اوراقی را که فروختیم بخریم. بنابراین 
سال آینده حدود 21 هزار میلیارد تومان سررسید 

اوراق است.

وی تصریح کرد: یک سوال در این جا پیش می آید. 
عده ای در ارتباط با ترکیب منابع می گویند هرچه از 
مالیات بیشتر و نفت کمتر گرفته شود، بهتر است. 
سیاست های اقتصاد مقاومتی هم این را می گوید. زیرا 
ما تا حدی می توانیم مالیات بگیریم، آن هم در شرایط 
رکودی واحدهای تولیدی. ما اگر بتوانیم فضا را برای 
واحدهای تولیدی باز کنیم، آنها فربه تر می شوند و در 
آینده می توانیم مالیات بیشتري بستانیم. ما باید ببینیم 
کجا می خواهیم پول را مصرف کنیم. بودجه عمرانی که 

مشخص است. ما باید هزینه های زاید را حذف کنیم.

اقشار آسیب پذیر را نباید فراموش کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه به نقل از خبر آنالین 
افزود: از هزینه ها در سال 1396، 72 هزار و 400 
اجتماعی هزینه  رفاه  برای  را دولت  تومان  میلیارد 
می کند. دولت معتقد است که درست است که ما 
دنبال توسعه و رشد اقتصادی هستیم، اما نباید اقشار 
آسیب پذیر را فراموش کنیم. به همین جهت، عمده 

پول در این بخش گذاشته شده است.

وی عنوان کرد: بخش دیگر، 47 هزار و 300 میلیارد 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

16/4
بـودجـه

هزار میلیارد تومانی

 سالمت 
در سال 96

تومان است که به آموزش و تحقیقات اختصاص پیدا 
کرده است. عده ای از کارشناسان معتقدند که آنچه ما 
در خصوص آموزش و سالمت انجام می دهیم هزینه 
نیست، بلکه سرمایه گذاری است. از شاخص ترین 

دیدگاه ها، نظر مقام معظم رهبری است.

نوبخت متذکر شد: از نظر ما توسعه، فقط توسعه 
توسعه  توسعه،  بعد   6 از  یکی  نیست.  اقتصادی 
اقتصادی است. با توجه به ساخت و بافت نظام و 
نوع نگاه خصمانه ای که برخی از کشورهای زورگو 
و زیاده خواه دارند، یکی از ابعاد ما باید بعد مسائل 

دفاعی و امنیتی باشد.

نوبخت ادامه داد: سومین منبع و محل مصرف بودجه، 
دفاع و امنیت است که حدود 39 هزار میلیارد تومان 
است. ما بعد از امنیت، بودجه سالمت را داریم که 

16.4 هزار میلیارد تومان است.

دولت حجم بودجه را باال برده است!

وی تصریح کرد: برخی معتقدند دولت یازدهم حجم 
بودجه را باال برده است. در سال 1392، 210 هزار 
میلیارد تومان منابع عمومی دولت بود. در سال 1396 
به رقمی حدود 320 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
است. یعنی کل منابع عمومی دولت 52 درصد رشد 

کرده است.

راستای  در  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
سیاست ها، بودجه رفاه اجتماعی از 37 هزار میلیارد 
تومان در سال 1392 به 72 هزار میلیارد تومان در 
بودجه  است.  یافته  افزایش   1396 بودجه  الیحه 
آموزش و تحقیقات نیز از 21.8 هزار میلیارد تومان 
در سال 1392 به 47 هزار میلیارد تومان در الیحه 
بودجه 1396 افزایش یافته، یعنی بیش از دو برابر 
بودجه افزایش یافته است. بودجه دفاع و امنیت نیز 
از 17 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 39 هزار 
میلیارد تومان در الیحه بودجه 1396 افزایش دادیم. 
بودجه سالمت از 11.5 هزار میلیارد تومان در سال 
1392 به 16.9 هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه 

96 افزایش دادیم.

توجه به اولویت های برنامه ششم توسعه

نوبخت با اشاره به ویژگی های بودجه 1396 گفت: 
اولویت های  به  توجه  بودجه،  ویژگی های  از  یکی 
برنامه ششم توسعه و نیز سیاست اقتصاد مقاومتی 

است. ما باید بودجه ساالنه را براساس برنامه آن سال 
تهیه کنیم. بودجه سال 1396، یک سال از برنامه ششم 
است. پس باید رویکردها و اولویت های برنامه ششم 
را هم در نظر بگیرد. یکی از رویکردهای برنامه ششم، 

بحث محیط زیست و آب است.

وی افزود: ما امسال برای بخش محیط زیست، آب 
و فاضالب 10 هزار میلیارد تومان از منابع را غیر از 
آنچه در ردیف ها دیده ایم، در نظر گرفته ایم. غیر از 
این اولویت ها، اشتغال هم یک اولویت بود. به همین 
جهت هزار میلیارد تومان خاص برای اشتغال، به ویژه 
این را  اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن گذاشتیم. 
صرفاً می خواهیم به یارانه تسهیالت ارزان قیمت برای 

شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در حال 
حاضر نرخ مشارکت افزایش یافته و جمعیت جویای 
کار در حال افزایش است. االن هم نرخ مشارکت مردان 
و هم زنان باال می رود که ما باید برای این ها فرصت 
شغلی ایجاد کنیم. درست است که ظرفیت فرصت های 

شغلی را گسترده کردیم، اما تعداد متقاضیان نیز دارد 
بیشتر می شود. به همین دلیل روش کالسیک و معمول 
که سرمایه گذاری را زیاد کنیم، شغل ایجاد می شود، 
جواب نمی دهد. به همین دلیل در بودجه 1396 تدبیر 
ویژه ای برای حوزه اشتغال داریم. یعنی 1.5 میلیارد 
دالر از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیالت 

ارزان قیمت در نظر گرفته شده است.

وی متذکر شد: همچنین قصد داریم که نه تنها افزایش 
باشیم،  داشته  را  شاغالن  و  بازنشستگان  حقوق 
نابرابری ای که بین بازنشستگان قبل و بعد از اجرای 
قانون خدمات مدیریت کشوری داشتیم را از بین ببریم. 
این کار بار مالی دارد. یعنی 14 هزار میلیارد تومان بار 

مالی افزایش حقوق بازنشستگان و شاغالن است.

اختصاص 220 میلیارد تومان جهت 
مقابله با آسیب های اجتماعی

به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
با  به منظور مقابله  میلیارد تومان  اختصاص 220 
آسیب های اجتماعی، ادامه داد: تأمین یارانه سود 
تولیدات  اولویت  با  تولیدی  واحدهای  تسهیالت 
صادراتی به میزان 100 میلیارد تومان نیز در نظر 

گرفته شده است.
نوبخت گفت: ما برای رفع آلودگی هوا که مشکل 
فعلی کشور است، از سال گذشته اقداماتی انجام دادیم 
و به دنبال دالیل افزایش آلودگی هوا بودیم. حتی در 
یک برنامه قرار شد 90 هزار تاکسی فرسوده از رده 

خارج شود. تا به حال نزدیک به 34 هزار تاکسی 
فرسوده از ناوگان خارج شده اند.

وی افزود: بخشی از آلودگی هوا نیز مربوط به ریزگردها 
است. امسال برای ریزگردها و مقابله با آلودگی هوای 
ناشی از این مسئله برنامه ریزی کردیم و به همین دلیل، 
اعتبار کاهش آلودگی هوای شهرها و مقابله با گرد و 

غبار به میزان 150 میلیارد تومان خواهد بود.

بودجه  بودجه عنوان کرد:  برنامه و  رییس سازمان 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به 8 
هزار میلیارد تومان افزایش دادیم، یعنی هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. تعدادی از استان ها نیز بنا 
به هر دلیلی، پایه خوبی برای رشد ندارند و توجه 

خاصی باید به این ها داشته باشیم.

نوبخت با اشاره به بخش اعتبار تملک دارایی های 
خزانه  اسناد  صدور  اجازه  کرد:  تصریح  مالی، 
اسالمی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت 
هزار   7.5( سرمایه  دارایی های  تملک  طرح های 
میلیارد تومان( داده شده است. همچنین اجازه انتشار 
اوراق مشارکت و صکوک، اجازه برای طرح های 
انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی تا سقف 

20 هزار میلیارد تومان داده شده است.

سال  بودجه  الیحه  اقتصادی  آثار  شد:  متذکر  وی 
1396 این گونه پیش بینی شده است، رشد اقتصادی 
7.7 درصدی، رشد سرمایه گذاری 12.3 درصدی، 

نرخ تورم 7.6 درصد، رشد نقدینگی 19 درصد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
عملی شدن درخواست خود مبنی بر پایداری 
منابع حوزه سالمت گفت:  باید توجه کرد که 
پایدار شدن منابع حوزه سالمت، پیشنهاد بسیار 
مهمی است و به نظر من حتی اهمیت آن از 

طرح تحول نظام سالمت نیز بیشتر است. 

پیش  سال  دو  بهداشت  وزارت  اساس  این  بر 
این موضوع را به دولت و مجلس پیشنهاد داد و 
اعالم کرد که تمام پول هایی را که به ما می دهند 
را حذف کنند و به جای آن منابع ما را به مالیات 
 که هر سال هم یک رشد منطقی دارد، وصل کنند.
دکتر هاشمی در ادامه افزود: حتی این مطلب را 
خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم که 
ایشان آن را پسندیدند و گفتند این اقدام بسیار 
خوب است. چراکه وقتی مردم مالیات می دهند، 
خدمت را در کنارش می بینند. به عنوان مثال در 
حال حاضر مردم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
پرداخت می کنند و پیشنهاد ما این بود که دولت 
وزارت  به  منابع عمومی  از  که  را  پولی  معادل 
بهداشت می دهد، به مالیات بر ارزش افزوده وصل 
کند. در این صورت مردم هم می گویند ما درصدی 
خریدهایمان  روی  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
پرداخت می کنیم و می دانیم که این پول در حوزه 
البته به شرطی که این  سالمت هزینه می شود. 
مالیات به گونه ای در حوزه سالمت هزینه شود 
که مردم هر سال احساس کنند اتفاقات خوبی 
 در این حوزه در شهر و زندگی شان رخ می دهد.
این صورت حتی ممکن  اینکه در  بیان  با  وی 
را  بیشتری  ارقام  و  شوند  تشویق  مردم  است 

پیشنهاد هاشمی به دولت در بودجه 96

مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سالمت هزینه شود
عین  در  شد:  متذکر  کنند،  پرداخت  مالیات  برای 
حال این موضوع در دولت رأی نیاورد و ما هم به 
عنوان عضوی از کابینه موظفیم که از الیحه دولت 
نظر  مجلس  نمایندگان  اینکه  مگر  کنیم،  حمایت 
به  بستگی  موضوع  این  که  باشند  داشته  دیگری 
اجماعی دارد که باید ایجاد شود. بنابراین راه چاره 
در  را  سالمت  حوزه  گرفتاری های  کاهش  برای 
این می بینیم که حتما منابع این بخش آنطور که در 
سیاست های مقام معظم رهبری هم عنوان شده، به 
 اما و اگر وابسته نباشد و به منابع پایدار متصل شود.
وزیر بهداشت ضمن تشریح جزییات بودجه وزارت 
بهداشت و طرح تحول نظام سالمت در سال 96 نیز 
به ایسنا  گفت: در سقف بودجه ای که برایمان پیش بینی 
می کنند، خدماتی را برای سال آینده پیش بینی خواهیم 
کرد. البته با این شرط که هم سازمان برنامه و بودجه 
و هم خزانه، ارقامی را که در بودجه تصویب می شود 

به طور کامل پرداخت کنند.

تضمینی برای تحقق بودجه وجود ندارد

هاشمی درباره وضعیت بودجه طرح تحول سالمت 
تحول  بودجه  طرح  رقم  کرد:  تاکید  سال 96،  در 
سالمت برای سال آینده مانند بودجه سال 95 است؛ 
چراکه مجموع اعتبارات طرح تحول نظام سالمت، 
البته  و  است  یارانه ها  همان 10 درصد هدفمندی 
ردیف  این  پرداخت  و  تحقق  برای  هم  تضمینی 
وجود ندارد. بر این اساس می توان گفت که تغییری 
در بودجه طرح تحول نظام سالمت رخ نداده است.

وزارت  پیشنهاد  البته  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 

درصد   10 ردیف  اصال  یا  که  بود  این  بهداشت 
هدفمندی یارانه ها را در بودجه طرح تحول سالمت 
قرار ندهید یا اگر آن را در بودجه پیش بینی می کنید، 
ما  چراکه  گفت:  کنید،  تضمین  هم  را  پرداختش 
یارانه ها،  هدفمندی  درصد   10 پرداخت  امید  به 
هزینه هایی را ایجاد می کنیم، اما بعد با گذشت سه 
یا چهار ماه از آغاز سال، می بینیم به دالیلی چون 
عدم فروش نفت، تغییر قیمت نفت و ... این ردیف 
به همین دلیل ما هم نمی توانیم  پرداخت نشده و 
پاسخگوی طلبکاران مان باشیم. حتی پیشنهاد دادم 
این 10 درصد ارزش افزوده را به دو یا یک درصد 
کاهش دهند، اما به نحوی باشد که این رقم محقق 
نیاورد. رأی  دولت  در  پیشنهاد  این  البته  که   شود 
وی همچنین از رشد 90 درصدی بودجه سازمان 
بیمه سالمت ایرانیان خبر داد و افزود: بر این اساس 
بودجه سال 96  پیش بینی شده در  ارقام  امیدواریم 
محقق شود. از طرفی برخالف بودجه سال گذشته، در 
بودجه 96 اقدام خوبی از سوی سازمان مدیریت انجام 
و کسری بیمه ها نیز در الیحه بودجه پیش بینی شد. 
بر این اساس امیدواریم سال آینده از نظر بودجه ای 
باشد. درمان  و  بهداشت  حوزه  برای  بهتری   سال 
هاشمی تاکید کرد: در عین حال معتقدم اگر تمام منابع 
موجود در حوزه سالمت به صورت یکجا مدیریت 
شوند، موفقیت مان در این حوزه بیشتر خواهد بود. 
بیمه ها، وزارت بهداشت و  اگر پول  این ترتیب  به 
تأمین اجتماعی در یکجا جمع شده و وزارت بهداشت 
هم بر مدیریت منابع نظارت بیشتری داشته باشد، طبیعی 
است که هزینه ها را متناسب با این منابع تنظیم کرده 
و در نتیجه موفق تر عمل می کنیم. البته به طور کلی 

وضعیت بودجه ای در حوزه سالمت خوب است.
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مطابق هرسال، گزارش دخل و خرج دولت که از 
نیز  امسال  یاد می شود،  بودجه  به عنوان الیحه  آن 
توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد و اهالی 
بهارستان این روزها درحال بررسی و به اصطالح، 
 چکش کاری الیحه هستند تا با اظهار نظر خود، منابع 
و مصارف کشور را مشخص کنند. البته همیشه تا قبل 
از ارائه الیحه پیشنهادی دولت به مجلس، مسئوالن و 
مدیران اجرایی کشور که قرار است منابع الزم برای 
برنامه های خود را از محل بودجه دریافت کنند، در 
صحبت هایی که در گوشه و کنار دارند، پیشنهاداتی 
برای منابع و مصارف خود می دهند. در گزارشی که 
در ادامه می خوانید، ابتدا پیشنهادات مدیران و مسئوالن 
اجرایی حوزه سالمت کشور را مرور می کنیم، پس از 
آن الیحه پیشنهادی بودجه را بررسی می کنیم و در 

ادامه، به تحلیل آن می پردازیم.

پیشنهادات: لزوم وضع مالیات بر 
کاالهای آسیب رسان سالمت

با وزارت بهداشت، درمان و  تولیت نظام سالمت 
آموزش پزشکی است و به همین دلیل، وزیر بهداشت 
و معاونان او قبل از اعالم ارقام بودجه ای، با اشاره 
به فرمایشات مقام معظم رهبری،  تاکید کردند که 
منابع وزارت بهداشت باید پایدار باشد و شرط این 
پایداری، گره خوردن منابع به مالیات بر ارزش افزوده 

و عوارض کاالهای آسیب رسان سالمت است. 

بزرگداشت  مراسم  در  پیش  چندی  هاشمی  دکتر 
روز داروسازی، راه حل ضرر نکردن مردم و صنایع 
دارویی را هزینه کردن در بخش سالمت دانست و 
گفت: اینکه در قانون بیاورند که »به دولت اجازه داده 
می شود«  راه حل نیست، بلکه باید دولت را مکلف به 
وضع مالیات بر کاالهای آسیب رسان کنند و این کار 
نیز بدون تعارف انجام شود. اگر نوشیدنی ای باعث 
چاقی مردم می شود یا دخانیاتی که به ریه مردم آسیب 
باعث  که  دارد  نامرغوبی وجود  اتومبیل  یا  می زند 
افزایش تصادفات می شود یا کارخانه ای که هوا را 
آلوده می کند، مسلماً به هزینه های درمان کشور اضافه 

شده و مردم متضرر می شوند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز 
از  بهداشت  باید متوسط دریافتی وزارت  اینکه  بر 
از  کشورها  سالمت  سهم  معادل  عمومی  بودجه 
بودجه عمومی آنها باشد، تأکید دارند. در حالی که در 
حال حاضر دریافتی بخش سالمت از بودجه عمومی 
حدود 10 درصد است و ارقامی که عده ای از آن 

سخن می گویند، مربوط به بودجه اختصاصی است.

قائم مقام وزیر بهداشت نیز با اشاره به بودجه طرح تحول 
سالمت در سال 96 گفت: بودجه هدفمندی یارانه ها به 
میزان 4800 میلیارد تومان و یک درصد ارزش افزوده 
برای اجرای طرح تحول سالمت درسال آینده در نظر 
گرفته شده است. بنابراین اینکه گفته می شود بودجه 
طرح تحول در وزارت بهداشت مشخص نیست قابل 
قبول نبوده زیرا در یک دستگاه دولتی رقم های چند 
میلیارد تومانی را مگر می توان بدون مصوبات قانونی 
انتقال داد؟ بنابراین در این زمینه  به جای دیگری 

نظارت های کافی صورت می گیرد.

ایرج حریرچی با بیان اینکه از یک درصد ارزش افزوده در 
سال گذشته حدود 85 درصد اعتبار به وزارت بهداشت 
تعلق گرفت،  افزود: همچنین در مورد هدفمندی یارانه 
ها نیز یک ششم 4800 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد، 
اما با اختیارات قانونی که ازسوی وزارت بهداشت وجود 
داشت از محل های دیگر اعتبارات کافی  تامین شد و 

توانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.

بر ضرورت  همچنین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پایداربودن منابع تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما این 
بودجه های  از  درمان  و  بهداشت  بودجه  که  است 
جاری تاثیر نگیرد و قسمت عمده آن از تغییر اقدامات 

بیمه ها و مالیات بر کاالهای آسیب رسان تامین شود.

حریرچی افزود: با توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
قرار بر این شد که یک درصد ارزش افزوده مستقیما به 
ما داده شود. طرحی را ارائه کردیم که با اجرایی شدن 
آن سالیانه 11 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات بر 
کاالهای آسیب رسان از جمله سیگار ایجاد می شود 
که می تواند عالوه بر کاهش بیماری، درآمدی برای 

بهداشت و درمان کشور در پی داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت نیز بر ممنوعیت تبلیغات مواد 
دخانی و نیز افزایش قیمت از طریق باال بردن مالیات 
انواع مواد دخانی به عنوان راهکارهایی که می توان 

برای کاهش دنبال کرد، تاکید کرد. 

سیاری با اشاره به سفر یکی از کارشناسان سازمان 
جهانی بهداشت به کشورمان در سال گذشته برای 
تعیین رقم مالیات مواد دخانی گفت: این کارشناس 
در سال گذشته 11 درصد مالیات مواد دخانی را طبق 
محاسبات خود در ایران عنوان کرد، این در حالی است 

که مالیات مواد دخانی در ایران رو به کاهش است.

یابد،  افزایش  دخانی  مواد  قیمت  اگر  افزود:  وی 
طبق  اما  بود.  آن  از  استفاده  کاهش  شاهد  می توان 
بررسی های سازمان جهانی بهداشت، ایران از میان 
22 کشور منطقه مدیترانه شرقی رتبه دوم را پس از 
افغانستان در زمینه  کم بودن مالیات مواد دخانی دارد.

سیاری با بیان اینکه مقرر بود افزایش مالیات مواد 
دخانی سال گذشته رخ دهد، گفت: این اتفاق رخ 
آینده  سال  بودجه  برای  هستیم  درصدد  لذا  نداد، 
مقدمات افزایش مالیات مواد دخانی را از هم اکنون 
مجلس  توسط  تصویب  با  امر  این  تا  کنیم  فراهم 
شورای اسالمی و تبدیل آن به قانون توسط سازمان 

امور مالیاتی دنبال شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز 
چندی پیش در بیان دالیل افزایش مالیات بر سیگار 
از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان در قانون بودجه 
سال 95 گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، به 
غیر از مردم افغانستان، ایرانی ها در بین تمام کشورهای 
منطقه کمترین مالیات بر سیگار را می پردازند که این 
موضوع باعث شده میزان مصرف دخانیات در کشور 

افزایش یابد.

علیرضا محجوب افزود: در کشورهای دیگر برای هر 
نخ سیگار مالیاتی معادل 70 تا 140 قیمت آن را در 
نظر می گیرند، اما در ایران نه تنها پیش از سال 95 
مالیاتی اخذ نشده بود، بلکه ارزانی سیگار افزایش 

مصرف آن را به همراه داشت.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که مالیات بر سیگار تا 100 
درصد قیمت هر نخ بهتر است افزایش یابد، اما این 
کار به یکباره صورت نخواهد گرفت و در نظر داریم 
طی سال های آینده، نرخ مالیات بر هر نخ سیگار را 
به صورت پلکانی افزایش دهیم تا در این راه با دنیا 

همگام باشیم.

الیحه: درج قیمت روی بسته های سیگار

الیحه دخل و خرج سال 96 کل کشور طبق اظهارات 
قبلی رئیس جمهور، به موقع از سوی دولت به مجلس 
عنوان  در روزهای گذشته  دکتر روحانی  ارائه شد. 
کرده بود منابع عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان 
است که نسبت به سال گذشته با رقمی بالغ بر 294 
هزار میلیارد تومان و رشدی 48/ 8 درصدی دارد. 
همچنین عنوان شد بودجه طرح های عمرانی به عنوان 
موتور محرک تقاضا از سوی دولت که منجر به رونق 
بخش های مختلف تلقی می شود 60 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده که برای سال جاری این اعتبار 57 هزار 
میلیارد تومان بود. با این حال براساس گزارش های 
بانک مرکزی عملکرد شش ماهه دولت در این بخش 
با احتساب انتشار اوراق 13 هزار میلیارد تومان بوده 
است. سهم درآمدهای مالیاتی نیز برای سال آینده به 
112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته،  در حالی که برای 

سال جاری 103 هزار میلیارد تومان لحاظ شد. درآمد 
مالیاتی در الیحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه سال 

جاری از رشدی معادل 8.7 درصد برخوردار است. 

عالوه بر منابع طرح تحول سالمت که در جاهای 
بخش  در  شد،  اشاره  آن  به  گزارش  این  گوناگون 
دخانیات نیز مطابق الیحه بودجه سال 96 مالیات هر 
پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان 20 درصد و 
وارداتی به میزان 30 درصد قیمت خرده فروشی تعیین 
شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مطابق 
الیحه بودجه سال 96 موظف است درآمدهای حاصل 
از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی 
بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 

96 به ردیف درآمدی که دولت ارائه کرده، واریز کند.

برهمین اساس از ابتدای سال 96 تولید و واردات 
انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات 
و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده مشمول 

مالیات به شرح ذیر است:

به  انواع سیگار تولید داخل  1- مالیات هر پاکت 
درصد   30 میزان  به  وارداتی  و  درصد   20 میزان 

قیمت خرده فروشی

2-  مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا 
سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 20 درصد 

و وارداتی به میزان 30 درصد قیمت خرده فروشی

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای 
سال 96 موظف شده است قیمت خرده فروشی انواع 
سیگار و محصول دخانی را با محاسبه مالیات درج و 
بر روی پاکت محصول اعالم کند. براساس تبصره 7 
الیحه بودجه 96 نیز امکان دسترسی برخط سازمان 
امور مالیاتی کشور به سیستم مالیاتی واردات، تولید و 
توزیع سیگار و محصوالت دخانی فراهم شده است. 
براساس این تبصره و با الزم االجرا شدن این قانون، 
کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و 
محصوالت دخانی به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، 
حقوق ورودی، حق انحصار و برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت لغو می شود.

بررسی: بودجه ای که تخصیص نمی یابد

الیحه بودجه سال 96 به مجلس ارسال شده و به نظر 
می رسد دولت تمام تالش خود را برای تزریق منابع 
به طرح تحول سالمت انجام داده است، زیرا بودجه 
بیمه سالمت 90 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته است. اما وزیر بهداشت به رغم افزایش همیشگی 
و مطلوب بودجه حوزه سالمت طی چند سال گذشته، 
همواره نسبت به عدم تحقق بودجه اختصاص یافته به 
این حوزه گالیه مند بوده و به خصوص ایراد اصلی را 
متوجه 10 درصد هدفمندی یارانه ها عنوان کرده است.

دکتر هاشمی در آخرین اظهارنظر خود در خصوص 
بودجه 96 و تغییرات آن در حوزه سالمت گفت: 
پیش بینی می شود درآمدهای  ازآنجاکه  خوشبختانه 
دولت در سال 96 بیش از سال گذشته باشد، بنابراین 
بودجه سال آینده نیز شرایط بهتری را تجربه می کند.

وی افزود: از طرفی برخالف بودجه سال گذشته، در 
بودجه 96 اقدام خوبی از سوی سازمان مدیریت انجام 
و کسری بیمه ها نیز در الیحه بودجه پیش بینی شد. بر 

این اساس امیدواریم سال آینده ازنظر بودجه ای سال 
بهتری برای حوزه بهداشت و درمان باشد.

البته وزیر بازهم نسبت به عدم تحقق بودجه های 
اختصاص یافته ابراز تردید و نگرانی کرده و به رغم 
رشد 90  با  سالمت  بیمه  بودجه  دارد  اذعان  آنکه 
طرح  بودجه   رقم  می گوید:  شده،  روبرو  درصدی 
بودجه سال  مانند  آینده  برای سال  تحول سالمت 
95 است؛ چراکه مجموع اعتبارات طرح تحول نظام 
سالمت، همان 10 درصد هدفمندی یارانه ها است و 
البته تضمینی هم برای تحقق و پرداخت این ردیف 
وجود ندارد. بر این اساس می توان گفت که تغییری 

در بودجه طرح تحول نظام سالمت رخ نداده است.

تضمین پرداخت 10 درصدی هدفمندی 
برای سالمت

دکتر هاشمی همچنین تاکید کرده که یا 10 درصد 
از محل طرح هدفمندی را به طرح تحول سالمت 
کنند!  را تضمین  آن  پرداخت  یا  ندهند،  اختصاص 
نکته ای که البته به هیچ روی در بودجه نویسی ها مسبوق 
به سابقه نیست که تضمین اختصاص بودجه در نظر 
گرفته شده هم در الیحه گنجانده شود و البته خود 
وزیر هم تاکید می کند که این پیشنهاد با مخالفت دولت 
روبرو شده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس اما معتقد است که مشکل اصلی حوزه سالمت 
نه کمبود بودجه، بلکه فقدان نظارت بر این حوزه است. 
همایون یوسفی در پاسخ به سوال سپید در مورد رشد 
90 درصدی بودجه بیمه سالمت گفت: اینکه بودجه 
بیمه رشد پیداکرده، قدم و اتفاق خوبی است اما ما 
باید روی هزینه ها هم دقت بیشتری داشته باشیم و 
راهکارهای نظارتی را هم افزایش بدهیم و بتوانیم نظام 
ارجاع را نیز اجرا کنیم. مطمئنا انجام این کارها باعث 

خواهد شد که هزینه های ما نیز کاهش پیدا کند.

نماینده اهواز در پاسخ به گفته های وزیر بهداشت 
درصد   10 محل  از  بودجه  تحقق  عدم  بر  مبنی 
هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: باالخره دولت هم 
هزینه های دیگری دارد. دولت هم تنگناهایی دارد که 
گاهی اوقات نمی تواند همه آن چیزهایی را که متعهد 
است برآورده کند. گرچه ما امیدواریم که دولت بتواند 

بودجه پیشنهادی را محقق کند.

بیشتر  اما  مجلس  بهداشت  کمیسیون  نایب رئیس 
ترجیح می دهد به نقاط ضعف بودجه اختصاص یافته 
اشاره  کند. محمدحسین قربانی می گوید: به رغم آنکه 
درآمد اختصاصی حوزه وزارت بهداشت در بودجه 
سال 96 با افزایش چشمگیر روبرو شده، اما نقاط 
ضعف بزرگی هم در این بودجه قابل مشاهده است. 
حدود 1800  گذشته  سال  بودجه  در  به عنوان مثال 
دخانیات  بر  مالیات  محل  از  درآمد  تومان  میلیارد 
دیده بودیم که در اختیار حوزه وزارت بهداشت قرار 
می گرفت، متاسفانه در بودجه سال 96 همه این ها را 
به بخش هایی مثال صندوق فوالد سوق داده اند که این 
می تواند یکی از ضعف های الیحه بودجه در حوزه 

سالمت باشد.

بودجه های  تقریباً  از طرف دیگر دولت  افزود:  وی 
پژوهشی را کاهش داده است که این مسئله خوبی 
نیست. این ها ضعف هایی است که در این بودجه وجود 
دارد. ضعف دیگر این است که قیمت نفت در بودجه 
50 دالر دیده شده و نگرانی ما این است که با توجه 
به نامالیماتی که در مسائل بین المللی وجود دارد این 
درآمد تحقق پیدا نکند و بالطبع درآمد حوزه سالمت 
نیز از آن متاثرخواهد بود و به آن آسیب خواهد رسید.

قربانی در ادامه به یک نقطه مثبت از الیحه ارائه شده 
نیز اشاره و تاکید می کند: الیحه بودجه مزایایی هم 
دارد، یکی این است که بودجه های بخش جاری را 

14 درصد افزایش داده است.

در نهایت، آنچه واضح و مبرهن می نماید، هزینه های 
رو به تزاید طرح تحول سالمت و اهتمام دولت و 
مجلس برای تخصیص بودجه مطلوب به این حوزه 
است تا طرح بر زمین نمانده و دستاورد دولت در 
این عرصه ملی و خطیر با کم و کاستی و نقصانی 
روبرو نشود اما با همه این اوصاف وزارت بهداشت 
و مسئوالن آن ترجیح می دهند که هنوز الیحه به 
مجلس نرفته و چکش کاری نشده است؛ نسبت به 
عدم تحقق بودجه های اختصاص یافته به ابراز شک و 
تردید بپردازند، انتقاداتی که بیش تر می تواند از ناحیه 
مطالبات معوق بر زمین مانده و فشارهای حاصل از 
آن باشد و مسئوالن وزارت بهداشت دست پیش را 

گرفته اند که پس نمانند. 

گزارش کارت قرمز از الیحه بودجه سال 96

بودجه دخانیات
 به وزارت بهداشت نمی رود!

مالیات بر
 ارزش افزوده سیگار

 12 درصد است

مالیات بر ارزش افزوده واردات سیگار 
ارزش  بر  مالیات   16 ماده  اساس  بر 
ارزش  از  که  است  درصد   12 افزوده 
دریافت  ورودی  حقوق  بعالوه  سیف 
اساس  بر  حال،  عین  در  و  می شود 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده 38 
عوارض  درصد   3 سیگار  واردات  از 
مبنای  که  شود  می  دریافت  شهرداری 
بعالوه حقوق  ارزش سیف  آن  محاسبه 

ورودی است.

حقوق  بخشنامه ای  در  ایران  گمرک 
واردات  گمرکی  عوارض  و  ورودی 
سیگار را اعالم کرد. بر این اساس، حقوق 
گمرکی واردات سیگار بر اساس جداول 
 5 واردات   و  صادرات  مقررات  کتاب 
اینکه  است. ضمن  ارزش سیف  درصد 
سود بازرگانی واردات سیگار بر اساس 
مندرجات ذیل یادداشت فصل 24 کتاب 
مقررات صادرات و واردات 20 درصد 

ارزش فوب است.

سیگار  واردات  بخشنامه،  این  با  مطابق 
اساس  بر  عوارض  درصد   40 مشمول 
بودجه  قانون   160117 درآمدی  ردیف 
اینکه بر اساس  سال 1395است؛ ضمن 
بودجه  قانون   160155 درآمدی  ردیف 
سال 1395واردات هر نخ سیگار مشمول 

500 ریال عوارض است.

هـمـچنـین مـالـیات بـر ارزش افـزوده 
واردات سیگار بر اساس ماده 16 مالیات 
بر ارزش افزوده 12 درصد است که از 
ورودی  حـقوق  بعـالوه  سـیف  ارزش 
بر  حال،   عین  در  و  می شود  دریافت 
اساس ماده 38 قانـون مالیات بر ارزش 
درصـد   3 سـیگـار  واردات  از  افـزوده 
عوارض شهرداری دریافت می شود که 
بعالوه  سیف  ارزش  آن  محاسبه  مبنای 

حقوق ورودی است.

باید  بر این اساس، واردکنندگان سیگار 
 160144 درآمدی  ردیف  اساس  بر 
هر  ازای  به   1395 سال  بودجه  قانون 
کنند؛  پرداخت  عوارض  20ریال  نخ 
همچنین بر اساس ماده 163 قانون امور 
حقوق  از  درصد  نیم  میزان  به  گمرکی 
ورودی به عنوان عوارض هالل احمر از 

واردات سیگار دریافت می شود.

بر اساس الیحه بودجه 96، مالیات تولید 
داخلی سیگار 20 درصد در نظر گرفته 
شده است. این درحالی است که به جز 
سیگار  نخ  هر  بر  ریالی  عوارض  اخذ 
درصدی   80 عوارض حداقل  و  حقوق 

بر واردات سیگار اعمال می شود.
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 یکی از بحث های مهمی که در سال 
94 و 95 مطرح شد، بحث افزایش مالیات 
بود.  کاال  قاچاق  کاهش  و  دخانیات  بر 
کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث قاچاق 
کاال و مالیات بر دخانیات چه موضعی دارد؟

قاچاق  قانون  دارید،  استحضار  همانطورکه 
در  بود.   1312 سال  به  مربوط  قبل  کاالی 
مجلس قبل با همکاری قوه قضائیه، دولت و 
رهنمودهای شورای نگهبان، قانون را اصالح 
این  روزی که  از  است،  به ذکر  الزم  کردیم. 
قانون جدید اجرایی شده، بر اساس اعالم ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بحث قاچاق کاال 
از 25 میلیارد دالر به 15 میلیارد دالر کاهش 
یافته است. یعنی حدود 10 میلیارد دالر یا 35 
داشته ایم.  قاچاق  کاهش  تومان  میلیارد  هزار 
داخلی  تولید  از  حمایت  باعث  اتفاق  این 
جلوگیری  هرچه  دیگر  طرف  از  است.  شده 
بیشتری  شدت  و  باشد  محکم تر  قاچاق  از 
بیشتر می شود.  تولید  از  باشد، حمایت  داشته 
زیرا همه می دانیم که سیگارهای تولید داخل، 
سالم تر از سیگارهای وارداتی هستند. هرچند 

به طور کلی سیگار برای بدن مضر است.

نمایندگانی  از  دسته  آن  جزو  شما   
هستید که معتقدند اگر مالیات افزایش یابد، 

قاچاق نیز افزایش پیدا می کند؟ یا خیر؟

شود،  بیشتر  مالیات  و  تعرفه  هرچه  باالخره 
گرایش به قاچاق هم بیشتر می شود. این یک 
قاعده علمی و اقتصادی است. اما اگر مرزها 
محکم نگه داشته شوند و در کنار آن مالیات 
افزایش پیدا کند، شاید شاهد کاهش مصرف 
در  که  وضعیت  این  در  اما  باشیم.  جامعه  در 
و  ندارد  وجود  جدی  مبارزه  و  کنترل  مرزها 
و  حصار  کشور،   در  آزاد  مناطق  از  بسیاری 
سخت  مرزها  کنترل  و  ندارند  مناسبی  کنترل 
گرایش  شود،  زیادتر  مالیات  هرچه  است، 
وضعیت  مانند  می شود.  بیشتر  نیز  قاچاق  به 
پوشاک  باالتر رفت،  تعرفه  پوشاک که هرچه 

قاچاق بیشتری وارد کشور شد.

 تجربه بسیاری از کشورها نشان داده 
پی  پیدا کند، در  افزایش  مالیات  که هرچه 
در  را  قاچاق  کنترل  و  مصرف  کاهش  آن 
که  است  چگونه  پس  داشت.  خواهد  پی 
بعضی کشورها  در  که  مالیات  افزایش  این 
می کنند،  یاد  آن  از  موفق  الگوی  عنوان  به 
در کشور ما هنوز بر سر قبول یا رد آن شبه 

وجود دارد؟

کشورهایی که مالیات را باال می برند، در کنار 
به شدت  نیز  را  خود  اقتصادی  مرزهای  آن 
کنترل می کنند. مثال منطقه آزاد قشم را ببینید،  
وجود  منطقه  این  در  مشخصی  حصار بندی 
وارد  قاچاق  کاالی  آن  همه جای  از  و  ندارد 
کشور می شود که باید تمامی آن کنترل شود. 
فرمودند،  رهبری  معظم  مقام  که  همانطور 
قاچاق خنجر از پشت است. بر همین اساس 
آن کشورها همزمان با افزایش مالیات، قاچاق 
را هم کاهش داده اند. اگر مرزها کنترل شوند، 
افزایش  با  یعنی  قبول است؛  قابل  حرف شما 
مالیات، شاهد کاهش قاچاق خواهیم بود. اما 
در کشور ما وضعیت برعکس است و هرچه 
مالیات باالتر می رود، قاچاق بیشتری را شاهد 

هستیم.

وضعیت  آن  به  هنوز  کشور  یعنی   
مطلوب نرسیده که با افزایش مالیات، قاچاق 

را کاهش بدهد؟

ما باید طرح جامع مالیاتی را اجرا کنیم.

مستلزم  مالیاتی  جامع  طرح  اجرای   
چیست؟

البته  کنیم.  قوی  را  اطالعاتی خود  بانک  باید 
کارهای  مالیاتی  امور  سازمان  خوشبختانه 

گفت و گوی اختصاصی با رحیم زارع 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

کاهش مصرف سیگار 
افزایش مالیات 
و کنترل مرزها

چندی  که  بازدیدی  در  می دهد.  انجام  خوبی 
اگر  بود.  کننده  راضی  وضعیت  داشتیم،  پیش 
صندوق مکانیزه باشد و کد رهگیری به کاالها 
خود  به  خود  قاچاق  کاالی  یابد،   اختصاص 
مالیات را  کنترل می شود و آن موقع می توانیم 

افزایش دهیم.

در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  پس   
رابطه با کنترل قاچاق برنامه مدونی دارد؟

تدوین  حال  در  مکانیزه  صندوق  الیحه  بله. 
بحث  شود،  تصویب  الیحه  این  اگر  و  است 
اجرایی  مصرف  به  تولید  از  هم  رهگیری  کد 
شود، کاالی قاچاق مشخص می شود و می توان 

مالیات کاالهای مضر را باال برد.

 اگر بخواهیم همزمان از تولید داخلی 
حمایت و با کاالی قاچاق مبارزه کنیم،  بحث 
وجود  تقاضا  تحریک  و  مصرف  افزایش 
دارد. در کنار آن نیز بحث تحمیل هزینه های 
سالمت که بر دوش وزارت بهداشت می افتد 
ناشی  بیماری های  حال  هر  به  داریم.  هم  را 
برای  از استعمال دخانیات هزینه های زیادی 
وزارت بهداشت و سایر بخش های مرتبط در 
محاسبات  کجای  در  هزینه ها  این  دارد.  پی 

این کمیسیون قرار می گیرد؟

کاالهای  برای  مالیات  باالرفتن  موافق  من 
با  معتقدم  اما  هستم،   سیگار  مانند  آسیب رسان 
باالرفتن مالیات به تنهایی نمی توان میزان قاچاق 
تا  باشد  باال  باید  مالیات سیگار  داد.  را کاهش 
مصرف کنترل شود، اما مصرف با قاچاق تفاوت 

دارد.

 پس شما معتقدید که افزایش مالیات 
مصرف  کنترل  بخش  در  فقط  سیگار  بر 

جوابگو است؟

قاچاق  برود،   باال  مصرف کننده  مالیات  اگر 
و  برود  باال  مالیات  اگر  اما  کند.  پیدا  افزایش 
قاچاق کنترل شود، مصرف کاهش پیدا می کند 
از  می تواند  سالمت  هزینه های  و  تعرفه ها  و 
یک  همین  مانند  شود.  جبران  مالیات  محل 

درصد مالیات بر ارزش افزوده.

 فکر می کنید مالیاتی که امسال تصویب 
شد برای جبران هزینه های سالمت کافی بود؟

می دهد.  مالیات  درصد   15 تا   10 کارمند  یک 
امسال  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد  یک 
تحول  طرح  در  که  بود  تومان  میلیارد   4000
سالمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی تخصیص داده شد. 

سیگار  مالیات  افزایش  با  شما  پس   
برای مصرف کننده موافق هستید؟

مالیات باید افزایش پیدا کند و صرف هزینه های 
به  روز  اینکه  به  توجه  با  چون  شود.  سالمت 
روز بر تنوع و تعداد بیماری ها افزوده می شود، 

مراقبت از جامعه نیازمند اعتبارات است.

 در بحث مالیات ما افزایش ساالنه را 
محقق  مسئله  این  چقدر  باشیم.  شاهد  باید 

شده است؟ 

در  و  برود  باال  مقطعی  تا  باید  مالیات  درصد 
نهایت ثابت شود.

کشور  در  قاچاق  وضعیت  درآخر   
چگونه می بینید؟

انتظامی  برخورد  به  تنها  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
سازمان های  تمامی  باید  و  نمی شود  محدود 
از  یکی  کنند.  کار  هماهنگ  به صورت  ذیربط 
ایجاد،  قاچاق  از  جلوگیری  برای  راهکارها 
مرزی  مناطق  در  اشتغال زایی  و  تبدیلی  صنایع 
برای  زیرساخت ها  تقویت  همچنین  است. 
کنترل و شناسایی کاالی قاچاق می تواند انگیزه 

قاچاق کاال به کشور را کنترل کند.

حمید زارع، نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، پیش از این در رابطه با مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: »در شرایط 
فعلی، یکی از مشکالت اصلی کشور وجود کاالی قاچاق است که این مشکل از دالیل 
با کاالی قاچاق در  قانون مبارزه  به ذکر است،  بیکاری است. الزم  باالبودن نرخ  اصلی 
کشور وجود دارد، اما عملکرد کشور در مبارزه با قاچاق کاال مناسب نبوده است. همچنین 
مبارزه با قاچاق کاال تنها به برخورد انتظامی محدود نمی شود و باید تمامی سازمان های 
ذیربط، به صورت هماهنگ کار کنند.« زارع، یکی از راهکارها برای جلوگیری از قاچاق 
را ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال زایی در مناطق مرزی می داند و می  افزاید: »فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی، استفاده از کاالی قاچاق را محدود می کند. متولیان مبارزه با قاچاق کاال 
در این سال ها فعالیت های زیادی داشته اند، اما باید در این رابطه بیشتر کار شود. با توجه 
به تأکید مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کاال، باید مبارزه با قاچاق با ساماندهی و 
کار کارشناسی انجام شود. لذا تقویت زیرساخت ها برای کنترل و شناسایی کاالی قاچاق 
می تواند انگیزه قاچاق کاال به کشور را کنترل کند.« با توجه به صحبت های این نماینده 
مجلس در رابطه با وضعیت قاچاق در کشور و تأکید بر ساماندهی مرزها و صنایع تبدیلی، 
بر آن شدیم با وی گفت و گویی اختصاصی در زمینه افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر آن 
بر کاهش قاچاق و کنترل مصرف داشته باشیم. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
کاهش  درمورد  اسالمی  شورای  مجلس 
منابع سالمت در الیحه بودجه 96 گفت: 
کرده  پیش بینی  دولت  الیحه  این  در 
چون  آسیب رسانی  کاالهای  مالیات  تا 
یابد  اختصاص  فوالد  صندوق  به  سیگار 
در حالی که پیش  از این به حوزه سالمت 

تخصیص داده می شد.

به  واکنش  در  امینی فرد  محمدنعیم 
مبنی  اظهارات رئیس سازمان غذا ودارو 
بر کاهش 5 درصدی یارانه دارو در الیحه 
باید  دارو  یارانه  گفت:   ،96 سال  بودجه 
جهت گیری مناسب و علمی داشته باشد 
نباید  دارو  یارانه  خام  طور  به  واقع  در 
مصرف شود بلکه باید برای داروهایی که 
جنبه حیاتی تر داشته و با حوزه پیشگیری 
صعب العالج  بیماری های  یا  بهداشت  و 

مرتبط است، هزینه شود.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای 
اینکه هر اقدام که جهت  بیان  با  اسالمی 
در  ایرانی  خانوارهای  بیشتر  پوشش 
ارتباط با دارو باشد مورد استقبال مجلس 
غذا  سازمان  رئیس  کرد:  تصریح  است، 
باید در مورد کاهش 5 درصدی  و دارو 
نمایندگان  به  را  توضیحاتی  دارو  یارانه 

کمیسیون بهداشت و درمان ارائه دهد.

کاهش  با  مخالفت  بر  تاکید  ضمن  وی 
کنونی  شرایط  در  افزود:  سالمت،  منابع 
ملی  ناخالص  تولید  سرانه  از  درصدی 
نظر  در  درمان  و  بهداشت  بخش  برای 
اجرا  نیز  سالمت  تحول  طرح  گرفته ایم، 
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  اما  شده 
منطقه  کشورهای  به  نسبت  همچنان 

وضعیت خوبی نداریم.

یارانه  کاهش  الزامات  گفت:  امینی فرد 
دارو باید بررسی شود اما نباید منابع اقالم 
به  دارو  مانند  ایرانی  خانوارهای  اساسی 
صعب العالج  بیماران  داروی  خصوص 
کاهش پیدا کند، این منابع باید به نحوی 
مدیریت شود، بنابراین در مجلس ضمن 
کرد  خواهیم  تالش  دارو  یارانه  بررسی 
اعتبارات بخش سالمت را افزایش دهیم.

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
صندوق  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
منابع  تامین  جهت  باید  فوالد  بیمه 
این  از  کند،  بررسی  را  راهکارهای خود 
امور اجتماعی  با معاونت  رو موضوع را 
سازمان برنامه وبودجه در میان گذاشته ایم 
و درتالشیم تا منابع سالمت را بر اساس 
تکلیفمان حراست کرده ضمن آنکه منابع 

جدیدی نیز برای آن تعریف کنیم.

رسول  خانه ملت؛  خبرگزاری  گزارش  به 
از  دارو  و  غذا  سازمان  رییس  دیناروند 
کاهش پنج درصدی یارانه دارو در بودجه 
سال 96 خبر داد و گفت: این کاهش 5 
درصدی تاثیر زیادی در ادامه حمایت مان 
با  را  آن  و  داشت  نخواهد  بیماران  از 

صرفه جویی جبران می کنیم.

پیش بینی اختصاص 
مالیات سیگار به 

صندوق فوالد!



آموزش و اطالع رسانی در خصوص آشنایی با مضرات دخانیات

گزارش تصویری از مرکز فرآموز)نفس پاک( 

بازدید مدرسه پسرانه شهید پندی از مرکز فرآموز)11 آذرماه 95(

فعالیت مرکز فرآموز در دبستان دخترانه قیام دشت ) 23آذر ماه 95(

بازدید مدرسه پسرانه میرزا کوچک خان  از مرکز فرآموز)12 آبان ماه 95(
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دومین جشنواره شب های یلدا )آشنایی با فرهنگ 
و آداب و رسوم اقوام مختلف ایران( در شهرستان 
ورامین، با حضور فعال جمعیت مبارزه با استعمال 
ایران شعبه ورامین برگزار شد. در این  دخانیات 
مراسم که روز چهارشنبه اول دی ماه سال جاری با 
حضور پرشور مردم و مسئوالن شهرستان ورامین در 
سالن ورزشی تختی ورامین برگزار شد، گروه های 
مختلف نمایشی، هنری و ورزشی به اجرای برنامه 

پرداختند.
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، عالوه بر 
حضور پررنگ در این جشنواره، پیش از این نیز در 
برخی از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان ورامین، 
طرح پاد )پیشگیری از مصرف دخانیات در مدارس 
نیز به وسیله  کشور( را اجرا می کند، در این مراسم 
پادیارانی که آموزش داده بود، به معرفی این طرح در 

بین سایر خانواده ها و شهروندان ورامینی پرداخت. 
غرفه  از  حاضر،  شهروندان  مراسم،  این  ادامه  در 
جمعیت بازدید و از نحوه آموزش و اطالع رسانی 
آن آگاهی پیدا کردند. همچنین مسئوالن آموزشی 
نیز با صحبت و تبادل نظر با پادیاران در خصوص 
چگونگی اجرای این طرح در سایر مدارس کسب 
با  طرح  این  دست اندرکاران  نمودند.  اطالعات 
حضور در این مراسم و معرفی فعالیت های مربوط 
شهروندان  دخانیات،  از  پیشگیری  و  آموزش  به 
ورامینی را دعوت به ایجاد محیط عاری از دخانیات 

برای فرزندانشان نمودند.

پاسداشت آیین و سنن اصل ایرانی 

مدیر روابط عمومی فرمانداری ورامین در حاشیه این 
مراسم گفت: در دومین جشنواره شب های یلدایی که 
به همت فرمانداری و انجمن ورزش های بومی محلی 
به مدت سه شب در ورامین برگزار شد، گروه های 
استان  یازده  از  نمایشی، ورزشی و هنری  مختلف 

کشور به اجرای برنامه های مختلف پرداختند.

زنده  هدف  با  جشنواره  این  افزود:  پاکدل  مهدی 
نگاه داشتن آداب و سنن اصیل ایرانی و انتقال آن به 
نسل های جوان و آینده ساز کشور، آشنایی با فرهنگ 
و آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی و حفظ وحدت 
و همبستگی به عنوان اصلی ترین راه برای پیشبرد 

اهداف واالی نظام برگزار شده است.

مردم،  میان  نشاط  و  ایجاد شور  کرد:  تصریح  وی 
اتحاد و همدلی هرچه بیشتر میان مردم و مسئوالن در 
بهره گیری از ظرفیت و توان داخلی منطقه در اجرای 
برنامه های مختلف کشوری از دیگر اهدافی بود که با 

اجرای این جشنواره محقق شد.

وی افزود: در این جشنواره عالوه بر اینکه گروه های 
مختلف به اجرای موسیقی نواحی پرداختند، هنرمندان 
استان های مختلف کشور نیز آثار و صنایع دستی و 
غذاهای مختلف محلی خود را به عالقمندان عرضه 

کردند که با استقبال بسیار خوب مردم همراه شد.

با حضور فعال جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

دومین جشنواره شب های یلدا در ورامین برگزار شد
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از استعمال  طرح »پاد« یا همان طرح پیشگیری 
دیگر  یکی  مدارس سراسر کشور،  در  دخانیات 
از طرح هایی است که در بخش نوجوانان تدوین 
و برنامه ریزی شده است. این طرح که در حال 
حاضر به صورت پایلوت توسط جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات ایران و شعبه ورامین در تعدادی 
از مدارس دخترانه و پسرانه شهر ورامین در حال 
اجرا است، قرار است بعد از اتمام مدت اجرای 
آزمایشی و گذر از مرحله آزمون و خطا، به صورت 

گسترده در مدارس سراسر کشور اجرایی شود.

تحقیق، بررسی و تدوین این طرح در سال 1382 
کلید خورد. طرحی که بعد از گذر سال ها، کارشناسان، 
صاحبنظران و محققان بسیاری در رابطه با چگونگی 
اجرای آن در سراسر کشور مطالعه، بررسی و تالش 
بسیار کرده اند. بعد از گذر سال های زیاد، بخش های 
آموزشی،  کتاب های  شامل،  طرح  این  مختلف 
پرسشنامه، آموزش مربیان، آماده سازی محیط اطراف 
و درون مدارس تدوین و برای اجرا آماده شده و قرار 
است بعد از اجرا و بازبینی به صورت پایلوت در چند 
مدرسه دخترانه و پسرانه و پس از بازبینی، در نهایت 
با کمک وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها 
و ارگان های مربوط، در مدارس سراسر کشور اجرا 

شود. 

بخش محتوا

مراحل آماده سازی این طرح شامل 3 بخش محتوا، 
آمار و اندازه گیری )بررسی های آماری( و در نهایت 
اجرا است. در بخش اول که همان بخش محتوا است، 
بر اساس اطالعات و داده های جمع آوری شده در 
طول چند سال و در نهایت تدوین و بازسازی مجدد 
آنها بر اساس طرح ها و الگوهای بین المللی و منابع 
معتبر تهیه شده است. به طور مثال استفاده از پرسشنامه 
 GYTS: Global Youth( سازمان جهانی بهداشت
جهانی  پیمایش  همان  یا   )Tobacco Survey
جوانان و دخانیات، بررسی تاثیر دخانیات بر بدن 
توسط انجمن قلب آمریکا، انجمن مبارزه با سرطان در 
آمریکا، استفاده از منابع و خروجی های سازمان های 
مردم نهاد مربوط به بیماری هایی مانند سرطان ریه، 
Free Tobacco Kids و غیره استفاده شده است. 
در بخش آموزش نیز، عالوه بر اطالعات و یافته های 
به دست آمده توسط تیم پژوهش مرکز مطالعات و 
تحقیقات کنترل دخانیات و جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران، کارشناسان این بخش از منابعی مانند:

1  وزارت آموزش و پرورش و آموزش نیو ساوت 
ولز در رابطه با خدمات را که در زمینه کنترل دخانیات 

در بین دانشجویان ارائه می دهند
2   تجربه های پیشگیری در رابطه با استعمال سیگار

3  کتاب راهنمای دانش آموزان در اروپا در رابطه با 
پیشگیری از مواد مخدر

4   استفاده از ایده های کودکان و نوجوانان در رابطه 
با سیگار برای معلمان ابتدایی در برنامه درسی استرالیا
5  توانمند سازی روانی- اجتماعی دانش آموزان در 

مدرسه
6    مـجموعه آمـوزشـی مـربیان بـرای آمـوزش بـه 
نوجوانان »سیگار، شناخت عوارض و کنترل مصرف« 
مهارت های  آموزشی  مجموعه  بهزیستی،  سازمان 
زندگی با هدف پیشگیری از استعمال دخانیات در 
نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و غیره 
استفاده می کنند. بعد از استفاده از منابع، راهنماها و 
آنها  بومی کردن  و  استاندارد  و  بین المللی  الگوهای 
جهت اجرا در مدارس داخل کشور، کتابچه هایی با 
همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و 
مرکز مطالعات و تحقیقات کنترل دخانیات تهیه شد. 
این کتابچه ها ازجمله »بیشتر بدانیم )ویژه والدین(«، 
بدانیم  »بیشتر  دانش آموزان(«،  )ویژه  بدانیم  »بیشتر 
)ویژه مربیان(«، »فعالیت پادیاران«، »معرفی طرح پاد 
جهت کادر مدرسه«، »معرفی طرح پاد جهت اجرا در 

با اجرای طرح، آماده و آگاه می کنیم.
الزم به ذکر است در کنار تکمیل پرسشنامه، 99 پادیار 
)33 پادیار از مدرسه پسرانه و 66 پادیار از مدرسه 
دخترانه( پس از طی کردن دوره های آموزشی توسط 
مربیان پرورشی، اطالعات خود را به همساالن خود 

و  جلسات  تاکنون  می دهند.  آموزش  مدارس  در 
دوره های آموزشی مختلفی برای پادیاران برگزار شده 
است که عبارتند از: برگزاری اولین جلسه آموزشی 
مربیان با پادیاران مدرسه عمار در تاریخ سوم آذرماه 
سال جاری، برگزاری دومین جلسه آموزشی مربیان 
با پادیاران مدرسه پسرانه عمار در تاریخ هفتم آذرماه 
برگزاری سومین جلسه  نهایت،  در  سال جاری و 
آموزشی مربیان با پادیاران مدرسه دخترانه والیت در 

تاریخ سیزدهم آذرماه سال جاری.

پروسه اجرا، آموزش و توزیع کتابچه

جلسات متعددی از 25 مردادماه سال جاری تاکنون 
پرسشنامه های  و  پاد  طرح  پروپوزال  تهیه  برای 
دانش آموزان و مربیان و والدین تشکیل شده است 
برای  پرسش   94 پرسشنامه،  تهیه  بخش  در  که 
دانش آموزان، 28 پرسش برای مربیان و در نهایت 34 
پرسش نیز برای والدین دانش آموزان تهیه و تدوین 
به صورت  نیز  آماده سازی  این  کنار  در  است.  شده 
با آموزش و پرورش شهر  موازی، هماهنگی هایی 
سازمان های  و  شهر  شورای  فرمانداری،  ورامین، 
به ذکر  الزم  شد.  برگزار  شهرستان  این  در  مرتبط 
حضرت  بیت  در  نیز  متعددی  جلسات  که  است 
امام جمعه  فقیه و  نماینده ولی  آیت اهلل محمودی، 
ورامین با حضور فرماندار و اعضای اجرایی طرح پاد 
شهر ورامین جهت عقد تفاهم نامه اجرای این طرح 

تشکیل شد که در خاتمه منجر به امضای تفاهم نامه ای 
میان آموزش و پرورش ورامین و جمعیت مبارزه با 

استعمال دخانیات شد. 

و  اجرای طرح  مقدمات الزم جهت  انجام  از  بعد 
گذر از پروسه های حقوقی و قانونی، مدرسه دخترانه 
والیت و مدرسه پسرانه عمار به عنوان گروه کنترل و 
مدرسه دخترانه تاجیک و پسرانه آزادگان نیز به عنوان 
گروه شاهد برای اجرای پایلوت طرح پاد انتخاب 
شدند و در نهایت، طرح پاد با حضور فرماندار ورامین 
و تیم اجرایی در تاریخ هشتم آبان ماه، در مدارس 

ورامین آغاز به کار کرد.

تبلیغات محیطی اطراف مدارس
برای اجرای این طرح در محیط بیرونی مدرسه در 
کنار کارهایی که انجام شد، پوسترهایی نیز در رابطه با 
پیشگیری و کنترل دخانیات برای داخل و محیط اطراف 
مدراس طراحی و نصب شد. شعارها و عباراتی که برای 
این پوسترها در نظر گرفته شده، عبارتند از »مصرف 
دخانیات هر 6 ثانیه یک قربانی می گیرد«، »باباجون 
به خاطر من سیگار نکش«، »هر نخ سیگار گلوله ای 
است بی صدا و مرگبار«، »دخانیات عامل بروز انواع 
سرطان هاست«، »دود محیطی سیگار زیان آور است«، 

»ورزشگاه بدون دخانیات«، »ورزش بدون دخانیات«، 
»بانک بدون دخانیات«، »وسایل نقلیه بدون دخانیات«، 
بدون  »کافی شاپ  دخانیات«،  بدون  دولتی  »سازمان 
دخانیات«، »کتابخانه بدون دخانیات«، »مراکز بهداشتی 
دخانیات«،  بدون  مقدس  »اماکن  دخانیات«،  بدون 
»تعمیرگاه بدون دخانیات«، »رستوران بدون دخانیات«، 
»فروشگاه بدون دخانیات«، »طباخی بدون دخانیات«، 
بدون  »کافی نت  دخانیات«،  بدون  »الستیک  فروشی 

محیط بیرون مدرسه« منتشر و در مدرسه های مد نظر 
توزیع شده اند.

بخش بررسی های آماری

بخش دیگر این طرح عبارت است از بخش تهیه 
پرسشنامه، سنجش و اندازه گیری. روش تحقیق این 
طرح مداخله ای و ابزار سنجش نیز پرسشنامه است 
که در نهایت قبل و بعد از مداخله، نتایج بررسی و 
داده و اطالعات با یکدیگر مقایسه شده و بر اساس 
این پرسشنامه ها، تاثیر پیشگیری از دخانیات بر روی 
مخاطبان اندازه گیری می شود. یک پرسشنامه قبل از 
اجرای طرح نیز در مدرسه توزیع می شود که شامل 
94 سؤال برای دانش آموزان، 28 سؤال برای مربیان و 
در نهایت 34 سؤال برای والدین است. این پرسشنامه 
بعد از اتمام اجرای طرح، مجدداً توزیع می شود تا در 
نهایت تاثیر آموزش را بعد و قبل از اجرای طرح، 

مورد سنجش و اندازه گیری قرار  گیرد. 

بخش اجرا
بخش نهایی، بخش اجرا است. در بخش اجرا  که 
توسط حمید رضا شاهسون  و الهام معاف نمایندگان 
جمعیت شعبه ورامین و زهرا صدر مسئول اجرای 
طرح پاد انجام می شود، مباحث اصلی مانند تجربه 

کشیدن سیگار، آگاهی و نگرش، تاثیر محیط و گروه 
همساالن توجه می شود. در این بخش پادیارانی را 
برای آموزش همسانان )همسال به همسال( تربیت 
می کنیم که این پادیاران از گروه دانش آموزان خود 
مدرسه هستند. پس از آن، والدین را به وسیله مربیان 
در کالس های حضوری و کتابچه های آموزشی که از 
قبل تهیه و تدوین شده است، آموزش می دهیم. در 
نهایت نیز محیط بیرون و داخل از مدرسه را همزمان 

دخانیات«، »تأسیسات بدون دخانیات«، »لوازم التحریر 
بدون  »سوپرمارکت  دخانیات«،  بدون  فروشی 
دخانیات«، »کیوسک روزنامه فروشی بدون دخانیات« 
و ... . در کنار این پوسترها که به صورت بصری برای 
آموزش و کنترل محیطی طراحی شده اند، تا چند متری 
مدارس نیز از سوپرمارکت ها، کیوسک های مطبوعات 
و سایر مشاغل خدماتی درخواست شد که از این پس 

سیگار نفروشند.

برگزاری کارگاه های آموزشی 

اولین کارگروه آموزش مربیان پرورشی جهت آموزش 
پادیاران در مدارس ورامین در 18 آبان ماه سال جاری 
با حضور اساتید و مربیان مربوطه در سالن جلسات 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران به منظور 
آموزش و پرورش و آماده سازی مربیان و پادیاران 
برگزار شد. در این جلسه منیره صادقی مربی پرورشی 
دبیرستان دخترانه والیت در ورامین و امیر شصتی 
مربی پرورشی دبیرستان پسرانه عمار در این شهرستان 
حضور داشتند که به عنوان نماینده آموزش قرار است 
پادیاران  الزم،  آموزشی  دوره های  گذراندن  از  بعد 
شهرستان ورامین را در 6 جلسه 2 ساعته برای اجرای 
طرح پاد با کمک مربیان در مدارس ورامین آموزش 
دهند. بعد از گذراندن جلسات آموزشی، پادیاران نیز 
بر اساس فعالیت ها و دستورالعمل هایی که در دو 
کتاب »بیشتر بدانیم )ویژه مربیان(« و »فعالیت پادیاران« 
دریافت کرده اند، به همساالن خود آموزش می دهند. 
همچنین کارگاه های آموزشی مدیر، معلمان و مربیان 
در مدرسه پسرانه عمار و مدرسه دخترانه والیت به 
تفکیک در تاریخ 16 آبان ماه سال جاری در ورامین 

شروع به کار کرد.
دانش آموزان  توسط  نیز  تدوین شده  پرسشنامه های   
مدارس دخترانه والیت )395 نفر(، پسرانه عمار )195 
نفر(، پسرانه آزادگان )282 نفر( و در نهایت دخترانه 
عباس تاجیک )180 نفر( تکمیل شد. بعد از دانش آموزان، 
پرسشنامه مربوط به مربیان مدارس دختران )19 نفر( و 
پسرانه )13 نفر( و نیز والدین مدرسه دخترانه )125 نفر( 

و پسرانه )113 نفر( تکمیل شد. 
این طرح همچنان در  در خاتمه الزم بذکر است؛ 
به  شد،  ذکر  باال  در  که  ورامین  مدارس  از  برخی 
صورت پایلوت در حال اجرا است. در همین مدت 
زمان اجرای طرح والدین و مربیان زیادی از اجرای 
آن خشنود و بسیار استقبال و همکاری کردند. به هر 
از جمله  اجتماعی  از آسیب های  حال جلوگیری 
مواردی است که در جامعه باید پیشگیری از آن را 
از سنین کودکی و یا نوجوانی آغاز کنیم. کودکان ما 
قبل از ورود به جامعه باید مهارت های اجتماعی و 
چگونگی برخورد در شرایط پرخطر را بیاموزند. لذا 
صرف هزینه هایی هر چند هنگفت در این بخش، 
سود کالنی را برای جامعه به ارمغان می آورد، که آن 
چیزی جز تربیت نسل سالم و خالق نیست. نسلی 
که پویا و آگاه در عرصه های مختلف جامعه نقش 
آفرینی کرده و جامعه را به سمت موفقیت هدایت 
خواهد کرد. بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله 
سازمان ها و نهادها مرتبط و به خصوص آموزش و 
پرورش به عنوان بازوی اصلی اجرای این طرح می 
بایست با اینگونه طرح ها بیش از هر وقت دیگری 
استقبال و همکاری کند. به امید اجرای این طرح در 

تمامی مدارس کشور.  
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vention (2007)
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گزارش اختصاصی از نحوه تدوین، آماده سازی و اجرای طرح »پاد«

لزوم پیشگیری از استعمال دخانیات
 در مدارس سراسر کشور
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باور کنیم با یک روز بدون سیگار، چند مرکز آموزشی بازسازی می شود
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الکترواسموک ها، وسیله ای الکترونیکی هستند که هنوز بعد از 
گذشت چند سال، بر سر استفاده اش بحث فراوان است. بسیاری 
آن را وسیله مناسب برای ترک می دانند و در مقابل بسیاری از 
کشورها مانند مالزی، افزایش استعمال آن در بین جوانان را خطری 
جدی دانسته و استعمال آن را حرام اعالم می کنند. مضرات استفاده 
از این دستگاه به حدی بود  که سازمان جهانی بهداشت استفاده از 
این سیگارها را ممنوع اعالم کرد . بر همین اساس وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هم با تبعیت از سازمان جهانی بهداشت، 
استفاده از این دستگاه را ممنوع اعالم کرد و حتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ملزم شد از ورود الکترواسموک ها به داخل کشور 
جلوگیری کند. اما متاسفانه این روزها استفاده از سری جدید این 
الکترواسموک ها که به قلیان های جیبی معروف هستند، در میان 
جوانان و دانش آموزان رواج پیدا کرده است. آگهی فروش این 
دستگاه ها به راحتی در سایت های مختلف قابل رویت است و 
تبلیغ کنندگان آن، این وسیله را به عنوان راه حلی مناسب برای ترک 
سیگار به همگان معرفی می کنند. در این میان بسیاری هم فریب 
تبلیغ این دستگاه را در شبکه های ماهواره ای می خورند و از این 

طریق، آن را سفارش می دهند.

قیمت این دستگاه حدود 120 هزار تومان است و با توجه به تبلیغاتی 
که در مورد آن می شود، فروشندگان آن می توانند سود کالنی به جیب 
بزنند. یکی از فوایدی که عالوه بر ترک سیگار در مورد این دستگاه گفته 
می شود این است که با استفاده از این دستگاه دیگر نباید نگران بوی بد 
لباس، بدن و دهان خود باشید که همین موضوع محرکی برای استفاده 

جوانان و دانش آموزانی که سیگاری نیستند، از این دستگاه است.

این قلیان جیبی همراه، دارای یک باتری است که می توان آنرا توسط 
یک کابل یو اس پی که به لپ تاپ یا شارژرهای موبایل وصل 
می شود، شارژ  کرد. همچنین این دستگاه دارای مخزنی است که 
مایع قلیان که همان اسانس است، درون آن ریخته می شود و توسط 
قسمت گرمایشی به دود تبدیل می شود. بنابر گفته مسئوالن سازمان 
جهانی بهداشت، هیچ مدرک معتبری برای تأیید کیفیت این محصول 

در دست نیست و مایع آن حاوی مواد اعتیاد آور است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به تبلیغ مصرف 
انواع قلیان از جمله تازه ترین نوع آن یعنی قلیان جیبی یا الکچری 
که در فضای مجازی دیده می شود، گفت: قلیان های جیبی در آسیب 
رساندن به سالمت افراد کمتر از دیگر انواع قلیان نیستند. این نوع 
قلیان، دارای یک باتری است که به وسیله کابل یواس بی به لپ تاپ 

وصل شده و قابل شارژ است.

محمد رضا مسجدی در ادامه افزود: این دستگاه شامل مخزنی است 
که مایع قلیان یا همان اسانس درون آن ریخته و توسط قسمت 
فروشگاه های  ادعای  براساس  می شود.  تبدیل  دود  به  گرمایشی 
دارد،  را  اروپا  اتحادیه  تاییدیه  شارژی  جیبی  قلیان  توزیع کننده، 
درحالی که براساس اعالم وزارت بهداشت، مایع این قلیان حاوی 
مواد اعتیادآور و با اسانس های متنوع و مختلف است. این قلیان 
دارای اسانس و طعم دهنده های مختلف با طعم میوه هایی چون هلو 
و لیمو است و باعث می شود مزه توتون و تنباکو احساس نشود و به 
همین دلیل فرد مصرف کننده بدون احساس ناراحتی، به میزان زیاد 

از این وسیله و مواد سمی داخل آن استفاده می کند.

وی ادامه داد: کارشناسان هشدار می دهند نیکوتین موجود در توتون 
و تنباکو بسیار خطرناک است و حتی برخی افراد ممکن است با یک 
بار استفاده از آن مسموم شده و یا جان خود را از دست بدهند. افراد 
سودجو و کارخانه های سازنده تولیدات دخانی هر روز با نوآوری و 
محصولی جدید به شکار سالمت مصرف کنندگان و جوانان می روند.

مسجدی متذکر شد: کارشناسان هزاران ماده سمی را در نیکوتین و 
ترکیبات آن شناسایی کرده اند که منجر به ابتالی افراد به انواع بیماری ها 
و مرگ می شود. به همین دلیل به افراد توصیه می شود از مصرف این 
محصوالت جدید خودداری کنند زیرا برخالف باور عوامانه خطر 

آن کمتر از سیگار و قلیان عادی نیست و چه بسا بسیار بیشتر است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: نیکوتین 
اثراتی مخرب روی بدن انسان دارد؛ پس از کشیدن دود تنباکو، 
نیکوتین موجود در آن ظرف چند ثانیه وارد جریان خون شده و 
به مغز می رسد. نیکوتینی که به مغز می رسد باعث ترشح شدن 
لحظه ای دوپامین در مغز و احساس لذت و انرژی می شود. اثر 
دوپامین تولید شده سریع از بین می رود)حدود 2 ساعت( و باعث 
خستگی و کسل شدن فرد می شود. در این شرایط فرد به همان 
احساس ناشی از ترشح دوپامین نیاز پیدا کرده و دوباره اقدام به 

مصرف می کند. از این رو مصرف نیکوتین اعتیاد آور است.

سودجوها با عوام فریبی سالمت مردم را 
به خطر می اندازند

مسجدی با اشاره به اینکه عده ای سودجو با عوام فریبی سالمت 

مردم را به خطر می اندازند، تصریح کرد: موضوع نگران کننده در 
ارتباط با قلیان های جیبی را می توان ترکیب شدن مواد با فلزات 
سنگین دانست که بر اثر مصرف می تواند برخی از بیماری ها مانند 

انواع سرطان و مشکالت قلبی و یا تنفسی را ایجاد کند.

وی با اشاره به آسیب های ناشی از دودکردنی هایی همچون سیگار 
و قلیان افزود: قلیان جیبی مانند انواع قلیان برای مصرف کنندگان 
آن ضرر دارد. قلیان جیبی توسط باتری لیتیوم یا پورت یو اس بی 
شارژ می شود و با انواع تزئینات و رنگ های زیبا روی بدنه و 
همچنین کاربرد طعم دهنده های مختلف از جمله میوه ای در آن 

به مثابه تله ای فریبنده برای جذب عمدتا جوانان است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تاکید کرد: افرادی که 
دنبال ترویج مصرف این گونه وسایل هستند، سود خود را دنبال 
می کنند و متاسفانه برای آنان مهم نیست که با به دست آوردن این 
منافع، تا چه اندازه سالمتی مردم به ویژه جوانان به خطر می افتد. گاه 
و بیگاه فرآورده و یا وسیله دخانی جدیدی وارد بازار می شود که 
تحت عنوان سهولت حمل و مصرف، مردم را به سمت مصرف 
بیشتر قلیان می کشاند که این کار مضرات فراوانی به ویژه برای 

سالمت جوانان ایجاد می کند.

بحران افزایش استعمال دخانیات در کشور

مسجدی با اشاره به اینکه عده ای سودجو از طریق پیامک و 

سامانه های مجازی مصرف قلیان را تبلیغ می کنند، افزود: این 
افراد به فکر منافع خود هستند و هیچ احساس مسئولیت فردی و 

جمعی در قبال سالمتی مردم ندارند.

وی به افزایش مصرف مواد دخانی در کشور اشاره کرد و گفت: 
مواد دخانی از جمله سیگار و قلیان از بزرگ ترین تهدیدهای پیش 
روی سالمتی مردم به ویژه جوانان کشور است. متاسفانه مصرف 
قلیان به بحران در کشور تبدیل شده و هر روز شاهد افزایش 
مصرف آن بین زنان به ویژه دختران هستیم که از مضرات آن 

چندان اطالع ندارند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در خاتمه یادآور شد: 
برخی از افراد به صورت تفریحی از قلیان استفاده می کنند که با 

ارتقای آگاهی می توان از مصرف آنها کاست.

نظارت بر سیگارهای الکترونیکی
 بر عهده وزارت صنعت است

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در این باره 
گفت: سیگارها و قلیان های الکترونیکی و به اصطالح مدرن که 
اخیرا مصرف آن بین جوانان بسیار باب شده است به هیچ وجه 

مجوز ندارد و غیر قانونی وارد کشور شده اند.

خسرو صادق نیت در ادامه بیان کرد : نظارت اولیه روی سیگار 
ها و قلیان های الکترونیکی بر عهده وزارت صنعت است البته از 
نظر وزارت بهداشت و وزارت صنعت سیگار و قلیان الکترونیک 
مجاز نیست و ازطرف وزارت بهداشت به هیچ وجه به آن مجوز 
داده نشده است.همچنین این سیگار و قلیان ها غیر قانونی وارد 

کشور شده اند و غیر مجاز در حال توزیع و فروش هستند.

وی در ادامه افزود : دخانیات یک محصول خاص و انحصاری 
است که مدیریت ، قوانین و برنامه های کنترلی مربوط به آن متعلق 
به وزارت صنعت است و هر ماده دخانی که قرار است به کشور 
وارد یا تولید شود زیر نظر مستقیم وزارت صنعت مجوز های 
مربوطه صادر می شود. بنابراین سیگارها و قلیان های الکترونیکی 
اگر بخواهند توزیع شوند، ابتدا باید از وزارت صنعت مجوز 

بگیرند.

صادق نیت متذکر شد : تاکید می کنم سیگار ها و قلیان های الکترونیکی که امروزه شاهد مصرف روز افزون 
آن توسط قشر جوان کشور هستیم، به هیچ عنوان مجوز ندارند. حتی داروخانه هایی که سیگار های الکترونیکی 
برای فروش گذاشته اند به شدت با آن ها برخورد قانونی می شود اما تا کنون گزارشی از داروخانه ای که این 
نوع از دخانیات را به مردم عرصه کند به وزارت بهداشت داده نشده است . اگر مردم با این گونه از تخلفات 
مواجه شدند با گزارش کردن آن وزارت صنعت ، اداره اماکن و وزارت بهداشت باید با این مسئله برخورد 

قاطعی کنند .

وی درباره صحت سرطانزا بودن سیگارهای الکترونیکی گفت: این ، موضوع نگران کننده ای است چرا که 
اخیرا جوانان بسیار از این وسیله ها استفاده می کنند و ناگفته نماند سرطان زا نبودن این وسیله ها هنوز ثابت 
نشده است چرا که این نوع از سیگار ها و قلیان های الکترونیکی جزء اتفاقاتی است که اخیرا رخ داده است و 

پی بردن به سرطان زا بودن و نبودن کمی زمان می برد .

صادق نیت در پایان تصریح کرد: در تمام کشورهایی که در رابطه با محدودیت دخانیات اقداماتی انجام 
داده اند سیگارها و قلیان های الکترونیک را ممنوع اعالم کرده اند و آنها را به عنوان یک وسیله پرخطر و غیر 
مجاز برای استفاد افراد دانسته اند و عمال توسط سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده آنها منع شده است و حتی 
جایگزین مناسبی برای سیگار های معمولی محسوب نمی شود و به جوانان توصیه می شود اکیدا از مصرف 
آنها خودداری کنند و در آخر وزارت بهداشت طی بازرسی هایی که انجام می دهد اگر با این تخلفات مواجه 

شود برخورد جدی با آنها می کنند .

ظن به ترک سیگار بوسیله الکترواسموک

سعید صفاتیان، مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، با اشاره به اینکه خبرهای شیوع مصرف قلیان های جیبی را شنیده است، به 
فرهیختگان می گوید: این دستگاه ها که بیشتر به عنوان وسیله ای برای ترک سیگار در جهان شناخته می شوند، 
با طعم ها و اسانس های مختلف همراه با نیکوتین تولید می شوند و نمی توان آن را قلیان دانست، چراکه بدون 

توتون و ذغال مورد استفاده قرار می گیرند.

اگرچه صفاتیان می افزاید که استفاده از این دستگاه برای کسانی که سیگاری هستند قابل توجیه است و می تواند 
کمکی برای ترک سیگار آنها باشد، اما استفاده از آن می تواند برای افراد عادی که سیگاری نیستند، باعث اعتیاد به 
نیکوتین شود. همین اعتیاد موجب می شود این افراد به سمت استفاده از سیگار و قلیان بروند. این یک زنگ خطر 

است، چراکه استفاده از سیگار و قلیان برای بسیاری افراد دروازه ورود به مصرف مواد مخدر است.

شلنگ قلیان و شیوع بیماری های غیرواگیر

البته بعد از الکترواسموک ها، نباید از وضعیت استعمال قلیان در کشور غافل ماند. بر اساس  گزارش سازمان 
جهانی  بهداشت، ساالنه پنج میلیون نفر به دلیل مصرف قلیان می  میرند و آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت 
بهداشت نیز  گویای آن است که   15 درصد جوانان 13 تا 15 سال در کشور مصرف  کننده قلیان هستند و ساالنه   

بیش از 35 هزار  تن تنباکو در کشور دود می شود.
بیماری های عفونی واگیردار   در اثر استفاده مشترک از شلنگ  قلیان  و افزودن الکل یا داروهای روانگردان به 
تنباکوی قلیان، افزایش شدید نیکوتین  پالسما و ضربان قلب و خطر ابتال به سرطان  دهان، مثانه و ابتال به آسم، 

حساسیت  آلرژیک و سل ریوی از دیگر ره  آوردهای این تحفه استعماری است. 
در شرایطی که مصرف ساالنه 60 میلیارد نخ سیگار در کشور، سالمت و اقتصاد جامعه را به یغما می برد  و 
به رغم تمام  مصائبی که  این عامل دخانی ایجاد کرده است، بحث استعمال قلیان و رواج آن در بین دختران و 
پسران جوان  نقل محافل  و رسانه های گوناگون است. وضعیت نابه هنجار استعمال قلیان در محافل خصوصی، 

قهوه خانه ها و رستوران ها، معضلی است که رفع آن عزمی ملی و  حرکتی  جهادی را می طلبد. 

افزایش مصرف قلیان میان دختران، تهدیدی برای مادران و فرزندان آینده

از سویی رواج قلیان بین زنان و دختران نکته قابل تأملی است و به گفته ذکایی، عضو هیئت علمی  دانشگاه عالمه 
طباطبایی، پیامدهای افزایش مصرف قلیان میان زنان در سطح خود، به اندازه کافی جدی و نگران کننده است.

به گفته کارشناسان، در واقع ما با نسلی مواجه هستیم که به سالمت خود خیلی توجه نمی کند و نسل آینده دختران با 
این روند، مادرانی خواهند بود که ضعف های جسمی  بیشتر و سالمت کمتری دارند. اما بحث دیگر آن است که اگر 
عالقه به مصرف قلیان میان نسل جوان فراگیر شود و با بی اعتنایی خانواده ها مواجه نشود، استعداد کشیده شدن به خرده  

فرهنگ های دیگر مانند استفاده از مواد مخدر صنعتی را میان جوانان خواهد داشت.
همچنین مضرات مصرف سیگار و قلیان بر سالمتی افراد قابل تأمل است که به گفته محمدرضا مسجدی، استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، شایعترین سرطان 

مردان در دنیا سرطان ریه است که مصرف سیگار و قلیان یکی از دالیل عمده آن به شمار می رود.
از سویی جوانانی هستند که تالش می کنند به زعم خودشان به صورت کنترل شده و با اراده برای همراه شدن 
با مراسم و آیین های دوستانه به مصرف مواد مخدر صنعتی و سبک تر روی بیاورند که در این صورت این 
خطر را دارد که گرایش اولیه به قلیان، زمینه میل یافتن به مصرف گونه های خطرناک تر مواد مخدر در راستای 
ماجراجویی های فراغتی شوند. به طوری که این روزها شاهد ورود قلیان های جیبی به بازار مصرف هستیم که 
نگرانی ها را بیش از پیش می کند و راحتی و قابل دسترس بودن آنها می تواند مصرف  را در بین افراد به ویژه جوانان 
به طرز نگران کننده ای افزایش دهد. این قلیان جیبی بوسیله شارژر برقی شارژ می شود و مواد آن به صورت قطره ای 

و حاوی مواد اعتیادآور خطرناک است که استفاده از آن، پیامدهای وحشتناکی در پی دارد.
از سوی دیگر، اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه  ملی با دخانیات  مصوب سال 1385 و آئین نامه اجرائی 
آن مصوب سال 1386 که در آن ممنوعیت عرضه قلیان در  اماکن عمومی از جمله  قهوه خانه ها با صراحت مورد 
تأکید قرار گرفته است، گویا خیلی مورد توجه قرار نگرفته و همچنان شاهد استفاده از قلیان در این گونه مراکز 
هستیم، به طوری که وقتی به فروش قلیان اعتراض می کنیم، فروشنده بدون هیچ ترسی از پاسخ به این اعتراض 

طفره می رود و به کار خود ادامه می دهد.
از طرفی آموزش و آگاهی بخشی های خانواده ها و رسانه های جمعی می تواند گامی مهم برای کنترل مصرف 
و کاهش قلیان و سیگار در بین مردم جامعه باشد و از سوی دیگر، اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن  ضامن 

 حفظ سالمت آحاد جامعه  به ویژه جوانان و آینده سازان کشور خواهد بود.
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برنامه نبض شبکه خبر، چندی پیش با موضوع »سهم 
ایرج  حوزه سالمت از بودجه سال 96«، میزبان 
محمدحسین  بهداشت،  وزیر  قائم مقام  حریرچی 
مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب  قربانی 
مدیرعامل  کبیر  محمدجواد  و  اسالمی  شورای 

سازمان بیمه سالمت ایرانیان بود.

دکتر محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس شورای اسالمی در این برنامه با بیان افزایش 70 
درصدی بودجه بهداشت و درمان گفت: در سال های 
گذشته یک حرکت رو به جلو برای افزایش بودجه 
بهداشت و درمان اتفاق افتاده است و می توان شاهد 
ارائه خدمات به شکل مطلوب تر به مردم بود و اگر 

افکار عمومی را رصد کنیم، رضایت مردم را می بینیم.

به نقل از پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، قربانی در 
سال های  که  بود  جامعه  نیاز  کار  این  افزود:  ادامه 
قبل مورد توجه قرار نگرفته بود، اما اکنون موضوع 

بهداشت و درمان در جایگاه مناسبی قرار دارد. 

قربانی در ادامه متذکر شد: درگذشته سالمت اولویت 
دوازدهم یا سیزدهم بود، اما در سال 93 با توجه به 
رهبری،  معظم  مقام  کل حاکمیت، شخص  همت 
دولت و مجلس به اولویت دوم رسید. در سال 93 
بودجه بخش بهداشت و درمان در حدود 70 درصد 
افزایش داشت، اما در سال 94و 95 افت بودجه اتفاق 
یارانه ها  ده درصد هدفمندی  اینکه  افتاد. علی رغم 
متعلق به حوزه سالمت در دولت های گذشته محقق 
نشده بود، اما دولت تدبیر و امید آن را تحقق بخشید. 
گرفت،  انجام  گذشته  مجلس  در  که  بزرگی  کار 
اختصاص یک درصد ارزش افزوده به این حوزه بود 
که باعث شد آن افزایش 70 درصدی در سال 93 

اتفاق بیفتد که موجب رضایتمندی اکثر مردم شد.

 وی ادامه داد: این مسئله باعث شد سهم پرداخت از 
جیب مردم کاهش پیدا کند. دولت حدود 11 میلیون 
نفر را بیمه کرد، تخت های بیمارستانی افزایش پیدا 
کردند و همه اینها یک حرکت روبه جلو بود. بیش  
از اندازه هم نبود، در یک بازه زمانی به بهداشت 
و درمان توجه شد و به این دلیل که قبل از آن این 
توجه اتفاق نیفتاده بود، همه گمان کردیم این توجه 
بیش  از اندازه بوده است. از این حوزه غافل شده 
بودیم و در سال های 92 به بعد، خصوصاً سال 93 
به آن توجه شد. اما در سال های 94 و 95 حتی در 
مقایسه با آموزش  و پرورش، توجه کافی به حوزه 

سالمت انجام نگرفت.

14 درصد افزایش 
نسبت به بودجه عمومی کل کشور

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به الیحه 
بودجه 96 گفت: اتفاق خوبی که در این الیحه افتاده 
این است که نسبت به بودجه عمومی کل کشور که 
9 درصد افزایش پیدا کرده، مجموع اعتبارات حوزه 
بهداشت و درمان 14درصد افزایش داشته است. اما 
سؤال ما این است که چرا در سال های 94 و 95 
بودجه خوبی به حوزه سالمت داده نشد. آیا این 
رشد 5 درصدی می تواند آن کمبود بودجه در حوزه 
بهداشت در سال 94 و 95 را جبران کند؟ ما باور 
داریم با توجه به انتظاراتی که پیش آمد، امکان پذیر 

نیست. 

سالمت  تحول  طرح  افزود:  ادامه  در  قربانی 
برگشت  امکان  دیگر  و  است  انقالب  یک  مانند 
افزایش  مردم  انتظارات  ندارد.  وجود  عقب  به 
گرفت.  نادیده  را  آن  نمی توان  و  کرده   پیدا 
وی گفت: من در حال حاضر باور دارم که به این 

حوزه جفا می شود. با توجه به بودجه سال 96 می توان 
اولویت سوم شده  اکنون حوزه سالمت  که  گفت 
است، یعنی باز هم نسبت به سال 93 افت کرده ایم 
و از اولویت دوم به اولویت سوم و چهارم رسیده ایم. 
در سال های 94 و 95 دولت یک ریال از ده درصد 
هدفمندی را پرداخت نکرد. مجلس هم هرچه طبق 
وظیفه نظارتی اش به دولت فشار آورد که قانون را 
اجرا کند و پایبند آن باشد، محقق نشد. البته باید در 
نظر داشت با توجه به عدم تحقق درآمدهای دولت 
در سال 94 دولت نتوانست تعهداتش را در این رابطه 

انجام دهد.

تمام منابع درآمدی حوزه وزارت 
بهداشت گرفته شود

است  این  دولت  به  ما  پیشنهاد  کرد:  اظهار  قربانی 
که تمام منابع درآمدی حوزه وزارت بهداشت را از 
آن بگیرد. این منبع ده درصد هدفمندی االن پایدار 
نیست. طبق سیاست ابالغی مقام معظم رهبری باید 
این منابع پایدار شود. پیشنهاد ما این است که دولت 
همه منابع وزارت بهداشت را بگیرد و در عوض یک 
منبع پایدار که همان مالیات بر ارزش افزوده است و 
معادل ریالی آن که 5 یا 6 درصد از آن می شود را به 

وزارت بهداشت اختصاص دهد.

اینکه  دارد؛ یکی  کار دو مزیت  این  داد:  ادامه  وی 
دلم  می کنم،  پرداخت  را  مالیات  که  شهروند  من 
و  درمان  برای  و  کجا  در  می دانم  و  است  قرص 
مجلس  اینکه  دیگر  می شود.  هزینه  من  سالمت 
حوزه  به  درآمد  این  که  کند  نظارت  می تواند  هم 
کار  این  و  خیر  یا  می شود  پرداخت  سالمت 
پایدار شود. بهداشت  منابع وزارت   باعث می شود 
وی در ادامه به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
اشاره کرد و گفت: به گمان من مقام معظم رهبری 
با هوشمندی این قضیه را دیدند و در سیاست های 
ابالغی اعالم کردند که این منابع باید پایدار باشد. 
متأسفانه دولت باز هم این اشتباه را مرتکب شده و 
منابع پایدار برای این حوزه تعریف نشده است. اگر 
در الیحه بودجه باز هم این مسئله اتفاق افتاده است، 
دولت باید آن را در برنامه ششم می دید که حداقل در 

طول برنامه ششم تحقق پیدا کند.

بخش اعظمی از هزینه سالمت
می شود پرداخت  مردم  جیب  از    
با  در ادامه این برنامه، سخنگوی وزارت بهداشت 
اشاره به دو محل اصلی هزینه های سالمت گفت: 
بخش اعظمی از این هزینه ها از جیب مردم و بخش 
دیگری از اعتبارات دولتی تأمین می شود و افزایش یا 

کاهش هریک از آنها تاثیرگذار است.

ایرج حریرچی افزود: بر اساس قوانین باالدستی و 
تأکیدات مقام معظم رهبری، باید اوضاع سالمت و 
هزینه های مردم در این بخش به سطح مطلوبی برسد. 
لذا در دو دهه گذشته سهم دولت در تأمین هزینه های 
درمان و سالمت بسیار کم بوده و رتبه ما در عدالت 

در سالمت 119 جهان بود.

برای سالمت باید بهای ثابت گرفته شود

درباره  اینکه هنگام صحبت  بر  تأکید  با  حریرچی 
نظر گرفته  ثابت در  بهای  باید  هزینه های سالمت 
شود، گفت: در کشور ما و در دولت های مختلف، 
کل هزینه های سالمت افزایش چندانی نداشته است. 
در سال 90 کل دولت و بیمه ها فقط 35 درصد از 
و سال های  می کردند  تأمین  را  هزینه های سالمت 
بعد هم همین رقم بوده است. اما در سال 95 تدبیر 
هوشمندانه وزارت بهداشت باعث شد پرداختی از 
جیب مردم کاهش یافته و به دوش بیمه ها و دولت 

منتقل شود.

قائم مقام وزارت بهداشت گفت: بند 10.2 می گوید 
افزایش سهم سالمت متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه 
خدمات بهداشتی درمانی، از دو منبع تولید ناخالص 
داخلی و بودجه عمومی دولت تأمین شود. به نحوی که 

و  باشد  منطقه  کشورهای  میانگین  از  باالتر  نتیجه 
اهداف سند چشم انداز تحقق پیدا کند. هدف سند 
چشم انداز هدف 20 ساله ای است که هنوز محقق 
نشده است و آن سخن مقام معظم رهبری است مبنی 
بر اینکه بیمار در موقع بیماری جز بیماری اش رنج 
دیگری نداشته باشد. خیلی واضح می گویم، رقمی 
که در دو دهه گذشته دولت و بیمه ها باید برای ارتقاء 
سالمت مردم اختصاص می دادند، کم بوده است و 

بنابراین باید آن را تغییر می دادیم. 

عقب افتادگی مزمن در حوزه سالمت

حریرچی در ادامه این میزگرد تأکید کرد: ما دچار 
عقب افتادگی مزمن در حوزه سالمت بودیم. این 
به وضعیت  برای رسیدن  باعث شده است  مسئله 
متوسط در این حوزه به یک بازه چند ساله احتیاج 
داشته باشیم. دولت تدبیر و امید در این حوزه قدم های 
بسیار بلندی برداشته است. مثاًل 4800 میلیارد تومان 
هدفمندی که مصوب مجلس بود در قانون برنامه 
پنجم، در دولت قبل یک ریال آن پرداخت نشد. حتی 
مازاد درآمد نفت که پیشنهاد کمیسیون بهداشت و 
درمان بود و طبق آن می بایست 1/5 دالر از فروش هر 
بشکه نفت به حوزه سالمت اختصاص پیدا می کرد، 
1150 میلیارد تومان از محل آن را شبانه به وزارت راه 

پرداخت کردند.
 وی ادامه داد: اما دولت یازدهم در سال 93 ابتدا به 
ساکن این 4800 میلیارد تومان را اعمال کرد. بعد با 
هماهنگی مجلس این یک درصد ارزش افزوده را 
اعمال کرد. اما در پاییز حدود 25 تا 30 درصد کاهش 
قیمت نفت داشتیم و با توجه به ادامه تحریم ها و عدم 
تحقق منابع درآمدی دولت، بالطبع درآمدهای حوزه 

سالمت نیز کاهش پیدا کرد.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور در خصوص علت طرح دولتی شدن 
مجدد شرکت دخانیات گفت: این طرح با این 
رویکرد که واگذاری شرکت دخانیات قبل از 
اصالح ساختار انجام شده، تهیه و از سوی 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در 

دوره قبل مطرح شده است.

برداشت  این  افزود:  رمزی  »شاتا«،  گزارش  به 
شرکت  سهام  واگذاری  و  نیست  صحیحی 
دخانیات بر اساس قانون بودجه و بابت رد دیون 
دولت به صندوق بازنشستگی فوالد در سال 92 
انجام گرفته است که در این روش واگذاری سهام، 
اصالح ساختار مطرح نیست و موضوعیت ندارد.

وضعیت  اساس  بر  سهام  خریدار  افزود:  وی 
سهام  به خرید  اقدام  )وقت(،  موجود شرکت 
نموده است و در این خصوص نیز مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی فوالد می توانست سهام این 
شرکت را قبول نکند و سهام شرکت دیگری را 
بخرد که با امضاء قرارداد، قبولی خود را اعالم و 

قرارداد اجرایی شده است.

رمزی ادامه داد: در طرح مجلس که قید شده 
و  معدن  صنعت،  وزارت  به  »شرکت  است 
تجارت منتقل شود و پس از اصالح ساختار، 
مجدداً به بخش خصوصی واگذار شود«، ناشی 
از این اشتباه برداشت در روش واگذاری است. 

رمزی با بیان اینکه از نظر ما و همچنین اداره کل 
تدوین قوانین مجلس شورای اسالمی، این طرح 
دارای ایراداتی است گفت: در طرح یادشده که 
توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی 
با  مغایرت  به سه  است،  توزیع شده  و  چاپ 

سهام دخانیات بابت رد دیون
 واگــذار شــده اســت

و  اساسی  قانون  اساسی، اصل 75  قانون  اصل 44 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص 
اصل 44 توسط مدیر کل تدوین قوانین اشاره شده 
است و از نظر ما نیز عالوه بر مغایرت های یاد شده، 

این طرح دارای مشکالتی اساسی است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
با اشاره به مغایرت های این طرح ادامه داد: بر اساس 
تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
مکلف شده است تا واردات سیگار را با همان برند 
اصلی تبدیل به تولید داخلی نماید و در همین راستا 
سرمایه گذاران متعددی اقدام نموده اند و چندین واحد 
تولید سیگار طبق قانون راه اندازی شده و تولید داخل 

جایگزین واردات شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر سهم شرکت دخانیات 
از سیگارهای تولید داخل حدود 18 درصد است و 
82 درصد مابقی توسط سایر واحدهای تولیدی تأمین 
با توجه  می شود و در صورت تصویب این طرح 

به رقابت شدید این واحدها، در واقع یک شرکت 
تولیدی را با 18 درصد سهم، حاکم بر شرکت های 
رقیب خود با 82 درصد سهم خواهیم کرد که این امر 

چیزی جز رانت و انحصار نخواهد بود. 

رمزی با بیان اینکه از مجموع این سهام 40 درصد به 
سهام عدالت و 55 درصد به صندوق بازنشستگی فوالد 
و 5 درصد بعنوان سهام ترجیحی به کارکنان شرکت 
دخانیات تعلق دارد، گفت: در صورت تصویب این 
طرح در واقع سهامداران حقیقی این شرکت، بدون 
اختیار دارایی شان دولتی می شود و قطعاً این نکته باید 

در بررسی طرح مورد توجه جدی واقع شود.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه موضوع مجوزهای 
بر  دولتی و حاکمیتی مطرح شده در طرح گفت: 
اساس بند الف ماده 13 اصل 44 قانون اساسی، کلیه 
وظایف حاکمیتی باید توسط دولت از شرکت های 
دولتی جدا و به وزارتخانه ذیربط منتقل شود که در 
این خصوص یک سال و نیم پیش از واگذاری سهام 
شرکت دخانیات و غیردولتی شدن آن با مصوبه سال 
91 دولت، 5 وظیفه حاکمیتی از شرکت دخانیات به 

وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل شد.
رمزی ادامه داد: شرکت دخانیات حدود یکسال و 
نیم دولتی بود و وظایف حاکمیتی مانند صدور مجوز 
تولید و واردات از شرکت گرفته شده بود و در پایان 
سال 92 نیز سهام واگذار یا رد دیون شد و در طرح 
یاد شده خواسته شده که مجوزهای دولتی و حاکمیتی 

به شرکت دخانیات برگردد که این امر ضمن مغایرت 
صریح با قانون اساسی و اصل 44، در واقع ایجاد 
رانت و انحصار برای شرکت دخانیاتی است که در 
طرح پیش بینی شده است مجددا خصوصی شود. 
اینکه مجوزهای دولتی موقتاً به شرکت برگردد، تنها 
ایجاد رانت خواهد نمود که با تمامی قوانین ذیربط 

کشور مغایرت دارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
در خصوص میزان کار کارشناسی صورت گرفته در 
این طرح در کمیسیون صنایع و  این طرح گفت: 
معادن مجلس شورای اسالمی اخیراً مطرح و پس از 
بحث و بررسی توسط نمایندگان عضو کمیسیون و 
دستگاه های ذیربط مانند نماینده دولت، نماینده دیوان 
محاسبات و این مرکز تائید نشد، ولی در حال بررسی 

در سایر کمیسیون های مجلس است.

وی تصریح کرد: البته می توان از انجمن تولیدکنندگان،  
واردکنندگان و صادرکنندگان کاالی دخانی نیز در 
به عنوان بخش غیردولتی که  این طرح  خصوص 
تقریباً تمامی فعاالن صنعت دخانیات در آن حضور 
دارند، نظرخواهی کرد تا با اطالعات دقیقتر طرح 

مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

گفتنی است در این طرح آمده است:

الف( مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن 
موضوع این جزء، به حساب خزانه معین استان محل 

استقرار معدن واریز می شود.

است  ایران مکلف  اسالمی  ب( گمرک جمهوری 
نسبت به استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی از 
همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد )66( تا 
)68( قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ظرف 

مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه 
که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اجرای  در  ج( 
با  و  اساسی  قانون   )44( چهارم  و  چهل  اصل 
دخانیات  دولتی  انحصار  قانون  لغو  به  عنایت 
مصوب 1307/12/29 وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف است نسبت به وصول خالص 
ایران  دخانیات  شرکت  دریافتی  وجوه  هرگونه 
حقوق  سایر  و  تمام نگاشت)هولوگرام(  بابت 
تاریخ  از  پس  دخانی  محصوالت  انحصار 
الزم االجراء شدن »مصوبه واگذاری سهام شرکت 
مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان 
صنعت فوالد« براساس گزارش حسابرس اقدام 
و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد 
خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 
جدول شماره 5 این قانون واریز کند. همچنین تا 
شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در 
حوزه محصوالت دخانی در تطبیق با قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم)44( قانون 
اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
و  مجوزها  صدور  از  حاصل  درآمدهای  است 
هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و 
تولید محصوالت دخانی را طی سال 1395 به 

ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

قیمت  به   1395 سال  ابتدای  از  الحاقی-  بند 
مبلغ 400  وارداتی  نخ سیگار  خرده فروشی هر 
ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 
می شود.  اضافه  عوارض  عنوان  به  ریال   200
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ 
مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب 
مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع 
ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

مهجوریت سالمت در بودجه 96 
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نشست  در  رئیس جمهور  آذرماه،   چهاردهم 
الیحه  ارایه  به  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
بودجه 96 کل کشور و توضیحاتی در رابطه با 
آن پرداخت. حسن روحانی با اشاره به الیحه 
برنامه  دولت  که  گفت  کشور  کل   96 بودجه 
اقتصادی  با هدف دستیابی به رشد  جامعی را 
که  کرده  تدوین  فقر  و ضد  اشتغال زا  فراگیر، 
بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه 

اقدامات است.

ادامه  در سال 96  اینکه  به  عنایت  با  افزود:  وی 
نخواهد   92 سال  همانند  نفت  صادرات  رشد 
اقتصادی ایجاد شده در سال  بود، استمرار رشد 
همه  و  است  کشور  اقتصاد  اصلی  مسئله  جاری 
این  حول  باید  کشور  اقتصادی  سیاست های 
بودجه  دولت  منظور  همین  به  گیرد  قرار  هدف 
سال 96 را بر مبنای دو رسالت تعیین کرده است. 
رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی 
به  توجه  با  کیفیت  و  کمیت  سطح  باالترین  در 
کردن  اهرم  دوم،  رسالت  و  منابع  محدودیت 
منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت 
درآوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر 
منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی 

است.

نسبت  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
به طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه 
است  ای  گونه  به  نفت  قیمت های  انداز  چشم 
نیمه دوم دهه  به درآمدهای سرشار  که دستیابی 
سال های  برای  می سازد،  محتمل  غیر  را  هشتاد 
نیمه  عمرانی  طرح های  حجم  لحاظ  با  و  آینده 
تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از 
است،  نیاز  مورد  منابع  تومان  هزارمیلیارد   400
بخش خصوصی  به  عمرانی  واگذاری طرح های 
و مشارکت با بخش خصوصی در این طرح ها 
سال های  در  دولت  اصلی  راهبردهای  از  یکی 

آینده است.

ادامه صحبت های رئیس جمهور، خانه ملت  در 
به  بودجه  مخالفان الیحه  موافقان و  از  برخی  با 
گفت و گو پرداخت که گزیده ای از آن را در ادامه 

می خوانید:

شاخص های اصلی برنامه ششم 
در الیحه بودجه دیده شده است

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به تقدیم 
به  دولت  سوی  از  کشور  کل   96 بودجه  الیحه 
مجلس، گفت: دولت در این بودجه قیمت دالر 
را 3 هزار و 300 تومان و قیمت نفت را در هر 
بشکه 50 دالر دیده است. همچنین در این الیحه 
درآمد نفت 110 هزار میلیارد تومان، مالیات 112 
هزار میلیارد تومان و سقف بودجه نیز 320 هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، 
در الیحه  مالیات  و  نفت  میزان  تقریبا  داد:  ادامه 
بودجه با هم برابر دیده شده که دلیل آن افزایش 
قیمت نفت و پیش بینی ادامه رکود برای کاهش 
درآمد اصناف از این حیث که مشاغل نمی توانند 

مالیات بدهند است.

علت  مالیاتی  درآمدهای  تحقق  عدم  افزود:  وی 
که  است  نفتی  درآمدهای  بر  دولت  بیشتر  تکیه 
این  روی  پیش  ضعف  و  چالش  بزرگترین  این 

الیحه است.

انتقاد از نرخ باالی بودجه جاری 
در الیحه بودجه96

به  اشاره  با  نیز  شاهرودی  حسینی  سیدحسن 
ارز در  برای  تومانی  درنظر گرفتن قیمت 3300 
بودجه سال 96 گفت: دولت ادعا دارد که قصد 
شرایط  با  این  و  دارد  را  ارز  کردن  نرخی  تک 

نیست  امکانپذیر  کنونی  سیاسی  و  اقتصادی 
تنها  دولت  و  بخشید  ثبات  آن  به  توان  نمی  و 
می تواند نرخ دولتی را به نرخ آزاد نزدیک کند و 
در شرایطی که قیمت ارز به 3900 رسیده قیمت 

دولتی با قیمت بازار باید تطابق پیدا کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه بانک مرکزی نتوانسته قیمت 
ارز را کاهش دهد و تنها توانسته ثباتی نسبتی به 
این بازار دهد، افزود: البته در یک ماه اخیر بازار 
غیرواقعی  دولتی  قیمت  و  داشته  نوساناتی  ارز 
بوده و ایجاد رانت و فساد می کند و باید نرخ ارز 
سریع تر تک نرخی شده و به صورت واقعی در 

بودجه تنظیم شود.

با  دولت  اینکه  به  اشاره  با  شاهرودی  حسینی 
تعیین نرخ 3300 تومانی ارز خود را به بازار آزاد 
نزدیک کرده است، ادامه داد: فساد و رانتی که با 
ارز تک نرخی ایجاد می شود بهتر از تورمی است 

که با افزایش قیمت دالر ایجاد می شود.

بهبود وضعیت معیشتی مردم
در بودجه 96

الیحه  محتویات  به  اشاره  با  بیگلری  محسن 
بودجه 96 کل کشور گفت: دولت برنامه جامعی 
و  فراگیر  اقتصادی  به رشد  دستیابی  با هدف  را 
ضدفقر تدوین کرده که ارایه به موقع بودجه سال 

آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است.
شورای  مجلس  در  بانه  و  سقز  مردم  نماینده 
رشد  ادامه   96 سال  در  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
صادرات نفت مانند سال 92 نیست، تصریح کرد: 
دولت در بودجه 96 استمرار رشد اقتصادی ایجاد 
شده در سال جاری را مدنظر قرار داده از این رو 

باید از تکیه به درآمدهای نفتی دوری کند.
وی با تاکید براینکه ارائه خدمات از محل بودجه 
است،   96 بودجه  قوت  نقاط  از  یکی  عمومی 
کاهش  با  منابع  محدودیت  به  توجه  با  افزود: 
کرده  سعی  دولت  جاری  و  عمومی  هزینه های 

سال آتی رشد اقتصادی را بیشتر کند.

از بودجه 96  با اشاره به بخش دیگری  بیگلری 
کل کشور در خصوص استفاده از توان بخش غیر 
دولتی تاکید کرد: فعال کردن منابع بودجه بخش 
غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد 
برنامه های  از  اقتصادی  تحرک  و  رشد  ایجاد  و 

مورد استقبال است.

به   96 بودجه  در  دولت  تاکید  به  اشاره  با  وی 
استفاده از توان بخش خصوصی افزود: این امر نه 
تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری درکشور 
را افزایش خواهد داد، بلکه منابع و سرمایه هایی 
را که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل 

شده، آزاد خواهد کرد.

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
اینکه  بیان  با  محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
بیشتر  بررسی  مورد  باید  دولت  بودجه  الیحه 
برای اظهارنظرهای کارشناسی قرار بگیرد،گفت: 
و  مردم  معیشت  وضعیت  بهبود  برای  مجلس 

اقتصاد کشور آماده کمک به دولت است. 

استفاده از توان بخش خصوصی
 راهکار کاهش کسری بودجه دولت

با اشاره به ارسال الیحه بودجه  نیز  بنایی  حمید 
96 کل کشور به مجلس از سوی دولت گفت:این 
الیحه در بخشی به واگذاری طرح های عمرانی به 
بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی 
در تکمیل این طرح ها اشاره کرده که اگر شرایط 

نقاط قوت و ضعف 
الیحه بودجه 96 

واگذاری به درستی رعایت شود، می تواند کمک 
بزرگی به کشور کند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از 
پروژه های عمرانی به علت کمبود بودجه و منابع 
مالی نیمه کاره رها شده و در حال مستهلک شدن 
توان بخش خصوصی  از  استفاده  افزود:  هستند، 
این  محرک  موتور  درآوردن  حرکت  به  برای 
پروژه ها می تواند از حیث اشتغال نیز مفید باشد.

وی با تاکید براینکه باید در واگذاری ها نظارت دقیقی 
انجام شود، تصریح کرد: بخش خصوصی باید متعهد 
شود که با همکاری در تکمیل پروژه ای بعد ادعای 

ناکارآمد بودن پروژه و تخریب آن را نکند.

اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
از  استفاده  دولت  بودجه  کسری  کاهش  راهکار 
توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی 
به بخش  ها  است، تصریح کرد: واگذاری طرح 
خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بهترین 

راهکار برای جبران کسری بودجه است.

توجه دولت به منابع بخش خصوصی
 در بودجه 96

 برای کاهش بیکاری است

شهرام کوسه غراوی نیز با اشاره به تاکید دولت 

بخش  سازی  فعال  به   96 بودجه  الیحه  در 
به  دولت  توجه  گفت:  آتی،  سال  در  خصوصی 
بخش خصوصی و فعال کردن پروژه های عمرانی 
از  بسیاری  می تواند  بخش  این  توان  واسطه  با 

گره های اقتصادی را باز کند.

و  تپه  مراوه  کالله،  مینودشت،  مردم  نماینده 
گالیکش در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
از سه دوره  بیش  پروژه های عمرانی  از  بسیاری 
علت  به  اما  دیده  خود  به  را  جمهوری  ریاست 
کمبود اعتبارات تکمیل نشده است، افزود: تکمیل 
این نوع پروژه ها با تزریق منابع بخش خصوصی 
می تواند به کاهش بیکاری در کشور کمک کند. 

وی با تاکید بر اینکه دولت با ارائه به موقع بودجه 
96 به مجلس سعی در بهبود وضعیت اقتصادی 
کرد:  تصریح  دارد،  دقیق  ریزی  برنامه  با  کشور 
پروژه های  تکمیل  خصوص  در  نگری  آینده 
دولت  بودن  مند  دغدغه  از  نشان  عمرانی 
و  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  درخصوص 

معیشت مردم دارد.

حضور  شرایط  تسهیل  داد:  ادامه  غراوی  کوسه 
است  هایی  ضرورت  از  یکی  خصوصی  بخش 
که دولت برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور 

باید در دستور کار خود قرار دهد.

اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
با الیحه  رابطه  کارشناسی در  بیشتر و  اظهارنظر 
مذکور نیازمند بررسی بیشتر است، گفت: درحال 
باید  کمی  نفت  قیمت  درنظرگرفتن  باال  حاضر 
نفتی  درآمدهای  به  کشور  تکیه  تا  شود  اصالح 

کاهش یابد.

اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  عضوکمیسیون 
یادآور شد: واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام 
به بخش خصوصی مورد استقبال ما بوده و برای 

تصویب آن در مجلس تالش خواهیم کرد.

استقبال از واگذاری طرح های
 نیمه تمام به بخش خصوصی 

تقدیم  یادآوری  با  نیز  کوچی  محمدرضا رضایی 
گفت:  مجلس،  به  دولت  سوی  از  بودجه  الیحه 
با  عمرانی  پروژه های  به  الیحه  این  در  دولت 
استفاده از توان بخش خصوصی توجه کرده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی، با 
اشاره به محدودیت منابع در کشور و نیمه کاره 
رها شدن بسیاری از پروژه های عمرانی در نتیجه 
آن، تصریح کرد: برای جبران کسری منابع باید به 
سمت جذب سرمایه های خارجی با هدف ایجاد 

تحرک در پروژه های عمرانی باشیم.

اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
دولت  ازسوی  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای 
اقتصاد  می تواند  بودجه 96 کل کشور  قانون  در 
کشور را متحول کند، افزود: با جذب سرمایه های 
کارآمد خارجی و فعال کردن بخش خصوصی، 
نگهداری  و  ساخت  به  مربوط  هزینه  کاهش 

پروژه های عمرانی ممکن خواهد شد.

می تواند  خصوصی  بخش  براینکه  تاکید  با  وی 
افزایش  را  عمرانی  پروژه های  تکمیل  سرعت 
تورم  و  رکود  درحال حاضر  کرد:  تصریح  دهد، 
پروژه های  به  منابع  تزریق  اقتصاد  در  موجود 

عمرانی را متوقف کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: باید با 
تسهیل شرایط سرمایه گذاری درکشور نسبت به 
ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای تزریق منابع 

خود در پروژه های عمرانی اقدام کنیم.
اسالمی  مجلس شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس از واگذاری 
طرح های عمرانی با در نظر گرفتن پیش شرط های 

الزم استقبال می کند.
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سیستم هاي سالمتي بسیاري از کشورها ناچارند 
مصرف  از  ناشي  غیرواگیر  هاي  بیماري  هزینه 
دخانیات را تقبل کنند. بیماري هایي که به وسیله 
مصرف دخانیات ایجاد میشود، هزینه هاي باالیي 
را به اقتصاد کشورها تحمیل مي کنند چرا که 
نتیجه استعمال دخانیات، کارگران بیمار و افرادي 
است که در سال هاي فعال زندگي از کار افتاده 
از  میدهند.  دست  از  را  خود  جان  و  مي شوند 
دست دادن فرصت هاي اقتصادي در کشورهاي 

پرجمعیت در حال توسعه بسیار شدیدتر است.

پایدار«  »توسعه  نام  بار  نخستین  براي  سال 1980 
در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منابع طبیعي 
نام  با  این سازمان در گزارش خود  آمد.   )IUCN(
براي  را  واژه  این  طبیعي،  منابع  حفظ  استراتژي 
توصیف وضعیتي به کار برد که توسعه نه تنها براي 

طبیعت مضر نیست، بلکه به یاري آن هم مي آید. 

به طور کلي پایداري مي تواند چهار جنبه داشته باشد. 
پایداري در منابع طبیعي، پایداري سیاسي، پایداري 
اقتصادي. در حقیقت توسعه  پایداري  اجتماعي و 
پایدار تنها بر جنبه زیست محیطي اتفاقي تمرکز ندارد، 
بلکه به جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه 
مي کند. توسعه پایدار محل تالقي جامعه، اقتصاد و 

محیط زیست است. 

یکي از مهمترین رویدادهاي بین المللي که در زمینه 
توسعه پایدار وجود دارد، نشست جهاني توسعه پایدار 
)WSSD( بود که در این نشست توافق هایي در زمینه 
توسعه پایدار میان شرکت کنندگان صورت گرفت. 
کاهش تعداد افرادي که دسترسي به آب ندارند به 
نصف تا سال 2015 میالدي، به حداقل رساندن مواد 
شیمیایي که بر سالمتي انسان و طبیعت اثرات مخرب 
مي گذارند تا سال 2020 میالدي، نصف کردن سرعت 
کاهش ذخیره هاي دریایي و رساندن منابع دریایي به 
سطحي پایدار تا سال 2015 میالدي، کاهش روند از 
بین رفتن تنوع طبیعي تا سال 2010 میالدي، افزایش 
پایداري در استفاده از انرژیهاي تجدیدشونده و برنامه 
ریزي براي تدوین برنامه هاي 10 ساله در مورد توسعه 

پایدار، از اصلي ترین توافقات این نشست بود.

بازاریابی خوب، افزایش مصرف

نزدیک به یک میلیارد نفر در دنیا روزانه سیگار 
مي کشند. حدود 80 درصد از آنها در کشورهایي 
با درآمد متوسط به پایین زندگي مي کنند. بیش از 
شش میلیون نفر از آنها هر ساله به خاطر استفاده 
و  مي دهند  دست  از  را  خود  جان  دخانیات  از 
سالهاي  ترین  ثمربخش  در  افراد  این  اکثریت 

عمرشان )69-30 سال( از دنیا مي روند. 

خط سیر همه گیر شدن دخانیات به سمت صنعت 
چند ملیتي، ثروتمند و قدرتمند دخانیات است. از 
سال 1970 تا 2000، مصرف سیگار در کشورهاي در 
حال توسعه به دلیل روشهاي بازاریابي سه برابر شده 

است. درآمد صنعت دخانیات، تولید ناخالص داخلي 
)GDP( بسیاري از کشورها را کاهش داده است. سود 
جهاني کارخانه داران حدود 50 میلیارد دالر در سال 
2012 بوده است. این صنعت از توان مالي خود براي 
در اختیار گرفتن بازارهاي کشورهاي در حال توسعه 

بهره مي گیرد.

سازمان جهاني بهداشت، چندی پیش بسته ای قانوني 
براي اقدام جهت کنترل دخانیات تهیه نمود که در 
سطح بین المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
 FCTC و بر اساس شواهد موجود، تهیه شد. قرارداد
اولین قرارداد دنیا بود که هدف آن، ارتقاي سالمت 
عمومي است. 179 کشور و اتحادیه اروپا از اعضاي 
این قرارداد هستند. گام هاي کند براي اجرایي کردن 
FCTC باعث ضررهاي بیشمار و تحمیل هزینه هاي 
سرمایه  موقعیت هاي  و  شود  مي  کشورها  به  زیاد 

گذاري براي توسعه پایدار را از آنها مي گیرد.

آمار باالی سیگار در بین فقرا

استفاده از دخانیات آمار باالتري در میان فقرا دارد. 
پولي که براي دخانیات خرج مي شود، مي تواند در 
جهت نیازهاي اساسي مانند غذا، آموزش و سالمتي 
هزینه شود. براي خانواده هایي که با درآمد خیلي 
پایین زندگي مي کنند، هزینه کردن حتي اندک براي 
دخانیات تاثیر زیادي بر سالمتي و تغذیه آنها دارد. 
آفریقا،  فقیرترین خانواده هاي کشورهایي مثل  در 
15درصد درآمدها به دخانیات اختصاص پیدا میکند.

همچنین کشت تنباکو حدود 3/8 میلیون هکتار از 
زمین هاي کشاورزي را به خود اختصاص مي دهد. 
حدود 90 درصد از دخانیات تجاري در کشورهایي 
کشت میشود که در فقر غذایي به سر میبرند و کار 
کودکان از مشکالت اصلي آن هاست. در سال 2008 
کشور ماالوي که باالترین میزان کشت تنباکو را دارد، 
دچار 27 درصد سوءتغذیه بود. حاصل هر هکتار 
زمین که به تنباکو اختصاص پیدا میکند، یک تن 
برگ تنباکو است. در مقابل هر هکتار زمین که در آن 
سیب زمیني کشت میشود، 14/6 تن سیب زمیني در 

همان بازه زماني یک ساله حاصل مي دهد.

بسیاري محصوالت دیگر، برخي محصوالت ترکیبي و 
سیستم هاي کشاورزي هستند که موقعیت هاي بهتري 

براي کشاورزي در اختیار کشاورزان مي گذارند.

صرف هزینه آموزش
 برای سیگار در ویتنام

استفاده از دخانیات، دلیل مهم بیماري ها و مرگ 
تنها  نه  شود.  مي  محسوب  پیشگیري  قابل  هاي 
مصرف کنندگان مستقیم، بلکه کساني که به ناچار 
دود محصوالت دخاني اطرافیان را استنشاق میکنند، 
درگیر بیماري هاي مرتبط مي شوند. تقریباً نیمي از این 
مرگ ها در میان زنان و تقریبا یک چهارم آنها در میان 

کودکان زیر 5 سال رخ مي دهد.

برابر  ها 3/6  در سال 2003 سیگاري  ویتنام،  در 
هزینه آموزش را براي سیگار خرج کرده بودند. 
کودکان کارگري که در حوزه دخانیات مشغول به 
کارند، به طور مرتب فرصت هاي تحصیلي خود 

را از دست مي دهند.

 دستیابي به تساوي جنسیتي و 
توانمندسازي همه زنان و دختران

زنان، حدود 20 درصد از سیگاري هاي دنیا هستند 
و به شکل بیرحمانه اي هدف شرکت هاي دخاني 
قرار گرفته اند تا سود این شرکت ها را افزایش دهند. 
همچنین در این میان نباید از کشت دخانیات به عنوان 
به  منجر  از عوامل تخریب محیط زیست که  یکي 

آلودگي آب ها مي شود نیز غافل ماند.

کاهش هزینه هاي مرتبط با همه گیر شدن دخانیات مي 
تواند در توسعه انرژي هاي جایگزین و زیرساخت 
هاي آن هزینه شود. تولید جهاني سیگار نیز تحت 
سلطه چند شرکت بین المللي است که مربوط به 
تجارت  از کشورهاي صنعتي هستند.  تعداد کمي 
دخانیات، سرمایه هاي انساني را نابود مي کند و منابع 

دولت ها و خانواده ها را مي بلعد. 

جنگل زدایی از اثرات کشت تنباکو است

تا سال 2030، استفاده از دخانیات بیش از هشت 
میلیون نفر را در سال مي کشد. کاهش استفاده و 
تماس با دخانیات کلید کاهش نابرابري هاي اقتصادي 
و سالمتي است. دود دخانیات نیز منبع اصلي آلودگي 
هواي فضاهاي داخلي است. ایجاد محل کار عاري از 
دخانیات و مکان هاي عمومي بدون دخانیات، استفاده 
از دخانیات را از حالت امري عادي بیرون می آورد و 

زندگي انسانها را نجات مي دهد.

کشت تنباکو امروزه بسیاري از کشاورزان را زیر 
بار بدهي هاي انباشته شده گذاشته که در نتیجه 
آمده  وجود  به  المللي  بین  خریداران  با  قرارداد 
است. شرکت هاي دخاني به شکل مرتب، وام ها 
و مشوق هایي را به کشاورزان پیشنهاد مي کنند تا 
آنها بر اساس پیشبیني هاي غیرواقعي قیمت ها و 

محصوالت به کشت تنباکو بپردازند.

کشت تنباکو مي تواند باعث جنگل زدایي شود. حدود 
600 میلیون درخت هرساله قطع میشوند تا فضاي 
کافي براي کشت تنباکو به وجود بیاید یا طي فرایند 
خشکانیدن تنباکو، مورد استفاده قرار مي گیرند و از 

بین مي روند.

نگهداري و بهره برداري پایدار 
از منابع دریایي

فیلترهاي سیگار که از استات سلولز ساخته شده اند، 
نوعي از پالستیک هستند که تا 12 سال در مقابل 
تجزیه شدن مقاومت مي کنند. پاکسازي بین المللي 

سواحل که در سال 2013 در 92 کشور دنیا انجام 
شد، نشان داد که ته سیگارها 15 درصد کل زباله هاي 

جمع شده هستند. 

مـحافـظت، بازیـابي وترویـج پایـدار اسـتفاده از 
ها،  جنگل  پایدار  مدیریت  زمیني،  اکوسیستم هاي 
مبارزه با بیابان زایي و ممانعت و معکوس نمودن روند 
زوال سرزمین ها و ممانعت از نابودي تنوع زیستي 
نیز از دیگر برنامه های توسعه پایدار است. همچنین 
صنعت دخانیات از سیستم قانوني داخلي و بین المللي 
سوء استفاده مي کند تا از اقدامات مربوط به پیشگیري 
و کنترل دخانیات، جلوگیري کند یا آنها را به تأخیر 
بیندازد. سازمان جهاني بهداشت، بانک جهاني، برنامه 
عمران ملل متحد، سازمان ملل و دیگر سازمان هاي 
جهاني و منطقه اي بر اولویت بندي کنترل دخانیات 

تأکید کرده اند.

درهم تندیگی توسعه پایدار 
با عدالت اجتماعي 

باید  پایدار  توسعه  بیشتر  توضیح  در  پایان  در 
بدست  براي  است  فرآیندي  پایدار  توسعه  گفت 
آوردن پایداري در هر فعالیتي که نیاز به منابع و 
جایگزیني سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه 
پایدار در کنار رشد اقتصادي و توسعه بشري در 
یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعي در 
اقتصادي  توسعه  وراي  مستمر،  توسعه  تحصیل 
دارد. توسعه پایدار عنصر سازمان دهندهاي است 
میشود،  تجدیدناپذیر  منابع  پایداري  موجب  که 
منابع محدودي که براي زندگي نسل آینده بر روي 
کره زمین ضروري است. توسعه پایدار فرآیندي 
است که آیندهاي مطلوب را براي جوامع بشري 
متصور میشود که در آن شرایط زندگي و استفاده 
از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگي، زیبایي 
و ثبات نظام هاي حیاتي، نیازهاي انسان را برطرف 
مي سازد. همچنین راه حلهایي را براي الگوهاي 
فاني ساختاري، اجتماعي و اقتصادي توسعه ارائه 
مي دهد تا بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي 
منابع طبیعي، تخریب سامانه هاي زیستي، آلودگي، 
تغییرات آب و هوایي، افزایش بي رویه جمعیت، 
بي عدالتي و پایین آمدن کیفیت زندگي انسان هاي 
حال و آینده جلوگیري کند. توسعه پایدار فرآیندي 
است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاري 
ها، جهت گیري توسعه فناوري و تغییرات نهادي 
تا با نیازهاي حال و آینده سازگار باشند. توسعه 
پایدار که از دهه1990 بر آن تأکید شد، جنبه اي از 
توسعه انساني و در ارتباط با محیط زیست و نسل 
هاي آینده است و هدف توسعه انساني، پرورش 
قابلیت هاي انساني محسوب میشود. توسعه پایدار 
بهبود و  به عنوان یک فرآیند در حالي که الزمه 
رفع  و  وضعیت  بهبود  اساس  است،  پیشرفت 
کاستي هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع پیشرفته 

را نیز فراهم مي آورد.

بیماری های ناشی از استعمال دخانیات

تحمیل هزینه های باال، کارگران بیمار و تاثیر بر فرصت های اقتصادی
سیگار الکترونیک 

حربه جدید 
در دست سوداگران

یک مدرس دانشگاه در رابطه با سیگارهای 
الکترونیکی گفت: این روزها تب استفاده از 
ابزار جدیدی تحت عنوان قلیان الکترونیکی 
استفاده  سود  گویی  است؛  شده  داغ  بسیار 
بار  این  مرگ،  سوداگران  و  مالی  کنندگان 
نیز حربه جدیدی را به مانند گذشته جهت 
افزایش درآمد خود یافته اند. روش جدیدی 
که افزایش بار بیماری زایی و کاهش طول 
عمر و کیفیت زندگی را مردم کشورمان را به 

دنبال خواهد داشت.

این  افزود: ذکر  ادامه  در  دکتر نصیر دهقان 
مسئله که این قبیل اسباب و تولیدات مسموم 
و بیماری زا چگونه و از چه طریقی وارد ایران 
می شوند، از یک سو و هم چنین فروش 
های  وبسایت  در  نظارت  بدون  و  آزادانه 
اینترنتی از سوی دیگر جای تامل و هشیاری 
بسیار دارد. عمق این دغدغه زمانی اسفناک 
می شود که با تماس های صورت گرفته با 
این فروشندگان مرگ، توضیحاتی غیر علمی 
و خالف واقع را چنان با آب و تاب تعریف 

می کنند که قلب آدمی به درد می آید.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که حال 
این قلیان الکترونیکی به اصطالح جیبی با 
ارگان های بدنمان چه کار می کند، ادامه داد: 
در حقیقت این وسیله استعمال دخانیات و به 
طور خاص قلیان را شبیه سازی می کند و به 
واسطه تولید بخاراتی که بو و طعم شبیه به 
قلیان دارند، حس کشیدن سیگار و قلیان را به 

مصرف کننده القا می کند.

دهقان متذکر شد: حال آن که مطالعات گسترده 
روی نمونه های حیوانی نشان می دهد که قرار 
گرفتن در معرض بخار سیگار الکترونیکی، 
سبب آسیب ریه و منجر به عفونت می شود. 
این بخار حاوی رادیکال های آزاد و سرطان 
زای بسیاری است که به تمامی ارگان های بدن 

آسیب می رساند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به این مطلب 
که، نتایج تحقیقات نشان می دهد که میزان 
رادیکال های آزاد سیگار و قلیان الکترونیکی، 
فقط یک درصد کمتر از دود سیگار معمولی 
است، متذکر شد: هم چنین مشاهده شده 
است که سطح تعداد سلول های ماکروفاژ 
استعمال  الکترونیکی  قلیان  که  افرادی  ریه 
از حد نرمال است. نقش  بیشتر  می کنند، 
ماکروفاژ ها سلول های آسیب دیده و مرده 
از بافت های بدن است. مدل های حیوانی 
زودهنگام  عوارض  که  دهند  می  نشان 
و  آنفلوآنزا  بروز  صورت  به  آن  مصرف 

پنومونی )ذات الریه( جدی تر می شود.

دهقان گفت: سازمان غذا و داروی آمریکا 
 )WHO( سازمان بهداشت جهانی ،)FDA(
و انجمن تنفس اروپا، به هیچ عنوان ادعای 
سالمت این وسیله ها را قبول نداشته و البته 
جایگزین مطمئنی جهت ترک دخانیات تلقی 
قوانین  مختلف،  کشورهای  در  کنند.  نمی 
متفاوتی در خصوص مصرف ابزار الکترونیک 

دخانی به اجرا در می آید.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم شاهد روزی 
باشیم که در کشورمان این قوانین بازدارنده به 
پوشش اجرای سراسری و البته جامع درآمده 
تا این قبیل فروشندگان مرگ، راه سالم تری را 

جهت ارتزاق مالی خود پیش بگیرند.
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استعمال سیگار یکی از مشخصات زندگی مدرن و امروزی 
زنان است که سهم بسزایی در به خطر انداختن سالمت آنها 
بر  سیگار  مخرب  تاثیرات  از  بارها  گرچه  داشت.  خواهد 
بدن صحبت شده است، ولی یادآوری مجدد این مسئله که 
زنان بیش از مردان در معرض آسیب قرار دارند، آن هم در 
جوامعی که کمتر کسی به وضعیت بهداشتی و روانی زن ها 

توجه می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

زنان  تهدیدکننده  سرطان  بیشترین  سالگی،   80 تا   60 سنین  در 
سیگاری سرطان ریه است که برخالف معمول که تصور می شد، 
بیشترین علت مرگ در مردان است، زنان را نیز گرفتار می سازد. 
قرار  بعدی  مقام های  در  پستان  سرطان  نظیر  دیگر  سرطان های 
دارد. گرچه نقش سرطان رحم را نیز در کاهش طول عمر زنان 

سیگاری را نمی توان نادیده گرفت.

بر آسیب های اجتماعي، سالمتي و  اینکه عالوه  به  با توجه  حال 
طراوت زنان با استعمال دخانیات بیش از مردان در معرض خطر 
 Smoke Free Women است، لذا طبق نظرسنجي که در سایت
که  زناني  شده  گفته  شد،  منتشر  دود«  از  عاري  »زنان  همان  یا 
را  عامل  به صورت مشترک 20  نموده اند،  ترک سیگار  به  اقدام 

دلیل ترک خود دانسته اند. 

این نظرسنجي با سواالتي مانند »هنوز مطمئن نیستید که آیا آماده 
ترک سیگار هستید یا نه؟« از زنان در دپارتمان خدمات انساني 
و بهداشتي در کشور آمریکا انجام شده است که به صورت مکرر 
خواهم  بیشتري  سالمتي  »احساس  مانند  عواملی  آنها  اکثریت 
»حسهاي  داشت«،  بهتري خواهم  تمرکز  و  بیشتر  »انرژي  کرد«، 
بویایي و چشایي ام بهتر کار خواهند کرد«، »دندانهاي سفیدتر و 
دهان خوشبوتري خواهم داشت«، »دیگر از بوي نامطلوب سیگار 
خبري نخواهد بود«، »کمتر سرفه خواهم کرد و بهتر نفس خواهم 
کشید«، »باقي عمرم را با سالمت بیشتر زندگي خواهم کرد« و 

غیره را به عنوان دلیل ترک سیگار معرفي کرده اند. 

به خاطر حفظ سالمتی ترک کردم

پامال ورث نیز یکي از همین افراد است که با ترک سیگار اعالم 
کرد هیچ کاري نشدني نیست. وي در ماساچوست زندگي می کند 
و کار او در حوزه ارتباطات است. او در فوریه 2014، ده سال 

است که سیگار را ترک کرده است. پامال سیگار 
گذاشت.  کنار  خود  سالمتي  حفظ  خاطر  به  را 
حال پس از ترک، دویدن یکي از سرگرمي هاي 
ماراتن  یک  در  حتي  پامال  اوست.  عالقه  مورد 
شرکت کرد، چیزیکه در زمان سیگارکشیدن اصاًل 

براي او ممکن نبود.

پامال ورث در رابطه با تجربه ترک سیگار خود 
سیگاري  دوست  که  بودم  ساله   17 می  گوید: 
احساس  و  می  رسید  جالب  نظرم  به  داشتم. 
بخشي  سیگارکشیدن  دارم  دوست  می  کردم 
خیلي  من  باشد.  من  براي  شورشي  هویت  از 
عصیانگر نبودم و این راهي بود براي اینکه بدون 
انجام کاري که واقعًا ترسناک باشد، شورش کنم. 

5 سال، اواخر دوره سیگارکشیدن، نصف پاکت 
در روز را به یک پاکت در روز رساندم. به این 
تمایل داشتم مدام سیگار  نقطه که رسیدم دیگر 
صبح ها  که  کاري  اولین  اوقات  گاهي  بکشم. 
از  بدتر  چیزي  و  بود  سیگارکشیدن  می  کردم 

سیگارکشیدن ساعت 6 صبح نیست. 

باالرفتن از پله و نفس گرفتن
 براي من سخت بود 

سخت  من  براي  گرفتن  نفس  و  پله  از  باالرفتن 
بود. هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم باید 
گلو و سینه ام را صاف می کردم. به راحتي سرما 
می خوردم. لباس و موهایم بوي بدي می گرفتند تا 
حدي که دوستان غیرسیگاري من را آزار می داد، 
ولي خودم متوجه نمیشدم. اما یک دفعه تصمیم 

به ترک گرفتم که خیلي سخت بود. 

برخي  در  می کشیدم،  سیگار  من  که  زماني 
اما  بود  قانوني  سیگار  کشیدن  عمومي  مکانهاي 
مجبور  کافه  مثل  جاهایي  بنابراین  جا.  همه  نه 
بودم دوستم را تنها بگذارم و براي سیگارکشیدن 
بیرون بروم. مسأله هزینه هم بود. من بسته هاي 
سیگار بیشتري می خریدم چون سیگارهایم زودتر 

از آنچه فکر می کردم تمام می شد.

من همیشه درباره این قضیه احساس گناه می کردم 
و از عوارض جسمي آن خسته بودم. با کودکان 
کوچکتر از خودم در کالس های سالمتي صحبت 
می کردم و به آنها درباره خطرهاي سیگارکشیدن 
هشدار می دادم. بنابراین می دانستم دارم با خودم 
چه می کنم. همه می دانند سیگارکشیدن بد است، 

اما من در اینباره اطالعات داشتم.

سیگار کشیدن بخشی از هویتم بود

هرچه طوالني تر سیگار می کشیدم، بیشتر آن را به 
عنوان بخشي از هویتم حس می کردم و رهاکردن 
براي  هم  دیگري  محرکهاي  بود.  سخت تر  آن 
کشیدن سیگار وجود داشتند، مثاًل رانندگي. دوست 
داشتم در زمان رانندگي سیگار بکشم. استرس هم 
بیشتر من را به سمت سیگار می برد. من احساس 
استرس  با  نمیتوانم  سیگارکشیدن  بدون  می کردم 

مقابله کنم. حاال می فهمم که درست نبوده.

بودم،  شده  مواجه  آن  با  من  که  دیگري  چالش 
به  نزدیک  افراد  وقتي  بودند.  سیگاري  دوستان 
شما سیگار بکشند، ترک کردن براي شما سختتر 

می شود. من فکر می کردم وقتي این فردي که من 
به او احترام هم می گذارم، زمان زیادي را هم با 
این عادت می گذراند، قصد ترک کردن ندارد، من 

براي چه باید ترک کنم؟

از یک وب سایت برای ترک 
کمک گرفتم

مربوط  که  گرفتم  کمک  وب سایت  یک  از  من 
که  افرادي  و  بود  سابق  سیگاري هاي  اجتماع  به 
قصد ترک کردن داشتند. من عضو شدم و در آنجا 
ماه هایي که سیگار نکشیدم، پولي که ذخیره کردم 
کردم.  ثبت  را  نکشیدم  که  سیگارهایي  تعداد  و 
این کار خیلي به من کمک کرد چون باعث شد 

جوابگو باشم. 

سایت  براي  می کردم  استرس  احساس  وقتي 
می نوشتم. اعضاي سایت از تمام نقاط دنیا به من 
می گفتند به سمت سیگار نرو و من را راهنمایي 
قوي  گروه  یک  در  بودن  عضو  می کردند. 
این چنیني باعث شد ارتباطم را با آنها قطع نکنم. 

اینترنتي هستم و حتي  من هنوز عضو این گروه 
پروفایلم را که االن نگاه می کنم، می بینم چه مدت 
نکشیدم.  سیگار  نخ  چند  نکشیدم.  سیگار  است 
خصوصًا  کرده ام.  صرفه جویي  را  اي  هزینه  چه 
حاال که قیمت سیگار باال رفته است. زماني که 
اولین بار استفاده از سایت را شروع کردم، باید 
تاریخ ترک را وارد می کردم و اینکه هرچند وقت 
یکبار سیگار می کشم. بعد از گذشت مدتي بهتر 
غذا می خوردم و احساس اعتماد به نفس بهتري 
در زمان ورزش کردن داشتم. حاال من یک دونده 

هستم و یوگا کار می کنم. 

در کل زندگي من آسانتر شده است. شما ممکن 
را  شما  زندگي  سیگارکشیدن  کنید  فکر  است 
انرژي  است.  برعکس  اما  می کند،  سخت تر 
نیست  دارید. الزم  بیشتري  زمان  دارید،  بیشتري 
چون  کنید،  تقال  مدام  دارید  که  عادتي  براي 
همین حال شما را بدتر می کند. واضح است که 
بوي بهتري هم می دهید و الزم نیست هر ساعت 

مهماني را ترک کنید.

وارد یک گروه غیرسیگاری شوید

گروه  و  اجتماع  یک  وارد  می  کنم  توصیه 
و  غیرسیگاري  دوستان  با  شوید،  غیرسیگاري 
دوستاني که ترک کرده اند بیشتر وقت بگذرانید. 
خیلي  اول  هاي  هفته  بدهید.  پاداش  خودتان  به 
سخت هستند. بنابراین خودتان را غرق کارهایي 
غذاي  ندارد.  ضرري  سالمتي تان  براي  که  کنید 
اما  است  سخت  ترک کردن  بخورید.  خوب 
که  کنم  توصیف  نمیتوانم  من  دارد.  را  ارزشش 
حاال چه حس خوبي درباره خودم دارم. حتي 10 

ساعت بعد از ترک این حس را داشتم. 

می دهد.  توانمندي  شما  به  سیگار  ترک کردن 
من حتي در یک ماراتن شرکت کردم. احساس 
برسانم.  انجام  به  را  کاري  هر  می توانم  می کنم 
یکي از دوستانم به سرعت بعد از من ترک کرد. 
او با خودش فکر کرده بود که اگر من توانستم 
پس او هم می تواند. حاال ما روزانه 5 کیلومتر با 

هم می دویم.

استعمال سیگار
بروز برخی سرطان ها را 
در زنان تشدید می  کند

تنباکوهای جویدنی 
تهدیدی برای کشور

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران گفت: نوع جویدنی تنباکو مانند ناس و 
پان ) BT ( که در جنوب شرقی کشور یعنی در 
سیستان و بلوچستان بیشتر مصرف می شود، 
اخیراً در سایر شهرها نیز سر بر آورده و مایه 

نگرانی جدی شده است.

در سال  داشت:  اظهار  محمد رضا مسجدی 
1392 یکی از تحقیقاتی که در میان دانشجویان 
پسر شهر زاهدان انجام شده، نشان داد که 23٫7 
درصد از آنها تجربه مصرف تنباکو جویدنی 

مانند ناس و پان ) BT ( را داشتند.

در سال  که  تحقیقی  داد: همچنین  ادامه  وی 
در  نوجوان  دانش آموز   504 میان  از   2007
مدارس زاهدان انجام شد نشان می دهد،  10٫4 
و 17٫9  بودند  پان  مصرف کننده  آنها  درصد 
درصد هم قباًل این ماده را مصرف می کردند؛ 
این در حالی است که وجود مواد سرطانزا در 
انواع رایج موجود این نوع تنباکو در بازار ایران 

به اثبات رسیده است.

مسجدی یادآور شد: بیش از 250 میلیون نفر 
در جهان سیگار می کشند که 22 درصد زنان آن 
در کشورهای توسعه یافته و 9 درصد زنان آن 
در کشورهای در حال توسعه هستند. این رقم 
در کشور ما کمتر از 3 درصد است. اما روند 
تأسف بار و رو به افزایش استعمال قلیان در میان 
زنان و دختران جوان در ایران ارقام دهشتناکی 

را به بار آورده است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
استعمال  که،  مطلب  این  به  اشاره  با  ایران 
نفر  میلیون  از 6  بیش  مرگ  سبب  دخانیات 
سالیانه در سطح جهان می شود، گفت: سازمان 
جهانی بهداشت پیش بینی می کند در سال 2030 
حدود 10 میلیون نفر به علت بیماری های ناشی 
از دخانیات فوت خواهند کرد که اغلب آنها از 

کشورهای در حال توسعه هستند.

مسجدی با اشاره به این مطلب که پس از چند 
دهه تالش، میزان استعمال دخانیات در آمریکا 
حتی در میان خانم ها و محصالن مدارس رو 
به کاهش گذاشته است، تصریح کرد: متأسفانه 
استعمال دخانیات در کشورهای در حال توسعه 
روند رو به افزایشی دارد. از 1٫3 میلیارد نفر 
حال  در  کشورهای  در  درصد  سیگاری، 84 
توسعه زندگی می کنند. الزم بذکر است، در این 
جوامع مصرف دخانیات در خانواده های فقیرتر 
بیشتر است که نشان دهنده سوءمصرف هزینه 

خانوار به جای سالمت برای بیماری است.

بخشنامه جدید گمرک در رابطه 
با ورود کاالهای دخانی

ترانزیت کلیه کاالهای دخانی صرفا با ارسال 
تجارت  واحد  پنجره  سامانه  از طریق  مجوز 

فرامرزی به گمرک امکانپذیر شد.

دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در بخشنامه 
ای به شماره 173983/95 مورخ 1395/09/24 
اعالم کرد: بر اساس نامه مدیر کل دفتر مبارزه با 
قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ترانزیت کلیه کاالهای دخانی با هر 
نوع عالیم تجاری )برند( در صورت صدور 
مجوز عبور از سوی مرکز برنامه ریزی دخانیات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و صرفا ارسال 
تجارت  واحد  پنجره  سامانه  از طریق  مجوز 

فرامرزی به گمرک بالمانع است.
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ادامه حیات  کلیه موجودات زنده برای رشد و 
که  است  مهم  بنابراین  دارند.  نیاز  غذا  به  خود 
بدانید چه بخورید تا نیاز سلول های بدن برآورده 
شود. در واقع انسان آگاه نیاز دارد درباره غذایی 
که می خورد فکر کند. اگرچه غذا برای سالمت 
ضروری است، اما آلودگی و فساد آن می تواند 
سالمت انسان را به خطر بیندازد. از این رو رعایت 
بهداشت مواد غذایی از تولید تا مصرف اهمیت 
دارد. سرد کردن و انجماد یکی از متداول ترین 
روش های نگهداری مواد غذایی است که موجب 
می شود.  آنها  ماندگاری  زمان  طوالنی شدن 
غذایی  مواد  نگهداری  برای  یخچال  از  استفاده 
فاسد شدنی مانند انواع گوشت و لبنیات ضروری 
است. همچنین یخچال به تازه ماندن بعضی مواد 
غذایی مانند سبزی و میوه و ایجاد طعم دلنشین و 
خنک در نوشیدنی ها کمک می کند. با تغییر شیوه 
نیاز ما به یخچال بیشتر شده است. به  زندگی، 
دفعات کمتری خرید می کنیم، ولی هربار میزان 
مواد  نتیجه  در  می خریم.  غذایی  مواد  بیشتری 
غذایی بیشتری و برای مدت طوالنی تر در یخچال 
نگهداری می شوند. یخچال ها عموما دستگاه های 
مطمئن و قابل اعتمادی هستند و اکنون مهم این 
است که ما در کیفیت کاربرد آنها با دقت بیشتری 

عمل کنیم.

چگونه مواد غذایی را در یخچال 
نگهداری کنیم؟

1- نگهداری انواع گوشت

برای نگهداری انواع گوشت در یخچال، بهتر است 
و  از هم چیده شوند  فاصله  با  بسته های گوشت 
روی هم تلمبار نشوند تا هوای سرد بین آنها کامال 
جریان داشته باشد. زیرا جریان نداشتن هوای سرد 
در البه الی گوشت ها، موجب گرم شدن گوشت و 
فساد نواحی به هم چسبیده می شود. گوشت قرمز و 
مرغ را حداکثر یک هفته و گوشت ماهی را حداکثر 

2 تا 4 روز می توان در یخچال نگهداری کرد.

2- نگهداری تخم مرغ

تخم مرغ را می توان در دمای یخچال تا سه هفته 
در  گذاشتن  برای  را  تخم مرغ ها  کرد.  نگهداری 
یخچال نشویید. چون روی تخم مرغ یک الیه موم 
ریز  منافذ  شدن  محدود  موجب  که  دارد  وجود 
روی پوسته تخم مرغ می شود. وقتی تخم مرغ شسته 
می شود، الیه مومی در آب حل می شود و سبب 
ورود قارچ ها و میکروارگانیسم به داخل تخم مرغ 
شده و آن را آلوده می کند. تخم مرغ را با دستمالی 
تمیز نموده، در ظرف درب دار در یخچال نگهداری 

کرده و به هنگام استفاده بشویید.

3- نگهداری پنیر

درجه حرارت نگهداری پنیر 2 تا 4 درجه سانتیگراد 
است. بنابراین بهتر است پنیر را در طبقات وسط 

یخچال نگهداری کنید.

4- نگهداری شیر، ماست و کشک

شیر پاستوریزه پس از تولید، 3 تا 4 روز در دمای 
یخچال قابل نگهداری است. شیر استرلیزه در صورت 
بسته بندی مناسب تا سه ماه قابل نگهداری در درمانی 
معمولی است. البته در خصوص کلیه فرآورده های 
شیری باید به تاریخ تولید، انقضا و نحوه نگهداری 
از آنجا که  مندرج بر روی بسته بندی توجه شود. 
ماست در دمای معمولی سریعا ترش می شود، باید آن 
را در درمان یخچال نگهداری کرد. کشک پاستوریزه 

را نیز باید در یخچال نگهداری کرد.

5- نگهداری سبزی ها و میوه ها

خام  و  تازه  را  سبزی ها  و  میوه ها  می شود  توصیه 
مصرف کنید و حتی االمکان از نگهداری طوالنی مدت 
و منجمدکردن آنها اجتناب کنید. بهتر است آنها را 

شسته و با درپوش در یخچال نگهداری کنید.

مرکبات را می توان 3 تا 8 هفته در یخچال نگهداری 
کرد. ممکن است برای جلوگیری از کپک زدن آنها 
به خصوص پرتقال، از کاغذهای جداکننده استفاده 
شود. مرکبات را بهتر است در طبقات پایین یخچال 

یا همان جامیوه ای نگهداری کرد.

محل نگهداری مواد غذایی در یخچال

پس از خرید و شستشوی مناسب خوراکی هایی که به 
شستن نیاز دارند، آنها را به بهترین شکل در یخچال 
بگذارید تا مشکلی از نظر انتقال آلودگی و بو از طریق 
خوراکی های مختلف پیش نیاید. از آنجاکه غذاهای 
خام معموال دارای میکروب های بیماری زا هستند، 
بنابراین در یخچال غذاهای خام و پخته را دور از 
هم نگه دارید. برای مثال انواع گوشت به خصوص 
یا  درپوش  بدون  موادغذایی  کنار  در  را  خام  مرغ 
لفاف جداکننده نگذارید. در صورتیکه وقت کافی 
برای شستن ندارید، حتما این قبیل مواد غذایی را در 
کیسه های تمیز دربسته، جدا از سایر مواد غذایی خام 
یا پخته بگذارید. درب یخچال را به مدت طوالنی 
باز نگه ندارید. ضمنا ذوب کردن یخ و برفک داخل 
یخچال به طور منظم موجب خنک نگهداشتن آن و 
کاهش مصرف برق خواهد شد. اگر برق قطع شد یا 
به دلیلی یخچال به طور موقت از کار افتاد، از باز و 

بسته کردن درب آن خودداری کنید.

از آنجاکه درب یخچال گرمترین قسمت یخچال 
است، از نگهداری شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ 
در این قسمت خودداری کنید. حتما هنگام مصرف 
مواد غذایی به تاریخ انقضای مواد غذایی فاسد شدنی 

مانند شیر، ماست، پنیر و ... دقت کنید. 

یخچال را بیش از حد پر نکنید

بر خالف فریزر که در صورت پر بودن بهتر کار 
می کند، یخچال نباید بیش از حد پر شود. پر بودن 
هوای  جریان  توقف  باعث  یخچال،  حد  از  بیش 

خنک )که غذا را سرد نگه می دارد( می شود.

وقتی زیاد خرید می کنید، مجبور می شوید به زور آنها 
را در یخچال جا دهید. سعی کنید نوشیدنی هایی را که 
برای مصرف فوری احتیاج دارید، در یخچال بگذارید 
و پس از مصرف به تدریج آنها را جایگزین کنید. 
این نوشیدنی ها شامل نوشابه های گازدار مثل کوال، 
آب میوه پاکتی، ماء الشعیر و آب معدنی است. بسیاری 
از ظروف و شیشه های مربا، سس و غیره را فقط پس 
از باز کردن درب آنها  باید در یخچال نگهداری کرد.

نگهداری  یخچال  در  آن  در  غذا  که  ظرفی  نوع 
بین  که  شیمیایی  واکنش های  نظر  از  نیز  می شود 
غذا و ظرف رخ می دهد، اهمیت دارد. به طور مثال، 
روکش آلومینیومی یا روی برای موادغذایی اسیدی 
مثل غذاهای حاوی رب گوجه مناسب نیست. در 
ضمن، ظرف غذا باید حتما درب دار و روکش دار 

باشد تا آلودگی از محیط، وارد غذا نشود.

نگهداری  مناسب  ظروفی  گفت  می توان  کل  در 
غذا هستند که درب دار باشند و تبادل دما به خوبی 
در آنها انجام شود که سریع خنک شود. سه نوع 
ظرف برای نگهداری غذا در یخچال مناسب است 
که نسبتا خنثی هستند: چینی، پیرکس یا شیشه ای و 
استیل. البته ظروف استیل همان طور که گفته شد 
برای نگهداری مواد ترش و اسیدی مناسب نیستند. 
ظرف پیرکس مرسوم ترین ظروف برای نگهداری 

مواد غذایی است که بی خطر هم است.

الزم نیست برای سالم ماندن نوشابه، آن را در یخچال 
نگه دارید. نوشابه سرد فقط طعم بهتری دارد.

آیا سردترین قسمت یخچال 
به اندازه کافی سرد است؟ 

برای فهمیدن این موضوع به دماسنج یخچال نیاز 
دارید. برای این کار الزم نیست یخچال را خالی 

کنید. کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید:

1- دماسنج مناسب که خواندن آن راحت باشد را 
انتخاب کنید. از دماسنج جیوه ای استفاده نکنید که 

ممکن است بشکند و مواد غذایی را آلوده کند.

قرار  یخچال  در سردترین قست  را  دماسنج    -2
دهید، جایی که به محض باز کردن یخچال بتوانید 

آن را بخوانید.

3-  درب یخچال را ببندید و چند ساعت )ترجیحًا 
شب تا صبح( آن را باز نکنید تا دمای آن ثابت بماند.

4- بدون برداشتن دماسنج دما را بخوانید. اگر بین 
صفر تا پنج درجه سانتیگراد نبود، درجه ترموستات 
یخچال را تنظیم کنید. سپس مرحله 2 و 3 را تکرار 

کنید و دوباره دما را بخوانید.

ترموستات  تنظیم  بار  هر  بین  که  نکنید  فراموش 
یخچال و خواندن دما باید چند ساعت فاصله باشد.

جمع بندی نکات مهم
 دمای سردترین قسمت یخچال را بین صفر تا 

پنج درجه سانتیگراد نگه دارید.

 دماسنج یخچال را در سردترین قسمت بگذارید 
و دما را به طور منظم کنترل کنید.

را  مانند گوشت پخته  فاسدشدنی ترین غذاها   
باال  طبقات  در  و  یخچال  قسمت  سردترین  در 

نگهداری کنید.

میزان  هربار  و  کنید  بیشتری خرید  دفعات  به   
کمتری مواد غذایی بخرید.

 مواد غذایی سرد و منجمد را هرچه سریعتر به 
منزل برسانید.

 غذای داغ را مستقیما داخل یخچال نگذارید، 
زیرا با گرم کردن فضای داخل یخچال اثر سرما را 
کم می کند. همچنین در اثر گرم شدن داخل یخچال، 
ذرات برفک و یخ آب شده و همراه با آلودگی های 
احتمالی به داخل غذا می چکد و سبب آلودگی غذا 
می شود. بنابراین ابتدا بگذارید غذای داغ خنک شود.  

 غذای پخته را بیش از یک تا دو روز در یخچال 
نگه ندارید.

 روی مواد غذایی خام یا نپخته را بپوشانید یا آنها 
را بسته بندی کنید تا از تماس آنها با سایر غذاها و 

آلودگی بعدی جلوگیری شود.

 پس از بازکردن درب قوطی کنسرو، محتویات آن 
را در ظرفی خالی کنید و روی آن را بپوشانید. در غیر 

این صورت ممکن است قوطی، غذا را آلوده کند.

 غذایی که تاریخ مصرف آن گذشته است را دور 
بریزید. بر چسب مواد غذایی را در ارتباط با درجه 
حرارت محل نگهداری و زمان ماندگاری کنترل کنید.

 یخچال را بیش از حد پر نکنید، زیرا هوای خنک که 
یخچال را سرد نگه می دارد نمی تواند جریان پیدا کند.

 یخچال را نزدیک دستگاه های گرمازا مثل اجاق 
گاز، آبگرم کن، شوفاژ، منابع حرارتی دیگر یا نور 
مستقیم خورشید قرار ندهید. پشت یخچال یا فریزر 
باید حداقل 20 سانتی متر برای گردش هوا با دیوار 
فاصله داشته باشد. مطمئن شوید که یخچال یا فریزر 
روی سطح تراز قرار گرفته و درب آن بطور کامل 

بسته می شود.

 هنگام خرید یخچال مدل هایی را انتخاب کنید که 
مصرف انرژی کمتر و بازدهی بیشتری داشته باشند. 
همچنین از وجود برچسب انرژی بر روی یخچال 

مطمئن شوید.

یخچال
سالمت و نگهداری مواد غذایی در یخچال

قلب تپنده

روسیه به جنگ با سیگار 
الکترونیکی می رود

وزیر بهداشت روسیه از طرح ممنوعیت مصرف 
سیگارهای الکترونیکی در  این کشور خبر داد.

بر  گفت:  باره  این  در  اکوارتسووا  ورونیکا 
از  استفاده  ملل  سازمان  کنوانسیون  اساس 
سیگارهای الکترونیکی نه تنها خطر کمتری از 
مصرف نیکوتین ندارد، بلکه مضرات آن برای 

سالمتی بیشتر از سیگارهای معمولی است.
دست  در  دولت  در  طرحی  افزود:  وی 
تهیه است تا استفاده از این نوع سیگارها 
در امکان عمومی ممنوع شود و همچنین 
محدودیت های استفاده از آن همانند انواع 

دیگر دخانیات در روسیه باشد.

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد که 
سیگارهای الکترونیکی عالوه بر داشتن نیکوتین 
دارای ترکیبات شیمیایی بسیار خطرناک هستند 
که عامل انتشار دود و طعم در این نوع سیگارها 
می باشند که می توانند انواع سرطان و مشکالت 
تنفسی را برای مصرف کننده ایجاد کند. با این 
حال راحتی استفاده از این نوع سیگار در کنار 
قیمت پایین آن باعث شده که شمار زیادی 
از جوانان روسیه به سیگارهای الکترونیکی 

گرایش پیدا کنند.

 درج قیمت خرده 
فروشی سیگار برای 

اخذ مالیات 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس 
الیحه بودجه 96 از ابتدای سال آینده موظف 
و  سیگار  انواع  فروشی  خرده  قیمت  شده 
محصوالت دخانی را به مراجع ذیربط برای 
دریافت مالیات و درج روی پاکت محصول 
اعالم کند. وزارت صنعت همچنین موظف 
است امکان دسترسی برخط)آنالین( سازمان 
اطالعاتی  سیستم  به  کشور  مالیاتی  امور 
انواع  و  سیگار  توزیع  و  تولید  واردات، 
الزم  با  کند.  فراهم  را  دخانی  محصوالت 
االجرا شدن این قانون، از ابتدای سال  آینده 
تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت 
دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات 
20 درصدی برای تولیدات داخلی و مالیات 
30 درصدی برای واردات می شوند. بر این 
اساس، مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید 
داخلی 20 درصد و وارداتی 30 درصد قیمت 
همچنین  است؛  شده  تعیین  فروشی  خرده 
مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا 
سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 20 
درصد و وارداتی به میزان 30 درصد قیمت 
وزارت  است.  شده  تعیین  فروشی  خرده 
صنعت، معدن و تجارت همچنین موظف 
است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه 
دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هولوگرام 
انحصار  حقوق  سایر  و  نگاشت(  )تمام 
محصوالت دخانی پس از تاریخ الزم االجرا 
شدن »مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور 
بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان 
صنعت فوالد« براساس گزارش حسابرس به 
وجوه یادشده را به حساب درآمد عمومی نزد 

خزانه داری کل کشور واریز کند.



کمبود اعتبارات، وضعیت نامناسبی را رقم زده 

ارائه الیحه بودجه سال 96 در جمعیت هالل احمر هم اعتراضاتی را در پی داشته است. جمعیت هالل احمر 
که همواره به دلیل عدم اختصاص منابع،مشکالت خود را بازگو کرده است به نظر می رسد که در الیحه 
بودجه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این موضوع زنگ خطر جدی عدم آمادگی در برابر حوادث 

را در این جمعیت که مسئولیت مهم امداد و نجات را بر عهده دارد به صدا درآورده است.

مدیر کل امور مجلس جمعیت هالل احمر به روزنامه سپید گفت: در حال حاضر انبارها، تجهیزات و 
امکانات جمعیت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و کمبودهای جدی در این زمینه وجود دارد در 
حالی که ما باید از قبل در برابر حوادث و سوانح آمادگی داشته باشیم. زمانی که حادثه ای اتفاق می افتد 
جمعیت هالل احمر در فاز مقابله وارد عمل می شود. براساس استاندارد بین المللی باید انبارها از قبل 
آماده باشد و بالگردها و آمبوالنس  های این جمعیت نیاز به رسیدگی همیشگی دارد ولی متاسفانه با 

وضعیت موجود این شرایط به درستی فراهم نیست.

روح اهلل فروزش در ادامه افزود: این جمعیت طی دو سال گذشته از منابع ذخیره خود استفاده کرده است 
و باید متذکر شد، در حال حاضر وضعیت مناسب نیست و علت اصلی آن هم کمبود اعتبارات بوده که 
در سال های قبل گریبان گیر جمعیت شده است. امیدواریم که حادثه ای در سطح وسیع اتفاق نیفتد چرا 
که آمادگی کافی و مناسب با توجه به وضعیت موجود بسیار پایین است که آن هم به دلیل مشکالت 

تجهیزاتی، انباری و امدادی است که امیدواریم مرتفع شود.

وی در خصوص الیحه بودجه 96 جمعیت هالل احمر نیز متذکر شد: اعتبارات این جمعیت در مجموع 
تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته بلکه مقداری نیز کمتر شده است. نکته ای که در خصوص 
حق ثبت اسناد رسمی وجود دارد این است که متاسفانه قرائت نادرستی در سازمان برنامه و بودجه از 

بند ماده 17 قانون کاداستر )قانون جامع حد نگار( وجود دارد. 

فروزش تصریح کرد: بر اساس این قانون صد درصد درآمدهای موضوع آن قانون، باید در اختیار 
سازمان ثبت قرار گیرد ولی متاسفانه سازمان برنامه و بودجه بسیاری از ردیف های اسناد مربوط به حق 
ثبت اسناد رسمی را داخل این ردیف قرار داده و سهم هالل احمر را مدنظر قرار نداده است. ضمنا 
بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سوی نیروی انتظامی نیز در این قانون پیش بینی شده است که بر 

اعتبارات جمعیت هالل احمر اثر منفی دارد.

 وی گفت: همچنین براساس تبصره 6 الیحه مراکز نقل و انتقال خودروی نیروی انتظامی نیز می توانند 
فیش مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند در حالی که سابق بر این تنها دفاتر اسناد رسمی این 
حق را داشتند و زمانی که شخص برای ثبت خودرو مراجعه می کرد، بخشی از حق الثبت به جمعیت 
هالل احمر اختصاص پیدا می کرد که در این صورت جمیعت از آن محل نیز دچار آسیب خواهد شد.

فروزش به وضعیت منابع تخصیص داده شده اشاره کرد، گفت: این جمعیت در سال 95 از محل اعتبارات 
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران 100 میلیارد تومان دریافت 
کرده و در سال 94 نیز از این محل هیچ دریافتی نداشته است. یعنی از مجموع 700 میلیارد تومانی که مجلس 
در سال 94 برای جمعیت پیش بینی کرده بود هیچ اعتباری اختصاص نیافت. طبق بند 2 ماده 18 قانون 
اساسنامه جمعیت هالل احمر از حق ثبت سفارشات باید 55 درصد آن به جمعیت اختصاص پیدا کند ولی 
متاسفانه در الیحه بودجه سال 96 علی رغم اینکه معاونت امور عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور مکاتبه 
مکتوب دارد که باید سهم هالل احمر از این محل پرداخت شود،  ولی هیچ مبلغی را در الیحه لحاظ نکرده اند.

باید سهم صاحبان درآمد پرداخت شود

مدیر کل امور مجلس جمعیت هالل احمر متذکر شد: وقتی درآمدی پیش بینی می شود باید سهم صاحبان 
درآمد پرداخت شود. نکته ما تنها بحث کاهش درآمد یا افزایش آن نیست. نکته این است که وقتی درآمدی 
در قانون پیش بینی شده باید در قانون بودجه نیز این موضوع لحاظ شود. بحث ما بیشتر اجرای قانون است 
در عین حال که عمده ترین درآمد جمعیت هالل احمر موضوع حق ثبت است که اگر به درستی اختصاص 

یابد ،بخش عمده ای از مشکالت فعلی کشور در بخش امداد و نجات و حوادث برطرف می شود.

فروزش  گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال 94 منابعی را به جمعیت تخصیص داد ولی این منابع 
در خرانه کل کشور تحقق پیدا نکرد. در سال 95 اتفاق خوبی که افتاد این بود که 100 میلیارد تومان از 
400 میلیارد تومان الیحه بودجه پرداخت شد و قول داده شده که سایر منابع نیز تخصیص داده شود و 

ما هیچ تضمینی جز قول مساعد مسئوالن مربوطه نداریم.

ردیف حق الثبتی در بودجه 96 مغفول مانده است

دبیر کل جمعیت هالل احمر نیز چندی پیش در همایش روز جهانی داوطلب با اشاره به اینکه سازمان 
جمعیت هالل احمر سازمانی است که در آن برای خدا و بشر تالش می شود، گفت: طبق الیحه بودجه 
96 باید 42 درصد از حق الثبت برای هالل احمر منظور می شود که این ردیف در قانون مغفول مانده 

است. تقاضا دارم نمایندگان مجلس به این ردیف توجه کنند که طبق قانون لحاظ شود.

احمدی در ادامه افزود: در قانون برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر و سند چشم انداز، یکی از برنامه ها 
توجه به امور زیربنایی برای داوطلبان است، باید به ساختارها توجه و تغییرات الزم را در آن ایجاد کنیم.

دبیر کل جمعیت هالل احمرمتذکر شد: قصد داریم در تمام روستاها خانه های هالل دایر کنیم البته 
برای این کار، نیاز نیست که لزوما ساختمان جدیدی احداث شود بلکه در مسجد، مدرسه و کتابخانه 
نیز می توان این کار اجرایی شود. از همه اعضای روستاها دعوت می کنیم که عضو این خانه های هالل 

شوند تا از این طریق هالل را توسعه دهیم.
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هستند دفع می شود.

بر اساس تحقیق نایک، این اتفاق فقط بعد از نوشابه 
کوکاکوال رخ نمی دهد، بلکه تمام نوشیدنی های دارای 
گاز و کافئین نیز همین تأثیرات را ایجاد می کند. نایک 
می گوید مصرف زیاد و مداوم این نوشیدنی اثرات 
بسیار بدی برای سالمتی دارد، اما میزان کم و مقطعی 
آن ضرر جدی ایجاد نمی کند. نایک می گوید: مهم 

حفظ تعادل است.

یک  طی  کوکاکوال  شرکت  سخنگویان  از  یکی 
مصاحبه رسانه ای اعالم کرده بود که کوکاکوال کاماًل 
بی خطر است و به عنوان بخشی از رژیم غذایی و 
سبک زندگی متعادل، مشکلی ایجاد نمی کند! اما 6 
خطر مهم نوشیدن نوشابه های گازدار را می توان به 

این ترتیب خالصه کرد: 

 کافئین، شکر و آسپارتام
 )نوعی شیرین کننده  مصنوعی(

این محصوالت با اندازه های مختلف در نوشیدنی های 
غیرالکلی وجود دارد. در برخی از کشورهای پیشرفته 
از پپسی و کوکاکوال به علت استفاده از آسپارتام به 
دلیل خطراتی که برای سالمتی دارد، شکایت شده 
است. این شیرین کننده به حدی مضر است که باید 
به صورت بسیار جدی از مصرف آن در کودکان 
جلوگیری کرد. عالوه براین، کافئین و شکر هم بسیار 
اعتیادآور هستند و مجموعه دیگری از بیماری ها را 

ایجاد می کنند. 

نارسایی کلیه

شیرین کننده های مصنوعی یکی از دالیل از کار افتادن 
مصرف  است  شده  ثابت  بنابراین  هستند.  کلیه ها 
نوشابه های رژیمی ضرر بیشتری برای سالمت دارد 

تا انواع معمولی نوشابه ها. 

کاهش سطح سوخت و ساز بدن
یک لیوان آب گرم می تواند سطح متابولیسم بدن را 
افزایش دهد، اما ممکن است طعم خوشایندی برای 
ما نداشته باشد. یک بطری نوشابه قطعاً خوش طعم تر 
است، اما در واقع سوخت و ساز بدن را کاهش می دهد 
و آنزیم هایی که باعث سوزاندن چربی می شوند را از 
بین می برد. بنابراین نوشیدن نوشابه رژیمی یا معمولی 

بعد از یک کار خسته کننده توصیه نمی شود.

دیابت و چاقی مفرط
از  زیادی  بخش  محصوالت،  این  تولید  زمان  از 
جمعیت شامل کودکان و نوجوانان دچار چاقی مفرط 
بیماری های  برخی  زمینه ساز  نه تنها  شده اند. چاقی 
قلبی، ریوی و کلیوی است، بلکه تحقیقات ثابت 
کرده اند می تواند منجر به جهش سلول های سرطانی 

نیز بشود.

تخریب دندان و استخوان
سطح PH نوشابه هایی مانند کوکاکوال و پپسی 3/2 
است که عدد باالیی است.  PHسطح اسیدیته مایعات 
را مشخص می کند، بنابراین به علت سطح باالی آن، 

استخوان و مینای دندان را به سرعت از بین می برد.

مشکالت مربوط به تولیدمثل
تحقیقی نشان می دهد که قوطی های این نوشابه ها 
با مواد شیمیایی پوشانده شده اند که ممکن است با 
مصرف مداوم، منجر به ایجاد مشکالت باروری شود. 
در مارس سال 2010 رویترز نتایج مطالعه ای را در 
دانمارک منتشر کرد که نشان می داد مردانی که در 
حدود 100 گرم در روز کوکاکوال مصرف می کنند، 

تعداد اسپرم هایشان تا 30 درصد کاهش می یابد. 
منابع:

http://www.healthy-drinks.net/6-harmful-effects-
of-drinking-coca-cola-coke-or-pepsi/

http://www.medicalnewstoday.com/ar-
ticles/297600.php

http://www.livestrong.com/article/131088-bad-
effects-cocacola/

کوکاکوال چطور در بدن شما اثر می کند؟

کوکاکوال یا هروئین؟
خیلی از اوقات بعد از یک پیاده روی یا انجام کار 
خسته کننده، یک نوشیدنی بدن را تازه و سرحال 
می کند. معجزه نوشیدنی های گازدار بر آرام کردن 
اعصاب در چنین مواقعی تأثیر زیادی دارد. در 
نتیجه بر اساس مطالعات درحدود 90 درصد از 
مردمی که درآمد متوسط دارند، نوشیدنی هایی مانند 
کوکاکوال یا پپسی را بعد از یک روز خسته کننده 

دوست دارند.

نوشیدنی های  تمام  از  هستند  نمادی  برندها  این 
گازداری که چیزی نیستند جز شکر، شیرین کننده های 
مصنوعی و رنگ. این نوشیدنی ها یکی از دالیل اصلی 
چاقی مفرط، دیابت نوع 2 و فاسد شدن دندان هاست. 

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها سال گذشته اعالم 
کرد که نزدیک به نیمی از آمریکایی ها نوشیدنی های 
غیرالکلی حاوی شکر استفاده می کنند و بیشترین 
مصرف کنندگان آن نوجوانان و جوانان هستند. این 
نوشابه ها به دلیل مضر یا ناسالم بودنشان توسط فعاالن 
حقوق بشر و محیط زیست مورد نقد قرار گرفته اند و 
حتی برخی از شهرها مانند فیالدلفیا، خواستار افزایش 
مالیات بر این محصوالت شده اند. سازمان غذا و دارو 
نیز برچسبی را به تأیید رسانده است که روی آن باید 
بیش از گذشته بر میزان کالری و شکر به کار رفته در 
محصوالت تأکید کند.  اما آیا تا به حال درباره اینکه 
این نوشیدنی ها دقیقا چگونه در بدن شما اثر می کنند، 

فکر کرده اید؟

یک قوطی نوشابه تقریباً حاوی 10 قاشق غذاخوری 
شکر است. سازمان جهانی بهداشت مصرف بیش 
از 6 قاشق شکر در روز را مضر می داند. این بدان 
معناست که نوشیدن تنها یک بطری نوشابه در روز 

می تواند ما را باالتر از خط خطر قرار دهد.

تعجبی ندارد اگر بفهمیم که مصرف نوشیدنی های 
دارد.  ارتباط  بیماری ها  از  بسیاری  با  شکر  حاوی 
مؤسسه سالمت عمومی هاروارد اعالم کرده افرادی 
که یک یا دو قوطی نوشیدنی دارای شکر را در روز 
مصرف می کنند، 26 درصد بیشتر از بقیه به دیابت نوع 
2 مبتال خواهند شد. نشریه »اخبار پزشکی امروز« نیز 
طی مطالعه  ای به این نتیجه رسیده است که 184 هزار 
مرگ ساالنه در دنیا به دلیل مصرف نوشیدنی های 

شکردار اتفاق می افتد. 

کوکاکوال با هروئین قابل مقایسه است

بر اساس تحقیقی که نیراج نایک، داروساز بریتانیایی 
انجام داده است، کوکاکوال به دلیل شکر باالی موجود 
در آن به محض ورود به بدن باید در ما ایجاد تهوع 
می کرد. اما اسید فسفریک موجود در آن طعم شیرینی 
را کم می کند و اجازه ادامه نوشیدن را به ما می دهد. 
سطح قند موجود در خون به سرعت در مدت 20 
نایک  باال می رود.  نوشیدن کوکاکوال  از  بعد  دقیقه 
می گوید در این حالت انسولین بدن به شدت افزایش 
می یابد و کبد نیز به سرعت شکر را در بدن ما به 

چربی تبدیل می کند. 

در طول 40 دقیقه بعدی، بدن تمام کافئین موجود 
در نوشابه را جذب می کند و باعث بزرگ تر شدن 
مردمک چشم و افزایش فشارخون می شود. در این 
از  و  می شوند  آدنوزین مسدود  گیرنده های  حالت 

احساس خستگی جلوگیری می کنند. 

دهنده  انتقال  دوپامین،  تولید  آن،  از  بعد  دقیقه   5
عصبی که کنترل لذت و پاداش را در فرد بر عهده 
دارد افزایش می یابد. به همین دلیل است که وقتی 
یک بطری کوکاکوال مصرف می کنید، این مرکز لذت 
تحریک می شود و همانند اثر هروئین، مغز شما مقدار 

بیشتری از کوکاکوال را درخواست می کند. 

یک ساعت پس از مصرف نوشابه، افت قند آغاز 
به  می دهد.  رخ  خلقی  کج  و  سرگیجه  و  می شود 
دفع  ادرار  از طریق  نوشابه  در  موجود  آب  عالوه، 
می شود و به همراه آن مواد مغذی که برای سالمتی 
ما مفید هستند نیز دفع می شود. تاثیر ادرارآور این 
نوشیدنی به گونه ای است که کلسیم، منیزیم و آهن 
بدن را که بخشی از مواد مهم و مورد نیاز استخوان ها 
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یک سوم صادرات سالیانه جهاني سیگار، وارد 
بازارهاي قاچاق مي شود. در واقع شواهد نشان 
مي دهند که کارخانه هاي دخانیات، اصلي ترین 
بهره برداران قاچاق سیگار هستند. تبعات قاچاق 
سیگار را مي توان به دو بخش تقسیم کرد، در 
افزایش  و  قیمت  ارزان  سیگار  بودن  دسترس 
مصرف. بنابراین می توان متذکر شد سیگارهاي 
قاچاق، یکي از دغدغه هاي دولت ها و سازمانهاي 
بین المللي مانند سازمان جهاني بهداشت، بانک 
جهاني، صندوق بین المللي پول و اینترپل است. 
این  بر  اقتصادي  کارشناسان  از  بسیاري  اساساً 
باورند که صنعت دخانیات در سطح بین المللي 
به لحاظ سیاسي از قاچاق استفاده مي کند تا با 

دولت ها بر سر مالیات پایین تر البي کند. 

یکي از استدالل هاي رایج این است که قاچاق، 
به دلیل تفاوت در قیمت ها ایجاد مي شود. این 
مقاله نشان مي دهد که رابطه بین قاچاق سیگار 
موضوعیتي  اروپا  جنوب  در  آن  باالي  قیمت  و 
ندارد. در واقع کشورهایي مانند نروژ و سوئد با 
سیگارهاي گران  قیمت، مشکلي در قاچاق سیگار 
ندارند، چرا که قاچاق به دلیل فشارهاي بازار ایجاد 
نشده است. معموالً تقلب یا طفره  رفتن نسبت به 
مقاله  این  در  ایجاد مي شود.  واردات  بر  مالیات 
قواعد و مقررات سخت تري براي تجارت سیگار 
از طریق کنوانسیون هاي بین المللي نقل و انتقال 
و محدودیت کلي بر تجارت آن پیشنهاد مي شود.

تقلب گمرکی  نوعي  به عنوان  قاچاق در اصطالح 
محسوب مي شود که شامل نقل و انتقال کاال بدون 
پرداخت عوارض گمرکی و پرداخت سود بازرگانی 
است. قاچاق میتواند شامل کاالهایی باشد که ورود 
است،  ممنوع  آن  فروش  و  به کشور و خرید  آن 
لذا این کاالها به  طور پنهانی و غیرقانوني از مبادی 
رسمی و غیررسمی کشور، بدون پرداخت عوارض 
دولتی وارد و خرید و فروش میشوند. اگر بپذیریم 
سیگار  باالي  قیمت  و  مالیات  نرخ  بودن  باال  که 
باعث افزایش قاچاق مي شود، بنابراین کشورهایي 
که قیمت سیگار باالیي دارند باید قاچاق بیشتري 
در آنها رخ بدهد و در مقابل، کشورهایي که قیمت 
سیگار پاییني دارند با قاچاق کمتري در حوزه سیگار 

مواجه باشند.

سهم قاچاق در بازار اروپا 
کمتر از 5 درصد است

خرده  اروپایي  کنفدراسیون  داده هاي  از  استفاده 
فروشان سیگار نشان مي دهد که کشورهاي اروپایي 

در این حوزه به سه بخش قابل تقسیم هستند.

بازار  در  قاچاق  سهم  باال:  سطح   در  قاچاق   .1

است.  باالتر  و  درصد   10 کشورها  این  سیگار 
مانند اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آلمان

در  قاچاق  سهم  متوسط:  سطح  در  قاچاق   .2
بازار سیگار این کشورها بین 5 تا 10 درصد و 
باالتر است. مانند هلند، بلژیک، یونان و احتماالً 

لوکزامبورگ و پرتغال

3. قاچاق در سطح پایین: سهم قاچاق در بازار سیگار 
این کشورها پایین تر از 5 درصد است. مانند فرانسه، 
انگلستان، ایرلند، سوئد، نروژ و احتماالً دانمارک و 

فنالند که مطالعات آنها در دسترس نیست.

بر این اساس، ارتباط میان قیمت باال و سطح باالیي 
از قاچاق که صنعت دخانیات مدعي آن است، به 
باالي  قیمت  با  سادگي رد مي شود. کشورهایي 
انگلستان،  و  دانمارک  سوئد،  نروژ،  مثل  سیگار 
کمتر دچار مشکل قاچاق هستند. اما چرا این گونه 
نیروهاي  فشار  دلیل  به  نه  عمدتًا  قاچاق  است؟ 
بازار، بلکه به دلیل طفره رفتن از پرداخت مالیات 
واردات رخ مي دهد. سیگارهایي که قاچاق مي 
برندهاي  بلکه  قیمت،  ارزان  برندهاي  نه  شوند، 
مانند  شناخته شده  و  گران قیمت  المللي،  بین 

مارلبرو، کمل و وینستون هستند.

بعد از فروش سیگار 
مسئولیتی وجود ندارد

را  خود  سیگارهاي  چندملیتي  هاي  کارخانه 
هم  ها  کارخانه  صاحبان  فروشند.  مي  تجار  به 
هیچ  سیگارها،  فروختن  از  بعد  که  گویند  مي 
مسئولیتي را نمي پذیرند یا از اینکه این سیگارها 
به  آنها  هستند.  اطالع  بي  دارند،  سرنوشتي  چه 
توزیع  به  سیگارها  فروختن  از  قانوني  شکل 
کنندگان سود مي برند. سپس سیگارها با قیمتي 
پایینتر راه خود را به سوي بازار سیاه باز کرده و 

تقاضا ایجاد مي نمایند.

این مسئله به دولت ها فشار وارد مي کند که مالیات 
را افزایش ندهند که این کار باعث نزول قیمت ها و 
افزایش مصرف مي شود؛ همان گونه که این امر در 
کانادا اتفاق افتاد. بنابراین صنعت دخانیات از این مسأله 
استفاده میکند تا به دولت ها فشار بیاورد تا مالیات ها را 
کم کند، یا آن را افزایش ندهد. در نهایت برندگان اصلي 

این قاچاق، شرکت هاي چندملیتي هستند .

استقبال از سیگار قاچاق
 بیش از برندهای معروف

مجله تجاري World Tobacco در سال 1966 
به خوبي نشان داد که سیگارهاي قاچاق بیشتر از 

برندهاي شناخته شده بین المللي در بازار هستند. 
برندهاي  برابر  در  کافي  صبر  قاچاقچیان  گویا 
کمتر شناخته شده ندارند. قاچاق، برندهاي تاپ 
با قیمتي مناسب براي مشتریان با  المللي را  بین 
به  کند.  مي  تر، دسترس پذیرتر  پایین  درآمدهاي 
استراتژي  یک  توان  مي  را  قاچاق  دیگر  عبارت 
این  مثال  چند  گرفت.  نظر  در  بازار  به  ورود 

عبارت را روشن تر مي کند.

تصاحب کارخانه های دخانیات
 توسط شرکت های چند ملیتی

در اوایل دهه 1960 رابطه قوي میان رشد قاچاق 
و ورود شرکت هاي چندملیتي دخانیات به بازار 
آمریکاي التین وجود داشت. قاچاق از 2 درصد 
که  زماني  تا  رسید  مصرف  کل  از  درصد   12 با 
هاي  کارخانه  توانستند  چندملیتي  هاي  شرکت 
ملي دخانیات را تصاحب کنند. پس از آن بود که 
به طور حیرت آوري در اوائل دهه 1970 قاچاق 

کاهش یافت.

يک سوم صادرات ساليانه جهاني سيگار وارد بازارهاي قاچاق ميشوند

دسترسی ارزان و افزايش مصرف
 تبعات قاچاق سيگار!

European Confederation of Cigarette Retailers

World Tobacco

قاچاق  در حوزه  تاریخ طوالني  داراي  نیز  ایتالیا 
انحصاري  طور  به  سیگار  تولید  اروپاست.  در 
در این کشور کنترل مي شود و تبلیغات سیگار 
لحاظ  به  و  است  شده  ممنوع   1963 سال  از 
خارجي  برندهاي  براي  را  رقابت  تئوریک، 
است  برندي  مارلبرو  گرچه  است.  کرده  دشوار 
که تاکنون بیشترین قاچاق سیگار در ایتالیا را به 
خود اختصاص داده است )50 درصد قاچاق در 

.)1996

جریمه قاچاق سیگار ناکارآمد است

و  ها  جریمه  از  بسیاري  که  است  به ذکر  الزم 
ناکارآمد  و  قدیمي  سیگار،  قاچاق  مجازات 
هاي  شرکت  تنها  نباید  ها  جریمه  این  است. 
قرار  هدف  را  ها  واسطه  و  صادرات  و  واردات 
باید  نیز  چندملیتي  هاي  کارخانه  بلکه  دهد، 
سرنوشت  درباره  تا  شوند  ها  این جریمه  شامل 
از  کنند.  مسئولیت  احساس  خود،  محصوالت 
طرفي تمام محصوالت دخانیات باید مهر مالیاتي 
به  مختلف  کشورهاي  در  کار  این  باشند.  داشته 
شیوه هاي گوناگوني صورت مي گیرد. هدف از 
قانوني و  بین کاالهاي  قائل شدن  تمایز  کار،  این 
غیرقانوني و شناخته شدن کاالهاي قاچاق براي 
به  نیاز  فقط  کار  این  است.  الزم  قوانین  اعمال 
محدودیت هاي قانوني ندارد، بلکه نیاز به تغییر 
اقتدار  مراجع  به  نسبت  ها  سیگاري  نگرش  در 
دارد. فروش باید با جریمه هاي سنگین محدود 
دوره گرد  فروشندگان  یا  غیرمجاز  افراد  تا  شود 

 نتوانند سیگارهاي قاچاق را بفروشند.

بردهای افزایش مالیات بر دخانیات

به  برد  سه  میتواند  دخانیات  بر  مالیات  افزایش 
ارمغان بیاورد.

راه  از  یکي  مالیات  افزایش  سالمت:  برد 
دخانیات  از  استفاده  کاهش  تأثیرگذار  هاي 
 10 هر  با  است.  کودکان  بین  علي الخصوص 
 7 حدود  دخانیات،  مالیات  در  افزایش  درصد 
و  جوانان  دخانیات  مصرف  در  کاهش  درصد 
رخ  دخانیات  کلي  مصرف  در  درصد   4 حدود 

مي دهد.

دخانیات  بر  مالیات  که  دولتي  هر  بودجه:  برد 
بهره  نیز  درآمد  افزایش  از  دهد،  مي  افزایش  را 
کم  سیگار  مصرف  که  زماني  حتي  میشود،  مند 
مي شود. همچنین در هزینه هاي حوزه سالمت و 
پزشکي هم صرفه جویي رخ مي دهد. با هزینه 
پیشگیري  مالیات در حوزه  این  از  کردن بخشي 
از استفاده دخانیات در میان کودکان، مي توان به 

منافع بلندمدت تري نیز دست یافت.

که  مردم  از  زیادي  بسیار  تعداد  سیاسي:  برد 
مصرف کننده دخانیات هم نیستند، افزایش مالیات 
دخانیات را بر بیشتر کردن مالیات در حوزه هاي 
دیگر یا کم کردن برنامه هاي مهم مانند آموزش 

و یا امنیت عمومي ترجیح مي دهند.

رابطه پنهان خریدار و فروشنده 
به وسیله قاچاق

گفتني است پدیده قاچاق حاصل رابطه اي نامرئي 
بین خریداران و فروشندگان است. رابطه اي که 
در آن، خریداران مایل به خرید کاالهایي خاص و 
فروشندگان هم به دنبال راه هاي فروش این کاال 
البته غیر از واسطه بین عرضه و تقاضا،  هستند. 
چند دسته از عوامل دیگر نیز موجب قاچاق مي 
اثر مستقیمي بر  شوند که عبارتند از عواملي که 
هاي  محدودیت  مثل  دارند،  ها  قیمت  و  کاالها 

تجاري و عوارض گمرکي.

بازار،  در  پدیدهاي  عنوان  به  قاچاق  بررسي  در 
مشتریان  توسط  تقاضا  که  کرد  یادآوري  باید 
از  ارزان تر،  کاالهاي  تقاضاي  و  میشود  تعیین 
است.  بیشتر  گران قیمت  کاالهاي  براي  تقاضا 
مصرف کننده مایل است کاالیي را خریداري کند 
که با کمترین قیمت ممکن، نیازهاي او را برآورده 
سازد. همچنین مصرف کننده همیشه مجبور است 
بین کاالهایي که نیاز او را برطرف میکنند، یکي 
را انتخاب کند و در این بین، به تغییرات قیمت 
نیز توجه دارد. با توجه به این که مصرف کنندگان 
منابع مالي محدودي در اختیار دارند، با باالرفتن 
قیمت ها چندین گزینه پیش روي خود مي بینند. 
خرید کاالهاي قبلي با قیمت بیشتر، عدم مصرف 
ارزان تر.  کاالي  مصرف  یا  گران شده  که  کاالیي 
گران  که  کاالیي  نوع  همان  از  ارزان تر  کاالهاي 
شدن  واقع  مقبول  عین  در  توانند  مي  شده اند، 
غیرقانوني، دست ساز و  توسط مصرف کنندگان 

ساخت خانه یا قاچاق باشند. 

مردم،  سوم  یک  آمده،  عمل  به  تحقیقات  طبق 
کسب  براي  فرصتي  را  اندک  مقیاس  در  قاچاق 
درآمد مي دانند. منتقل کنندگان کاالي قاچاق مي 
توانند به عنوان سازمان دهندگان این امر استخدام 
شوند و وظایف خاصي را برعهده گیرند. ولي در 
مقابل، توزیع کنندگان کاالهاي قاچاق که معموالً 
افرادي  واقع  در  هستند،  مستقلي  افراد  ظاهر  در 
هستند که به آنها دستمزد پرداخت مي شود که 
میزان دستمزد و فروش  برسر موقعیت کاري و 

خود رقابت کنند.

منابع:
- محسن بهرامی و بهروز قاسمی، آسیبشناسی قاچاق کاال در ایران، ص 2
-http://tobaccocontrol.bmj.com/content/7/1/66.full
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The second festival of Yalda Nights (with the 
aim of introduction of culture, customs and tra-
ditions of various ethnic groups of Iran) was 
held in Varamin city. This ceremony, which was 
held in the sport hall of Varamin on December 
21st, 2016, was accompanied by various groups 
of enthusiastic people and the city’s officials. 
Also, numerous artists and sport groups per-
formed their shows.
Iranian Anti-Tobacco Association’s officials had 
an active participation at this event. The IATA - 
which has launched an educational project titled 
“PAD” (Smoking Prevention among School 
Students) in some of Varamin’s schools - intro-

The active participation of the Iranian Anti-Tobacco Association (IATA)
 in the second festival of Yalda Nights in Varamin

duced the project “PAD” to the audiences and 
families participated at the festival by the trained 
members of “PAD-Yaran” (PAD-Helpers).
Following the ceremony, the audiences vis-
ited the IATA’s booth and get acquaintance 
with the training and informing procedures. 
Moreover, some of schools’ officials were in-
troduced to the project and its implementation 
in other schools.
By attending to the ceremony and presenting 
the activities related to smoking prevention and 
anti-tobacco education, the project’s directors 
invited citizens of Varamin to help for creating a 
tobacco-free environment for their children.

The Secretary-General of the Iranian Anti-
Tobacco Association (IATA) says that various 
types of chewing tobacco, such as Nas and Pan, 
which are common in south-east of the country, 
especially in Sistan and Baluchistan, now have 
spread to other cities and become to a source of 
serious concern.
“In 2013, a study carried out among male 
students in Zahedan showed that 23.7 percent 
of them had experienced the use of chewing           
tobacco, such as Nas and Pan”, added Dr. Masjedi.
According to Dr. Masjedi, a survey performed 
in 2007 among 504 school students in Zahedan 
demonstrated that 10.4 percent of them were 
Pan-users and 17.9 percent had been using this 
drug. This is in spite of the fact that the 
presence of carcinogens in common types of 
chewing tobacco, offered in Iran’s market, have 
been proven.
 “Nowadays, more than 250 million people 
are tobacco-users. Out of this figure, the 
proportion of women in the developed and 
developing countries are estimated as, respec-

The threat of «Nas» in Zahedan and other cities of Iran
tively, 22 and 9 percent”, Masjedi says. “In our 
country, this figure is less than three percent, 
but the disastrous growth of hookah (waterpipe) 
use among Iranian women and young girls has 
brought horrendous concerns.”
Referring to the fact that smoking causes death 
of 6 million people globally, the Secretary-
General of the IATA added that according to the 
WHO, approximately 10 million people will die 
in 2030 due to tobacco-related diseases; most of 
them will be from developing countries.
Pointing to the fact that after decades of 
anti-tobacco activities, smoking has decreased 
among American women and students, Masjedi 
concluded that unfortunately tobacco use in 
developing countries has an increasing trend. 
Out of 1.3 billion smokers, 84 percent live in 
developing countries. It should be noted that in 
developing countries smoking is more common 
among poor families, indicating that the household 
expenditure is used, instead of health goals, for 
diseases caused by smoking.


