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 با حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی 

رئیس دفترمقام معظم رهبری و رئیس هیأت امنای جمعیت برگزار شد

مراسم اختتامیه فاز اول طرح کشوری »پاد«
تجلیل از ربع قرن فعالیت های فرهنگی امام جمعه

صفحه 8و خانواده های شهیدان مدافع حرم ورامین 

صفحه 2

صفحه 3

ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت: وزارت بهداشت در اين زمينه گاليه اي 
عظيم دارد. بايد توجه کرد که طبق بررسي کارشناسي و تجربه بين المللي، 
حتي در کشورهايي که قاچاق سيگار وجود دارد، مهم ترين راه کاهش مصرف 

دخانيات، اخذ ماليات بر خرده فروشي است.

محمدحسين قربانی نايب رئيس دوم کميسيون بهداشت و درمان مجلس: با وجود 
تمام توصيه های کارشناسان داخلی و تعهدات ايران در کنوانسيون جهانی مبارزه 
با دخانيات، در بودجه سال 96 ماليات سيگار نسبت به سال 95 کاهش يافت و 
متأسفانه با فشار مافيای دخانيات، نتوانستيم صحن مجلس را برای افزايش ماليات 

سيگار و حتی ثبات آن قانع کنيم.

گفت وگوی اختصاصی با خسرو صادق نیت 
تأخیر در پلمپ قلیانسراها توسط سامانه 190
 تا ساماندهی عرضه مواد خوراکی در بوفه مدارس
صفحه 4

گفت و گوی اختصاصی با حشمت اله فالحت پیشه 
قاچاق، قاتل یک میلیون شغل در کشور 
صفحه 5 

ساماندهی فروش محصوالت دخانی 
هنوز به فضای مجازی نرسیده است!
خرید و فروش آنالین سیگار و قلیان
صفحه 7

پیامدهای افزایش قیمت سیگار
قطع مصرف در اقشار کم درآمد
کاهش مصرف در اقشار پردرآمد
صفحه 11

برنامه  اجرای  از  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
سالمت نوروزی از اول اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ 
خبر داد و گفت: مرحله اول مانور تیم های عملیاتی 

بهداشت محیط یکشنبه ۱۵ اسفند برگزار می شود. 

دکتر علی اکبر سياری با اشاره به نزديک شدن سال 
جديد و ايام تعطيالت نوروزی و افزايش فعاليت 
اغلب اماکن عمومی و مراکز تهيه، عرضه و فروش 
مواد غذايی، گفت: در اين مدت به دليل افزايش 
ميزان مسافرت ها، نظارت بر اين گونه مراکز و اماکن 

واجب و ضروری است. 
وی تاکيد کرد: به همين منظور  در راستای ارتقای 
ارتقای  و  نوروزی و شهروندان  مسافران  سالمت 
بهداشت مواد غذايی در سطح عرضه، الزم است 
برنامه ريزی الزم جهت اجرای هرچه بهتر »برنامه 
علوم  دانشگاه های  سوی  از  نوروزی«  سالمت 

پزشکی کشور صورت گيرد.
بهداشت  بازرسی های  که  اين  بر  تاکيد  با  سياری 
محيطی برای اولين بار در برنامه مذکور با تجهيزات 

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

و  سیگار  مصرف  درباره  ایازی  محمدهادی 
فیلم های  و  سریال ها  در  دخانیات  استعمال 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  و  کشور  تولیدی 
انتقاد به نمایش سیگار در سریال “شهرزاد” که 
مخاطبان زیادی نیز دارد، گفت: در جلسه شورای 
فرهنگ سالمت، مرکز دخانیات ما گزارشی را 
از وضعیت تولیدات هنری که در آنها از سیگار 

استفاده می شود، ارائه داد.
اينکه  بيان  با  بهداشت  وزير  اجتماعی  معاون 
کارگردان سريال اصالحاتی را در اين زمينه انجام 
با حضور  جلسه ای  در  که  شده  بنا  گفت:  دادند، 
تهيه کنندگان و کارگردانان سينمای ايران، تحقيقاتی 
را که در زمينه دخانيات و فيلم سينمايی انجام شده، 

به آنها ارائه  کنيم.
ايازی در ادامه افزود: طبق اين گزارش در دهه دوم 
بعد از انقالب نسبت به دهه اول، ميزان استعمال 
دخانيات در فيلم ها دو برابر شده است و در دهه 
سوم نيز نسبت به دهه دوم مجددا اين ميزان به دو 
برابر افزايش يافته است. يعنی در دهه سوم بعد از 

معاون اجتماعی وزیر بهداشت
گزارشی از تولیدات هنری که سیگار را نمایش می دادند، ارایه شد

انقالب نسبت به دهه اول، ميزان مصرف دخانيات 
در فيلم ها چهار برابر شده است.

وی با بيان اينکه اين مساله درباره زنان تقريبا 1۰ برابر 
شده است، ادامه داد: اين درحاليست که هدف از 
ساختن فيلم فرهنگسازی در تمام موضوعات زندگی 
مردم از جمله سالمت شان است. حال در همان جلسه 
شورای فرهنگ سالمت، يک سی دی را نشان دادند 
که هنرپيشه مرد نقش اول دستش را به کمرش زده 
مورد  اين موضوع  بود،  در حال کشيدن سيگار  و 
اعتراض همه اعضای شورای فرهنگی قرار گرفت و 

ما با کارگردان اين سريال تماس گرفتيم.

تمهیدات وزیر بهداشت در نوروز 96

توجه به ساماندهی عرضه محصوالت دخانی و ممنوعیت استعمال و تبلیغ دخانیات
اول  از  برنامه  اين  افزود:  پذيرد،  پورتابل صورت 
اسفند امسال تا پايان 15 فروردين 96  با حداکثر 
بهره گيری از امکانات و تجهيزات دانشگاه های علوم 

پزشکی اجرا شود. 
وی به حضور فعال بازرسان و کارشناسان بهداشت 
محيط با يونيفرم يکسان و تجهيزات پورتابل بازرسی 
در طی مانور و زمان اجرای برنامه اشاره کرد و گفت:  
بازرسان در قالب تيم های عملياتی و نظارتی و کشيک 
از ساعت ۸ صبح تا 1۰ شب در تمامی ايام بويژه 
روزهای تعطيل حضور خواهند داشت که با توجه به 
وضعيت مکانی و زمانی پايان ساعت کاری برنامه به ۸ 

شب تا 1۲ شب قابل تغيير است.
سياری از برگزاری مانور تيم های عملياتی بهداشت 
محيط در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و افزود: 
اين مانور در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول  

آن يکشنبه 15 اسفند ساعت9:۳۰ برگزار خواهد شد.
وی همچنين بر ر رسيدگی به شکايات مردمی ثبت 
شده در سامانه 19۰  و رسيدگی به شکايات تلفنی يا 

حضوری در موضوعات مرتبط با برنامه تاکيد کرد

يکی  همچنين  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
از اقدامات کارشناسان و بازرسان بهداشت محيط 
در برنامه سالمت نوروزی را توجه ويژه به کنترل 
روغن در تهيه غذا و به خصوص شيرينی در قنادی 
 ،  TPMپرتابل سنجش  دستگاه های  کمک  با  ها 
توجه ويژه به ميزان نمک مصرفی در غذا و استفاده 
عدم  و  دار  يد  مجدد  تبلور  تصفيه شده  نمک  از 
استفاده از سنگ نمک در تهيه غذا  و توجه ويژه 
به ميزان نمک مصرفی و نوع آن و عدم استفاده از 
افزودنی های غير مجاز و اولويت رعايت بهداشت 

فردی و تجهيزاتی در نانوايی ها بيان کرد.
همچنين  سياری  آنالين،  سالمت  گزارش  به 
يکبار  از ظروف  استفاده  در صورت  کرد:  تاکيد 
يکبار  ظروف  از  غذا،  بسته بندی  در  مصرف 
مصرف مناسب ترجيحا ظروف يکبار مصرف بر 
پايه گياهی و يا آلومينيومی استفاده شود و توجه 
و  دخانی  محصوالت  عرضه  ساماندهی  به  ويژه 
ممنوعيت استعمال و تبليغات دخانيات در اماکن 

عمومی صورت گيرد.

مسئوالن بهداشت، سمن های بیماری های غیرواگیر، سالمتی مردم 

در مقابل نقدهای سازمان های بین المللی و سازمان جهانی بهداشت 

چه جوابی خواهیم داشت؟!

گالیه ای عظیم دارند
از دولت و مجلس

استرالیا 100 دالر
گامبیا 8 دالر
ایران نیم دالر
سودان 4 دالر

ایران ارزان ترین سیگار را هم در منطقه و هم در سطح جهانی دارد
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متأسفانه نه تنها در مقایسه با کشورهاي سخن اول
توسعه یافته، بلکه نسبت به کشورهاي مشابه 
خودمان، پایین ترین قیمت سیگار و کمترین 

میزان مالیات بر سیگار را داریم

درباره  بهداشت  وزير  قائم مقام  حريرچي،  ايرج 
مجلس  سوي  از  که  سيگار  بر  ماليات  کاهش 
شوراي اسالمي تصويب شد و براي تأييد نهايي 
وابسته به نظر شوراي نگهبان بود، گفت: وزارت 
بهداشت در اين زمينه گاليه اي عظيم دارد. بايد 
توجه کرد که طبق بررسي کارشناسي و تجربه 
بين المللي، حتي در کشورهايي که قاچاق سيگار 
وجود دارد، مهم ترين راه کاهش مصرف دخانيات، 

اخذ ماليات بر خرده فروشي است.
تنها در مقايسه  نه  افزود: متأسفانه کشور ما  وي 
به  نسبت  حتي  بلکه  توسعه يافته،  کشورهاي  با 
کشورهاي مشابه خودمان، پايين ترين قيمت سيگار 

و کمترين ميزان ماليات بر قيمت سيگار را دارد.
اين  بر  که  کرد  تأکيد  حال  عين  در  حريرچي 
اساس، وزارت بهداشت، متوليان سالمت کشور 
و دولت هم در پي کسب درآمد از اين محل 
ماليات  از  حاصل  درآمد  اينکه  کما  نبودند، 
داشت،  وجود  که  مصوبه اي  طبق   95 سال  در 
خزانه  به  بلکه  نمي آمد،  بهداشت  وزارت  به 
عمومي دولت مي رفت و براي کل هزينه ها بود.

متأسفانه با فشار مافیای دخانیات
 نتوانستیم صحن مجلس را برای افزایش 

مالیات سیگار قانع کنیم

درمان  و  بهداشت  کميسيون  دوم  رئيس  نايب 
مجلس نيز در اينباره متذکر شد: با وجود تمام 
توصيه های کارشناسان داخلی و تعهدات ايران 
در  دخانيات،  با  مبارزه  جهانی  کنوانسيون  در 
بودجه سال 96 ماليات سيگار نسبت به سال 95 
کاهش يافت و متأسفانه با فشار مافيای دخانيات، 
نتوانستيم صحن مجلس را برای افزايش ماليات 

سيگار و حتی ثبات آن قانع کنيم.
با  ايران  افزود:  ادامه  در  قربانی  محمدحسين 
دخانيات،  با  مبارزه  جهانی  کنوانسيون  امضای 
دخانيات  مصرف  کاهش  برای  را  تعهداتی 
پذيرفته است که افزايش ماليات سيگار به عنوان 
يکی از مهمترين اهرم های کاهش مصرف، يکی 
از اين تعهدات است؛ اما با کمال تأسف، ماليات 
بر دخانيات در بودجه کشور کاهش يافت. قرار 
است سال 96 رئيس جمهور در اجالس سازمان 
از  اجالس  اين  در  و حتمًا  کند  ملل سخنرانی 
ايشان می پرسند که اقدامات ايران برای افزايش 
معلوم  و  است  بوده  چه  دخانيات  بر  ماليات 
نيست در مقابل نقدهای مجامع و سازمان های 
جهانی،  بهداشت  سازمان  جمله  از  بين المللی 

چه جوابی خواهيم داشت.

مصرف سیگار در کشور از ۶۵ میلیارد نخ
به ۱00 میلیارد نخ در سال رسیده است

توليد  افزايش  وجود  با  کرد:  تاکيد  قربانی 
اکنون  داخل،  در  سيگار  خارجی  برندهای 
ديگر نيازی به واردات سيگار نداريم، حتی به 
قاچاق سيگار به کشور نيز ديگر نيازی نيست 
و با افزايش توليد سيگارهای برند خارجی در 
 65 از  کشور  در  سيگار  مصرف  ميزان  داخل، 
ميليارد نخ در سال به 1۰۰ ميليارد نخ رسيده و 

افزايشی جدی داشته است.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: 
با افزايش روز افزون توليد سيگار در کشور، ديگر 
نيازی به واردات و حتی سيگار قاچاق نداريم و 
می گويند،  که  ماليات  افزايش  مخالفان  استدالل 
سيگار  قاچاق  افزايش  باعث  ماليات  افزايش 
می شود، هيچ توجيهی ندارد. متأسفانه اين حرکت، 
درست بر خالف قانون جامع مبارزه با دخانيات 
جهانی  کنوانسيون  در  ايران  تعهدات  برخالف  و 

مبارزه با دخانيات است.

روزانه 20 میلیارد تومان از سرمایه های مردم 
برای دخانیات و درمان عوارض آن

هزینه می شود

 عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسالمی 
گفت: فشارهای بيرون مجلس بر نگاه کارشناسی  
نمايندگان مجلس غلبه کرد و اکنون شاهد اين هستيم 
که روزانه ۲۰ ميليارد تومان از سرمايه های مردم برای 
دخانيات و درمان عوارض آن هزينه می شود. افزايش 
ماليات سيگار هم باعث کاهش مصرف آن می شد 
و هم حداقل چهار هزار ميليارد تومان اعتبار جديد 
برای کمک به درمان بيماران و سالمت مردم در اختيار 
دولت قرار می داد و در اين شرايط وانفسا که دولت با 
مشکالت بودجه ای جدی مواجه است، می توانست 
و  فشارها  اما  باشد،  کمبودها  برای جبران  مرهمی 

حاشيه های بيرون مجلس نگذاشت.

کشورمان کارکرد دوگانه ای 
در مورد وضع مالیات دارد

در  ايرانشهر  مردم  نماينده  امينی فرد،  محمدنعيم 
گفت:  اينباره  در  نيز  اسالمی  شورای  مجلس 
وضع  مورد  در  را  دوگانه ای  کارکرد  کشورمان 
بازدارندگی  دنبال  به  سويی  از  دارد؛  ماليات 
ديگر  سوی  از  اما  هستيم،  دخانيات  عوارض 
می خواهيم منابعی را برای مديريت مصرف مواد 

دخانی با اخذ ماليات ايجاد کنيم.
مجلس  درمان  و  بهداشت  کميسيون  سخنگوی 
ديگر  سوی  از  کرد:  تصريح  اسالمی  شورای 
اين گاليه به دولت وجود دارد که متأسفانه  نيز 
طی چند سال اخير، از محل ماليات بر دخانيات 
صورت  بهداشت  وزارت  به  اعتبار  تخصيص 
نگرفته است درحالی که نمايندگان تالش کردند 
بهداشت  وزارت  برای  ماليات،  اخذ  محل  از  تا 
5۰ درصد، وزارت ورزش و جوانان ۳۰ درصد 
بودجه  پرورش ۲۰ درصد  و  آموزش  و وزارت 
اختصاص يابد. لذا عدم تخصيص اعتبارات ناشی 

از ماليات بر مواد دخانی سبب شده تا اعتباری از 
اين محل نصيب وزارت بهداشت نشود.

مجتمع دخانیات گیالن، بزرگ ترین
تولیدکننده سیگار در خاورمیانه است

پيش  چندی  گيالن  دخانيات  مجتمع  مديرعامل 
 1۳۰7 سال  از  دخانيات  شرکت  کرد:  اعالم 
تأسيس شده و مجتمع دخانيات گيالن بزرگ ترين 
توليد  است.  خاورميانه  در  سيگار  توليدکننده 
در  و  می کند  تأمين  را  15درصدی  مصرف  ما 
چشم انداز، تأمين ۲5 درصدی را پيش بينی کرده ايم.
بر  ماليات  وضع  به  بی توجهی  به رغم  متأسفانه 
توسعه،  برنامه ششم  قانون در  اساس  بر  سيگار 
توليد  افزايش  از  روزها  اين  دخانيات  شرکت 
در  اينها  تمامی  می دهد.  خبر  کشور  در  سيگار 
از  همچنان  بهداشت  وزارت  که  است  حالی 
از  ناشی  بيماری های  سرسام آور  هزينه های 
استعمال سيگار گله مند است و در مقابل بودجه 
از  می توان  که  بيماری ها  اين  درمان  با  متناسب 
گرفته  کرد،  دريافت  سيگار  بر  ماليات  طريق 
به شورای  اميد سالمت جامعه  نمی شود. چشم 
از  بودجه ای  بتوان حداقل  که شايد  بود  نگهبان 
دولت  خزانه  به  سيگار  بر  ماليات  اخذ  طريق 
دولت  از مشکالت  بسياری  شايد  تا  کرد  واريز 
هم  باز  متأسفانه  که  شود  مرتقع  طريق  اين  از 
تمامی  ميان  در  ولی  نشد.  محقق  مهم  اين 
دخانيات  شرکت  سالمت،  بخش  نااميدی های 
داخلی  توليدات  روزافزون  افزايش  با  همچنان 
خود، بر طبل مبارزه با قاچاق سيگار می نوازد و 
در مقابل، مسئوالن همچنان در بی خبری از تأثير 
ماليات بر سيگار بر روی قاچاق به سر می برند. 
مالياتی که اگر بر اساس ماده هشت قانون جامع 
سال  هر   1۳۸5 سال  مصوب  دخانيات  کنترل 
1۰درصد افزايش می يافت، شايد اينبار ايران در 
بحث سالمت و کنترل بيماری های غيرواگير در 
سطح بين المللی و منطقه ای، حرف تازه ای برای 

گفتن داشت. 

روسیه در نزدیکی حوزه دریای خزر، یکی 
از بزرگترین مصرف کنندگان توتون است اما 

امکان کاشت آن را ندارد

مجموعه  بزرگ ترين  کرد:  اعالم  عيديان  کامبيز 
فرآوری توتون در استان گيالن قرار دارد. همچنين 
با ورود دستگاه ها و ماشين آالت از نيمه دوم سال 

96، امکان صادرات برای مجتمع دخانيات گيالن 
نيز فراهم خواهد شد. مجتمع مذکور برای 16۰۰ 
به صورت  نفر   ۲۰۰۰ و  مستقيم  به صورت  نفر 
به ذکر  الزم  است.  کرده  ايجاد  شغل  غيرمستقيم 
دريای  حوزه  نزديکی  در  روسيه  کشور  است، 
توتون  مصرف کنندگان  بزرگترين  از  يکی  خزر، 
اين محصول  برداشت  امکان کاشت و  اما  است 
خاک  و  آب  منابع  به  توجه  به  لذا  ندارد.  را 
توسعه و صادرات  امکان  حاصل خيز در کشور، 

صنعت توتون اين استان فراهم است.
انواع  می تواند  که  کشور  حاصلخيز  خاک 
دست  به  قيمت  نازلترين  با  و  توليد  را  مرکبات 
آن  از  تنباکو  کاشت  برای  برساند،  مصرف کننده 
کاشت  هزينه های  تمامی  می شود.  بهره برداری 
تنباکو اگر صرف مشکالت کشاورزی و معيشتی 
مردم می شد، شايد اينبار در برنامه ششم توسعه 
تعريف ديگری از سالمت به ميان می آمد. تعريفی 
که مهجوريت قوانين مربوط به کنترل و پيشگيری 

از استعمال دخانيات را شايد از بين می برد.

شرکت جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
در نشست کمیسیون کارشناسان بهداشت و 

سالمت در مجلس و ارائه مستنداتی در رابطه 
با وضعیت نامطلوب ایران در زمینه مالیات بر 

دخانیات در منطقه

دخانيات  استعمال  با  مبارزه  جمعيت  دبيرکل 
اين  شرکت  يادآوری  با  اين،  از  پيش  نيز  ايران 
سازمان مردم نهاد در نشست کميسيون کارشناسان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سالمت  و  بهداشت 
و ارائه مستنداتی در رابطه با وضعيت نامطلوب 
منطقه  در  دخانيات  بر  ماليات  زمينه  در  ايران 
مستنداتی  تاکنون  مردم نهاد  سازمان  اين  گفت: 
به شورای  اسالمی،  بر مجلس شورای  را عالوه 
نگهبان در رابطه با مغايرت هايی که برنامه ششم 
توسعه و بودجه 96 با برخی مفاد و بندهای قانون 
اساسی و سياست های ابالغی رهبر معظم انقالب 

وجود داشته، ارائه کرده است.
محمدرضا مسجدی تصريح کرد: جمعيت مبارزه 
که  است  مردمی  نهاد  يک  دخانيات  استعمال  با 
همگام با سياست های سازمان جهانی بهداشت و 
بانک جهانی و نيز مصوبات قبلی مجلس مبنی بر 
پايه قرار دادن قيمت خرده فروشی به جای قيمت 
تأکيد  و   )CIF( گمرک  درب  و  کارخانه  درب 
دخانيات  کنترل  جامع  قانون   ۸ ماده  بر  مجدد 
مصوب سال 1۳۸5 مبنی بر افزايش 1۰ درصدی 

ماليات بر دخانيات، بوده است.

آیا ایران می تواند در سپتامبر سال 20۱8 در 
اجالس مجمع عمومی در نیویورک گزارش 

موفقیت های خود را در مجمع جهانی ارائه دهد؟
 

محمد رضا مسجدی در ادامه ضمن تأکيد به اينکه 
منطقه  در  افغانستان  کشور  فقط  حاضر  حال  در 
رتبه پايين تری در وضع ماليات بر دخانيات نسبت 
به دستاوردهای  توجه  با  داد:  ادامه  دارد،  ايران  به 
حاصل شده در زمينه کنترل بيماری های غيرواگير 
در داخل کشور، ايران رسماً به عنوان يکی از بيست 
کشور برتر Fast Track Country توسط سازمان 
جهانی بهداشت نامزد شده است، ولی متأسفانه در 
وضعيت  همچنان  سيگار  بر  ماليات  وضع  بخش 
بيانيه  اساس  بر  لذا   دارد.  منطقه  در  را  نامطلوبی 
سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تدوين 
برنامه راهبرد کنترل جامع بيماری های غيرواگير در 
سال ۲۰11، مقرر شد کشورهای پيشگام و موفق در 
اجرای برنامه در سطح ملی در سپتامبر سال ۲۰1۸ 
گزارش  نيويورک  در  عمومی  مجمع  اجالس  در 

موفقيت های خود را در مجمع جهانی ارائه دهند.

مسئوالن بهداشت، سمن های بیماری های غیرواگیر، سالمتی مردم 

در مقابل نقدهای سازمان های بین المللی و سازمان جهانی بهداشت 

چه جوابی خواهیم داشت؟!

گالیه ای عظیم دارند
افزایش مالیات بر دخانیات در ماده 88 برنامه ششم توسعه، از جمله مفادی بود که بعد از 
ایراد شورای نگهبان و بازگشت به کمیسیون تلفیق، امید اصالح آن وجود داشت که متأسفانه 
محقق نشد. متأسفانه بعد از اینکه این ماده جهت پاره ای اصالحات به کمیسیون بازگشت، 
چند مسئله بسیار مهم و اساسی در آن نیز حذف شد. مسائلی مانند دریافت مالیات بر مبنای 
نرخ خرده فروشی و نیز افزایش سالیانه مالیات بر سیگار، مواردی که در سال جدید اگر 
تصویب می شد، وجهه بهتری از ایران در منطقه نسبت به مسئله سالمت و مبارزه با دخانیات 
شاید از خود به جای می گذاشت. تصویبی که اگر انجام می شد، شاید ما دیگر نگران حذف 
نام ایران از فهرست جهانی کشورهای کنترل کننده بیماری های غیرواگیر نبودیم. به هرحال 
بعد از کمیسیون تلفیق، دلواپسان حوزه سالمت چشم امید به شورای نگهبان بسته بودند. 
چشم امیدی که این بار پیش از وزارت بهداشت، بسیار به نفع دولت بود. افزایشی که شاید 
می توانست بسیاری از مشکالت دولت را در روزهای کمبود نقدینگی، وضعیت نامناسب 
اشتغال جوانان و غیره مرتفع کند. در این باره بسیاری از مسئوالن اقدام به تبادل اطالعات و 
اظهار نظر نمودند تا شاید گره مالیات در برنامه ششم توسعه به مدت ۵ سال گشوده شود. 
اما این گره، همچنان در برنامه ششم توسعه هم گشوده نشد و همچنان مهجوریت آن عالوه 
بر تصویب ماده 88 برنامه ششم توسعه، در ماده هشت قانون جامع کنترل دخانیات مصوب 

۱38۵ مجلس که باید هر سال ۱0 درصد افزایش یابد نیز باقی ماند.

دخانیات جای گلوله را گرفته است!

38 سال پایداری
بهمن ماه همیشه، شور و حال دیگری دارد. همه ما در 
خاطر داریم آن هنگامی را که مدرسه می رفتیم و بهمن 
ماه، دست در دست هم، با کمک و راهنمایی معلمان، 
به تزئین کالس های درس می پرداختیم؛ انگار قرار است 

بهار، یکی دو ماه زودتر بیاید.
و همینطور نیز بود. از سال 57، بهار یکی دو ماه زودتر 
می آید. همان سالی که در دوازدهمین روز از ماه بهمن 
آن، امام خمینی )ره( به وطن بازگشت و 10 روز بعد، 
یعنی روز 22 بهمن، انقالب اسالمی به رهبری ایشان و با 
مجاهدت های مردم، به پیروزی رسید و امسال، 38 سال از 
آن پیروزی می گذرد و مردم ایران، چه در دوران بنیانگذار 
جمهوری اسالمی و چه در دوران مقام معظم رهبری، نشان 
دادند که به این راحتی ها آرمان های خود را زمین نمی گذارند 
و اجازه نمی دهند خدشه ای بر پیکره انقالبی که شهدا با خون 
خود آن را آبیاری کردند، وارد شود. دشمن نیز که از همان 
ابتدا از شیوع تفکر انقالبی به بیرون مرزهای ایران اسالمی 
می هراسید، به شیوه های گوناگون تالش کرد تا میوه انقالب 
به ثمر ننشیند. جنگ 8 ساله تحمیلی و پس از آن، تحریم های 
ظالمانه نمونه های روشنی از این تالش مذبوحانه دشمنان 
ایران و انقالب اسالمی است. البته شعله همواره روشن 
انقالب در جسم و جان مردم همیشه در صحنه، و رهبری 
مدبرانه ولی امر مسلمین، درخت انقالب را در این چهار دهه 
صیانت کرده است و ما نیز وظیفه داریم در حفظ و حراست 
از آن، بیش از پیش بکوشیم. استعمارگران در طول تاریخ، 
روش های مختلفی برای مقابله با مقاومت مردم کشورهای 

مختلف به کار برده اند.
کارشناسان سالمت و بهداشت، بارها اعالم کرده اند که 
استعمال سیگار و قلیان، ضرر و زیان زیادی دارد و ساالنه 
عالوه بر تلفات جانی، هزینه های زیادی بر کشور تحمیل 
می کند، اما کو گوش شنوا؟ صنعت دخانیات که فقط به 
فکر کسب سود و افزایش فروش محصوالت خود است، 
همواره با حربه های مختلف جلوی شنیدن مصرف کنندگان 
سیگار و قلیان را می گیرد و نمی گذارد آنها استعمال این 
مواد سرطان زا را کنار بگذارند، چراکه سود این صنعت در 
پک هایی است که ما به سیگار و قلیان می زنیم و درد و 
بیماری هایی است، که ذره ذره به دست خود وارد بدنمان 

می کنیم. 
دولت که از یک طرف طرح تحول سالمت را بر عهده 
گرفته و همواره از هزینه های سرسام آور این طرح می نالد، 
به نظر می رسد هنوز در دوگانگی به سر می برد و نمی تواند 
با وضع مالیات و افزایش قیمت منطقی محصوالت دخانی، 
مصرف این محصوالت را در جامعه کم کند و عالوه بر 
کاهش هزینه های درمان بیماری های ناشی از استعمال 
دخانیات، منابع پایداری برای اجرای طرح های در دست 
اقدام خود فراهم نماید. وزارت بهداشت و مجلس نیز 
هرکدام، سازی جداگانه می زنند و ناهماهنگی آنها، جامعه 
را به ستوه آورده است. وزارت بهداشت از یک طرف برای 
قلیانسراها خط و نشان می کشد و آنها را به تعطیلی تهدید 
می کند، اما از آن طرف خبری از تعطیلی نیست و قلیانسراها 

به صورت قارچ گونه ای روز به روز رشد می کنند. 
بهرحال انتظار می رفت دولت تدبیر و امید برای تامین 
رفع مشکالت طرح تحول سالمت،  و  مردم  سالمت 
کمک به ایجاد واحد های آموزشی در مناطق محروم 
و توسعه فضاهای ورزشی اقدام جدی و پیگیرانه برای 
تحقق مالیات دخانیات بر اساس قیمت خرده فروشی 
درب کارخانه اقدام می نمود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
مجلس شورای اسالمی نیز که به نظر می رسد درگیر 
مسائل و مشکالت مهمتری نسبت به سالمت عمومی 
است و به راحتی، استدالل های کارشناسان حوزه سالمت 
را نادیده می گیرد و تحت تاثیر البی های صنعت دخانیات 
قرار می گیرد و با تغییر ماده 88 الیحه برنامه ششم توسعه، 
هم دولت را از منابع پایدار و قابل توجه مالیاتی در حوزه 
سالمت محروم می کند و هم در نقش خود به عنوان 
وکیل مردم شک و شبهه ایجاد می نماید. اعتراف دردناک 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اینکه 
»با فشار مافیای سیگار و حاشیه های خارج از مجلس، 
مالیات سیگار در قانون بودجه کشور کاهش یافت و 
اکنون مالیات سیگار در ایران حتی از افغانستان هم کمتر 

است«، حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.
و نتیجه آن، پسرفت در دریافت مالیات از محصوالت 
و مواد دخانی و در نتیجه، افزایش استعمال این کاالهای 

آسیب رسان سالمت در جامعه است. 
در نهایت جواب آن کودکی که به خاطر ارزان بودن 
را چه  است  پدرش شده  سیگار  دود  قربانی  سیگار، 

کسی می دهد؟!

از دولت و مجلس
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نمودار قیمت سیگار، از سال ۱۹۶۵ از خمیدگی 
درآمد. افزایش مالیات از همین سال شروع شد 
تا قیمت سیگار روزبه روز افزایش یابد؛ هرچند 
برای  مشخص  قیمتی  نمی توان  هم  هنوز  که 
سیگار در نظر گرفت و این نرخ در کشورهای 
مختلف، متفاوت است. گفته می شود ساالنه ۵ 
هزار و ۶00 میلیارد نخ سیگار در دنیا مصرف 
می شود که تجارتی معادل 330 میلیارد دالر در 
سال را به خود اختصاص می دهد و ۱00میلیون 
صنعت  به  کارشان  و  کسب  جهان،  در  نفر 

دخانیات گره خورده است.

به  بستگی  مختلف  کشورهای  در  سيگار  قيمت 
اروپای شرقی،  در کشورهای  دارد.  عواملی چند 
قيمت سيگار حدود 1۰برابر ارزان تر از کشورهای 
سايت  که  آماری  طبق  است.  غربی  اروپای 
سال  چند  طی  سيگار  قيمت  از  سيگارت گرايز 
گذشته منتشر کرده است، اين رقم در انگلستان 1۰ 
دالر و در بالروس يک دالر است. قيمت سيگار 
به  با اختالف کمی نسبت  در کشورهای آسيايی 
کشورهای اروپايی ارزان تر است؛ در سنگاپور 9.7 
به  حال،  اين  با  دالر.  يک   قرقيزستان  در  و  دالر 
نظر می رسد که ايران در ميان اين کشورهای ارزان 
اساس،  براين  دارد.  قرار  سيگار  قيمت  حوزه  در 
قيمتی که برای نرخ سيگار در ايران ذکر شده، در 
حدود نيم دالر است. براين اساس می توان ايران 
آنها ارزان  را در جرگه کشورهايی که سيگار در 
متحده  اياالت  آورد.  به شمار  می رسد  فروش  به 
آمريکا از جمله کشورهايی است که به طور کلی 
قيمت سيگار در آن باالست. ولی اين قيمت به طور 
کشور  اين  مختلف  ايالت های  در  شگفت آوری 
کارولينای  از  بخواهد  مسافری  اگر  است.  متغير 
بر  دالر   7 بايد  کند،  سفر  نيويورک  به  شمالی 
قيمت سيگار در  بيفزايد.  هزينه های سيگار خود 
آمريکای جنوبی اما تقريباً پايين است. پاراگوئه با 
1.5 دالر پايين ترين و ونزوئال با 5.۸ دالر باالترين 

قيمت را در آمريکای جنوبی دارا هستند.
قاره آفريقا نيز ارزان ترين قاره از نظر قيمت سيگار 
 4 رقم  با  سودان  و  دالر   ۸ رقم  با  گامبيا  است. 
دالر، به ترتيب گران ترين و ارزان ترين کشورهای 

آفريقايی در اين زمينه هستند.
با اين اعداد و ارقامی که ارائه شد، مشخص است 
که ايران از جمله کشورهای ارزان در اين زمينه 
کارشناسان،  اظهارنظرهای  بنابر  می آيد.  به شمار 
ايران،  در  رقم  اين  بودن  پايين  داليل  از  يکی 
نظريه  اين  از  بسياری  است.  قاچاق  باالی  حجم 
دفاع می کنند که با افزايش قيمت سيگار در ايران 
می توان تا حدودی با گرايش مردم به آن مبارزه 
کرد. گفته می شود که مصرف سيگار در ايران 6۰تا 
تا 14درصد  است و 11  در سال  نخ  ميليارد   65
اخير  آمارها در سال های  مردم سيگاری اند. طبق 
مصرف سيگار در ايران کاهش يافته است. هرچند 
که معضل ديگری در حوزه مصرف مواد مخدر از 
جمله قليان - که ديرينگی بسياری در ايران دارد- 
وجود،  اين  با  روبه روست.  بااليی  ارقام  با  هنوز 
تالش ها برای مبارزه با مصرف سيگار ادامه دارد 
و سال گذشته وزير بهداشت اعالم کرد که بايد 
ماده  اين  قيمت  تا  يابد  افزايش  برسيگار  ماليات 
زيان آور افزايش پيدا کند. ماليات بر سيگار هم از 
اين جهت که به کاهش مصرف سيگار و افزايش 
سالمت عمومی منجر می شود، راهکار سودمندی 
است و هم از جهت هزينه های سالمت، چراکه با 
دريافت ماليات بيشتر می توان بودجه  بيشتری را 

به بخش سالمت اختصاص داد. 

ایران هنوز هم 
در میان کشورهایی است که 

هزینه سیگار در آن بسیار ناچیز است

محيط  سالمت  مرکز  رييس  صادق نيت،  خسرو 
از  خبر  رابطه  همين  در  بهداشت  وزارت  کار  و 
سيگار  برای  تومانی  ميليارد   17۰۰ ماليات  اخذ 
اين  که  بودجه  اين  است.  داده  جاری  سال  طی 
صورت  در  است،  کرده  ياد  آن  از  مسئول  مقام 
برای  را  بهداشت  وزارت  دست  می تواند  تحقق 
بگذارد.  باز  درمان  و  برنامه های سالمت  اجرای 
داستان مبارزه با سيگار، از آن دست داستان هايی 
و  بسيارند  راهکارها  دارد.  درازی  سر  که  است 
اين  همه  اين،  وجود  با  کم.  مطلوب  نتيجه های 
نرسيده اند  مقصود  سرمنزل  به  هم  هنوز  راه ها 
ميان  در  هم  هنوز  ايران  می رسد  نظر  به  چراکه 

استرالیا 100 دالر
گامبیا 8 دالر
ایران نیم دالر
سودان 4 دالر

ایران ارزان ترین سیگار را هم در منطقه و هم در سطح جهانی دارد

آنها  در  سيگار  هزينه  که  است  کشورهايی 
به داليل  نگاه  ناچيز است. هرچند که در  بسيار 
گرايش هر کشور به سيگار می توان چند بعد را 
از  يکی  بايد  که  نظر می رسد  به  اما  کرد،  مطرح 
اصلی ترين داليل نبود موفقيت در کاهش مصرف 
دانست.  آن  اندک  قيمت  را  ايرانی  سيگاری های 
هرچند که شايد بتوان در آينده، نگاه و نتيجه ای 
روشن تر را برای مصرف سيگار تصور کرد؛ افقی 

روشن و رها از انبوه دود.

20. سریالنکا: ۵۵.2 درصد
درحالی که نرخ های ماليات در سريالنکا باال است، 
مجمع جهانی اقتصاد از عدم ثبات سياسی و دسترسی 
کم به تأمين منابع مالی به عنوان موانع بزرگ تر انجام 

کسب و کار در اين کشور ياد کرده است.
۱۹. کاستاریکا: ۵8 درصد

در  کشور  چند  از  يکی  کوچک  کشور  اين 
از  بيش  مالياتی  نرخ  که  است  مرکزی  آمريکای 
خاطر  به  حدودی  تا  امر  اين  دارد.  درصد   5۰
اخير  سال های  در  مالياتی  فعاليت  باالی  سطوح 
است که سياست گذاران را به افزايش ماليات های 

کل واداشته است.
۱8. بلژیک: ۵8.۴ درصد

خانه اتحاديه  اروپا، چهارمين نرخ باالی ماليات را 
در منطقه  اروپا دارد و باالترين نرخ را در خارج 

از گروه »پنج بزرگترين« کشور اروپايی.
۱7. تونس: ۵۹.۹ درصد

نرخ ماليات در تونس باال است، اما از بيش از 6۲ 
مجمع  توسط  گذشته  سال  در  شده  ثبت  درصد 

جهانی اقتصاد، کاهش پيدا کرده است.
۱۶. هندوستان: ۶0.۶ درصد

ناکارآمدی بازار داخلی، مقررات مالی هندوستان 
به  که  مقرراتی  است.  کرده  موانعی  دچار  را 
ايالت های فدرال اجازه می دهد تا سطوح مختلفی 

از ماليات بر ارزش افزوده را وضع کند.
۱۵. فرانسه: ۶2.7 درصد

دولت فعلی، سيستم مالياتی را از نو ساختاربندی 
کرده  کم  را  شرکتی  ماليات بندی های  و  کرده 
است، اما هنوز هم فرانسه سطوح باالتر مالياتی از 

هم ترازان اروپايی خود دارد.
۱3. بنین: ۶3.3 درصد

شرکتی  درآمد  بر  ماليات  می گويد  جهانی  بانک 
اما  می رسد،  درصد   15.9 به  تنها  کشور  اين 
تحميل  کل  نرخ  ماليات ها  ديگر  از  مجموعه ای 
چشمگيری  نحو  به  را  کارها  و  کسب  بر  شده 

افزايش می دهد.
۱3. گامبیا: ۶3.3 درصد 

بدون منابع طبيعی عمده، گامبيا در بين فقيرترين 

بر  ماليات های  دارد.  جای  جهان  کشورهای 
را  نرخ ها  بر سود،  ماليات  به جای  مالی  گردش 
برای کسب و کارها به طرز چشمگيری افزايش 

می دهد.
۱2. چاد: ۶3.۵ درصد

و  دارد  تکيه  کشاورزی  بر  نيز  چاد  گامبيا،  مثل 
اين کشور 1.5 درصد گردش  فقير است.  بسيار 
کدام  اينکه  به  بسته  را،  درصد سود   4۰ يا  مالی 

باالتر است، ماليات بندی می کند.
۱۱. نیکاراگوئه: ۶3.۹ درصد

بر اساس گفته  مجمع جهانی اقتصاد، اين کشور از 
سطوح باالی تشريفات اداری دولتی و همچنين 

نرخ های باالی مالياتی رنج می برد.
۱0. ایتالیا: ۶۴.8 درصد

بر اساس گفته  مجمع جهانی اقتصاد، نرخ مالياتی 
انجام  برای  مشکل ساز  عامل  تنها  ايتاليا  باالی 
کسب و کار در اين کشور است که بر تشريفات و 
کاغذبازی های اداری و دولتی آن پيشی می گيرد.

۹. ونزوئال: ۶۵ درصد
اقتصاد  اقتصاد،  جهانی  مجمع  گفته   اساس  بر 
شده  فلج  فساد  و  جنايت  تورم،  توسط  ونزوئال 
است. اين کشور يک مدل ماليات باالتر را اتخاذ 
ماليات های  در  دراماتيک  افزايش های  با  کرد، 
رياست  تحت  خارجی  نفت  شرکت های 

جمهوری رييس جمهوری سابق هوگو چاوز.
8. چین: ۶7.8 درصد

چين با وضعيت مالی روبه وخامتی روبه رو است، 
کسری بودجه  بيش از دو برابر از ۲۰14 تا ۲۰15، 

تا رسيدن به ۲.7 درصد از توليد ناخالص ملی.
7. برزیل: ۶۹.2 درصد

برزيل به سرعت بازار رقابت را از دست می دهد. 
و  تجاری  شوک های  منفی  شرايط  زمينه  در 
ناآرامی های سياسی، اين کشور شش پله و تا رده 

هشتاد و يکم سقوط کرده است.
۶. کلمبیا: ۶۹.7 درصد

اين کشور نرخ  مالياتش را از بيش از 7۳ درصد 
آن  نرخ  اما  است،  داده  کاهش  گذشته  سال  در 

هنوز يکی از باالترين نرخ ها در جهان است.

۵. موریتانی: 7۱.3 درصد
در ۲۰1۳، اين کشور وابسته به کشاورزی ماليات 
از  را  مردم  تا  کرد  اعمال  را  درصد   15 تکليفی 

انتقال پرداخت به افراد غير ساکن باز دارد.
۴. الجزایر: 72.7 درصد

الجزاير باالترين نرخ ماليات کل را در آفريقا دارد.
3. تاجیکستان: 8۱.8 درصد

بر اساس گفته  مجمع جهانی اقتصاد، اين کشور 
واقع در آسيای مرکزی نرخ اش را از ۸۰.9 درصد 

در سال گذشته افزايش داده است.
2. بولیوی: 83.7 درصد

حساب  به  ماليات ها  ديگر  آنکه  از  پيش  حتی 
گرفته شوند، نرخ ماليات معامالتی بوليوی به 6۰ 

درصد از سودهای شرکتی می رسد.
۱. آرژانتین: ۱37.۴ درصد

ماليات گردش مالی اين کشور به تنهايی حدود 
9۰درصد از درآمدهای شرکتی را می بلعد، پيش 
از آنکه ماليات بر حقوق ها و تراکنش های مالی به 

حساب گرفته شوند.

گزارش رییس مرکز برنامه ریزی
و نظارت بر دخانیات

بر  نظارت  و  برنامه ريزی  مرکز  رييس  گفته  به 
توسعه،  ششم  برنامه  براساس  کشور،  دخانيات 
ماليات و عوارض واردات محصوالت دخانی 1۰4 
درصد و توليدات داخلی بين ۲1 تا ۳6 درصد تعيين 
شد. علی اصغر رمزی در گفت و گو با ايسنا، با اشاره 
به مصوبه اخير مجلس شورای اسالمی در ارتباط 
با ماده ۸۸ اليحه قانون برنامه ششم توسعه کشور، 
واردات  از  عنوان  شش  تحت  مجموع  در  گفت: 
سيگار و محصوالت دخانی 1۰4.5 درصد ماليات 
و عوارض دريافت خواهد شد و از توليدات داخل 
کشور تحت سه عنوان؛ از توليد داخلی ۲1 درصد، 
از توليد مشارکتی ۳1 درصد و از توليد مستقل برند 

خارجی ۳6 درصد دريافت می شود.
وی با اشاره به اينکه در مصوبه مجلس شورای 
توليد  برای  درصد،   4۰ واردات  برای  اسالمی 
و  درصد   ۲۰ مشترک  توليد  درصد،   1۰ داخلی 
ماليات  درصد   ۲5 خارجی  برند  مستقل  توليد 
و  ماليات ها  تمامی  کرد:  بيان  است،  شده  تعيين 
ماليات  استثنای  به  دخانی  محصوالت  عوارض 
ورودی،  افزوده، حقوق  ارزش  ماليات  عملکرد، 
الحاق  قانون   69 ماده  بند ب  و  انحصار  حقوق 
مقررات  از  بخشی  تنظيم  قانون  به  مواد  برخی 
مالی دولت ۲ لغو شد و  در صورت اعمال موارد 
به  دريافتی  عوارض  و  ماليات  نامبرده،  استثنای 

مبالغ ياد شده اضافه می شود.
افزود: عوارض خرده فروشی بند ب ماده  رمزی 
69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی 
قانون  به صراحت  با توجه  از مقررات دولت ۲ 
دخانی  محصوالت  خرده فروشان  از  می بايست 
فروشان،  خواروبار  سوپرمارکت ها،  شامل  که 
گونه  اين  در  و  شده  اخذ  می شود  سقط فروشان 
اقدام  مستقيم  صورت  به  دارايی  وزارت  موارد، 
عوارض  اين  درصد  حاضر  حال  در  که  می کند 

مشخص و اعالم نشده است.
دخانی  محصوالت  ماليات   و  عوارض  فهرست 
قرار  ايسنا  اختيار  در  که  داخل  توليد  و  وارداتی 

گرفته است به شرح ذيل خواهد بود.

  مستندات قانوني  مبناي اخذ  ميزان  محل اخذ  عنوانرديف

جداول كتاب مقررات صادرات و   ارزش سيف  درصد 5  واردات  حقوق ورودي  1
  واردات

  درصد 20  واردات  سود بازرگاني  2
 24مندرجات ذيل يادداشت فصل   ارزش فوب  درصد) 40(

  دوبرابر) 9گروه (

  قانون برنامه ششم 88ماده   ارزش سيف  درصد 40  واردات  عوارض (محصوالت دخاني)  3

  قانون برنامه ششم 88ماده   قيمت درب كارخانه  درصد 10  توليد داخلي  عوارض (محصوالت دخاني)  4

  قانون برنامه ششم 88ماده   قيمت درب كارخانه  درصد 20  توليد مشاركتي  عوارض (محصوالت دخاني)  5

  مستقلتوليد   عوارض (محصوالت دخاني)  6
  قانون برنامه ششم 88ماده   قيمت درب كارخانه  درصد 25  برند خارجي

 1310قانون انحصار دخانيات سال   قيمت درب كارخانه  درصد 2  توليد  حق انحصار  7

 1310قانون انحصار دخانيات سال   ارزش فوب  درصد 10  واردات  حق انحصار  8

 قانون امور گمركي (عام) 163ماده   وروديحقوق   درصد 0,5  واردات  احمر (عام)عوارض هالل  9

فروش/ ارزش سيف +   درصد 9  توليد و واردات  ماليات ارزش افزوده  10
  قانون ماليات بر ارزش افزوده  حقوق ورودي

  )2قانون الحاق ( 63بند ب ماده   فروشيقيمت خرده  ؟ درصد  فروشيخرده  فروشيعوارض خرده  11
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مقایسه قیمت سیگار در کشورها)دالر(

کدام کشورها 
باالترین نرخ مالیات بر اساس نرخ 

خرده فروشی را دارند؟

مجمع جهانی اقتصاد، چندی پيش گزارش رقابت 
جهانی خود را در رابطه با اقتصادهای جهان منتشر 
کرد. داده های تحليل شده  اين گروه شامل سطوح 
فساد، تورم و ثبات سياسی می شد تا تقريباً تصويری 
از هر کشور فراهم آورد. يکی از شاخص هايی که 
از آن  اقتصاد در گزارش های خود  مجمع جهانی 
استفاده می کند، بارِ ماليات يک کشور است که اعداد 
اندازه  برای  باالتر، رقابت کمتر را نشان می دهند. 
گرفتن ماليات نيز از نرخ ماليات کل بانک جهانی 
استفاده می شود که تمام ماليات های بسته شده بر 
خودِ کسب و کارها را در بر می گيرد تا بسته شده بر 
کارکنان را. به نقل از اقتصاد آنالين، بيزنس اينسايدر 
نگاهی به ۲5 کشور با باالترين نرخ ماليات کل بيش 
ادامه فهرست ۲5  انداخته است. در  از 5۰ درصد 

کشور با باالترين نرخ ماليات از نظر می گذرانيم.
2۵. اسپانیا: ۵0 درصد

اسپانيا نرخ های کل خود را از 5۸ درصد به 5۰ درصد 
باالترين  از 5  يکی  ديگر  يعنی  است.  داده  کاهش 

نرخ های مالياتی کسب و کارها را در اروپا ندارد.
2۴. ژاپن: ۵۱.3 درصد

اين  رتبه بندی  بر  ژاپن،  در  باال  مالياتی  نرخ های 
اقتصاد  رقابت مجمع جهانی  در شاخص  کشور 
را  هشتم  رتبه  امسال  ژاپن  است.  افکنده  سايه 

کسب و سه پله سقوط کرد.
23. مکزیک: ۵۱.7 درصد

مجمع  نظر  طبق  باال،  ماليات  نرخ های  به رغم 
کاغذبازی های  و  دولتی  فساد  اقتصاد،  جهانی 
در  کار  و  کسب  انجام  اصلی  موانع  از  اداری 

مکزيک هستند.
22. اتریش: ۵۱.7 درصد

اتريش چند تغيير ناگهانی جالب در سيستم مالياتی اش 
داشته است. به عنوان مثال، زوج ها جداگانه ماليات 

می پردازند، حتی وقتی که ازدواج کرده باشند.
2۱. اکراین: ۵2.2 درصد

با  تنها  نه  می بايست  اکراين  در  کارها  و  کسب 
نگرانی های جدی ژئوپلتيکی رقابت کنند، بلکه با 
بعضی از باالترين ماليات ها در اروپا نيز بايد به 

رقابت بپردازند.



شماره 15| بهمن 1395| 4 

برخی  پلمپ  اجرای  در  تأخیر  علت 
گویای  سامانه های  توسط  غیرمجاز  قلیانسراهای 

وزارتخانه چیست؟

وزارت  همکاری  با  قبل،   نيم  و  سال  يک  حدودا 
صنعت و ستاد کشوری کنترل مبارزه با دخانيات،  
تصميم گرفته شد که دو کار به صورت همزمان 
انجام شود. اول اينکه با مراکزی که بدون مجوز به 
عرضه قليان می پردازند برخورد قانونی شود و دوم 
اينکه مجوز جديدی برای عرضه قليان صادر نشود. 
در حال حاضر اين دو اتفاق افتاده است. بنابراين 
و  می دهد  انجام  صنعت  وزارت  که  اقدامی  االن 
اول  اين است که در درجه  دارد  تقدير هم  جای 
مانند رستوران ها، رستوران های  اماکن عمومی  در 
اگر مجوزی صادر می شود،   سنتی و قهوه خانه ها،  
به آنها تأکيد می شود که نبايد قليان عرضه کنند و 
در مجوزها هم اين نکته ثبت می شود. در ضمن 
بازرسان بهداشت محيط هم در اين زمينه نظارت 
دارند و پروانه بهداشتی را در صورتی به واحدها 
می دهند که به اين تعهدات پايبند باشند. اما هستند 
افراد متخلفی که بدون مجوز و حتی بدون پروانه 
بهره برداری،  عرضه قليان دارند که ما به چند روش 

با آنها برخورد می کنيم.

در خصوص روش های مقابله با قلیانسراهای 
غیرمجاز از طرف وزارت بهداشت بیشتر توضیح 

دهید.

يا  انتظامی  نيروی  برخورد  روش ها،   اين  از  يکی 
موارد  اين  با  که  ديگری  ارگان  است.  اماکن  اداره 
برخورد می کند،  اداره اصناف و اتحاديه های مربوطه 
هستند که مکلفند بر اساس قوانين، نظارت کنند و 
برخوردهای قانونی را انجام دهند. بازرسان وزارت 
جزو  هم  محيط  بهداشت  بازرسان  و  بهداشت 
انجام  را  برخورد  و  نظارت  که  گروه هايی هستند 

می دهند. اين اقدام در حال انجام است.

در حال حاضر چند منطقه در تهران تحت   
نظارت شما هستند؟

می توانم اين خبر خوب را به شما بدهم که 5۸ 
منطقه در کشور تحت نظارت بيش از ۳۰ دانشگاه 
علوم پزشکی کشور قرار دارند و اين دانشگاه ها بر 
وضعيت بهداشتی و سالمت آنان نظارت می کنند. 
طرح  ما،  دانشگاه   ۳۰ از  بيش  محدوده  در  االن 
ساماندهی عرضه قليان به صورت کامل صورت 
می گيرد و موارد تخلف واضحی نداريم. معضل 
جدی ما در کالنشهرها و شهرهای بزرگ است. در 
بعضی از شهرهای بزرگ هم اقدامات دانشگاه ها 
به  ساماندهی  طرح  و  باشد  موفقيت آميز  توانسته 
صورت مطلوبی پيش رفته است. اما اين موضوع 
وقتی به نتيجه می رسد که اين اقدامات همراه با 
و  روشنگری  با  همراه  و  مطلوب  اطالع رسانی 

همراهی مردم باشد.

همکاری های الزم برای اطالع رسانی در این 
زمینه از نظر شما چگونه است؟

در اين زمينه نقش رسانه ها ويژه است. متأسفانه 

گفت وگوی اختصاصی با خسرو صادق نیت 

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت

تأخیر در پلمپ 
قلیانسراها توسط 

سامانه 190
 تا ساماندهی عرضه مواد خوراکی در بوفه مدارس

رسانه ها  از  برخی  که  می شود  ديده  مواقعی  در 
اين همکاری را ندارند. همين چند روز پيش،  در 
صفحه اول يکی از روزنامه ها ديدم که قليان به 
نمايش گذاشته شده بود. ما به اين نشريه تذکر 
به رغم تالش های  که  هستيم  شاهد  بعضًا  داديم. 
با روشنگری  رابطه  در  خوبی که در صدا و سيما 
انجام  دخانيات  استعمال  با  مبارزه  در خصوص 
خيلی  برخوردها  فيلم ها  نمايش  در  اما  می شود، 

جدی نيست.

بیشتر   ۱۹0 سامانه  عملکرد  با  رابطه  در 
توضیح دهید؟

در رابطه با سامانه 19۰ همانطور که اشاره کرديد،  
اين سامانه به صورت شبانه روزی در حال فعاليت 
است. مطمئن باشيد وقتی گزارشی به اين سامانه 
هستيم،  رصد  حال  در  دائماً  چون  می شود،  داده 

 برخورد قانونی صورت می گيرد. اما بعضی مواقع 
مسير اين برخورد چندين ماه طول می کشد. يعنی 
مراجعه  ما  بازرس  می کند،   تخلف  فردی  وقتی 
در  پرونده  و  می دهد  پرونده  تشکيل  و  می کند 
برخورد  نوبت  تا  و  می گيرد  قرار  قضايی  نوبت 
ماه  چندين  يا  هفته  چندين  مواقع  بعضی  برسد،  
طول می کشد. البته سعی کرديم اين مسير را کاهش 
دهيم.  اما بعضی مواقع مسير برخورد طوالنی است 
يا محل  نهايت فرد خاطی جريمه می شود  و در 
حکم  اجرای  از  بعد  اما  می شود.  پلمپ  متخلف 
قاضی،  مجدداً فرد اجازه فعاليت دارد و می تواند 

مجدداً مرتکب تخلف شود.

برای جلوگیری از تخلف مجدد به غیر از 
برخورد، چه راهکار دیگری را پیشنهاد می کنید؟

به کار خود  اين موارد که فرد خاطی مجدداً  از 

جريمه ها  است  الزم  و  داريم  زياد  دهد  ادامه 
بيشتر شود که در دو سال گذشته با افزايش قابل 
اما يک طرف  بوديم.  قبولی در جريمه ها روبرو 
اين موضوع برخورد قانونی و برخورد همراه با 
تعطيلی و جريمه ها است. يک بخش مهم ديگر،  
اطالع رسانی و آگاه سازی مردم برای عدم مراجعه 
به اين مراکز و عدم مصرف دخانيات است. اگر 
يک  اجبار  نگيرد،   صورت  همزمان  کار  دو  اين 
نتيجه  مصرف کنندگان  طرف  از  اقبال  و  طرفه 

مناسبی در بر نخواهد داشت. 

در خصوص مدارس پیش از این گفته بودید 
بیماری های  از  پیشگیری  برای  برنامه ها  یکسری 
غیرواگیر مانند تغذیه سالم و آموزش در بحث 
دخانیات و غیره وجود دارد. در آموزش و پرورش 
برنامه هایی داشتید و چقدر آموزش و  شما چه 
پرورش در پیشگیری از استعمال مواد دخانی و 

غیره با شما همکاری کرده است؟

و  داريم  پرورش  و  آموزش  با  خوبی  تعامل  ما 
از  يکی  کرده ايم.  تدوين  را  مشترکی  برنامه های 
انجام  اقدامات که در سال گذشته  اين  مهمترين 
بوفه های  در  غذايی  مواد  شد،  ساماندهی عرضه 
وزارت  مسئوالن  همکاری  با  بود.  مدارس 
آموزش و پرورش، تفاهم نامه ای امضا شده است. 
بهداشتی  معاونت  نظر  زير  مراکزی  همچنين 
حال  در  کار  اين  انجام  برای  بهداشت  وزارت 
ساماندهی است. يکی از اين موارد،  دادن الگوی 
مواد غذايی قابل ارائه در بوفه های مدارس است 
و ممنوعيت يک سری مواد آسيب رسان که اين 
ممنوعيت اعمال شده و نظارت بهداشت محيط 
افزايش  را  اثرگذاری  توانسته  قضيه  اين  در  هم 
دهد. ما نظارت های همه روزه داريم. ده ها نظارت 
در سال از بوفه های مدارس انجام می شود و اگر 
احيانًا تخلفی در آنها صورت بگيرد،  با همکاری 
وزارت آموزش و پرورش متخلفان تحت پيگرد 
آنها  با  است  ممکن  می گيرند. حتی  قرار  قانونی 
برخورد قانونی صورت بگيرد. اين اقدامات مؤثر 
بوده و ما االن شاهد هستيم که يکسری از مواد 
در  داشتند،  ديگر  قرار  کار  در دستور  که  غذايی 
بوفه ها ارائه نمی شود و اگر کسی هم تخلف کند،  

با او برخورد قانونی صورت می گيرد.

بدون  دانشگاه های  و  مدارس  بحث  در 
چه  تاکنون  مربوطه  وزارتخانه های  دخانیات، 

همکاری هایی داشته اند؟ 

ارائه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است و 
مسلمًا دانشگاه ها و آموزش و پرورش در اولويت 
عرضه  هم  ديگر  عمومی  اماکن  در  البته  هستند. 
بنابراين  است.  ممنوع  دخانی  مواد  مصرف  و 
اين ممنوعيت به عنوان يک امر بديهی در حال 
دنبال شدن است و اگر مواد تخلفی گزارش شود،  

با آن برخورد می کنيم. 

آیا  غذایی،   مواد  ساماندهی  بحث  در 
فست فود ها و مراکزی هستند که زیر نظر این 

وزارتخانه نباشند؟ 

ببينيد،  همه عرضه کنندگان مواد غذايی و مراکزی 

است  ماه  از چند  بیش  در حال حاضر 
با سامانه ۱۹0 و ۱۴۹0 و  با تماس  که 
دریافت کدهای پیگیری و تاریخ مراجعه 
مجدد فراوان، نه تنها شاهد پلمپ برخی 
قلیانسراها نیستیم، بلکه با رونق روز به روز 
برخی از این مکان ها نیز مواجه ایم. هربار 
که با هر یک از این سامانه ها تماس گرفته 
می شود، می گویند که این قلیانسرا مجوز 
ندارد یا دستور پلمپ آن آمده است، ولی 
مجدداً  که رجوع می کنیم، متوجه می شویم 
قلیانسرای فوق شلوغ تر از گذشته همچنان به کار خود ادامه می دهد. از سامانه که علت را جویا 
می شویم، می گویند آنها در جریان نیستند. وقتی دستور پلمپ صادر می شود، چگونه است که 
یک مکان پلمپ نمی شود؟ به هر حال قانون در جایی باید اجرا شود، نه به بن بست برسد. این 
مهم را از دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت جویا شدیم 

که پیش از این نیز با بیان آغاز به کار این سامانه، خبر برخورد با قلیانسراها را اعالم کرده بود.

که رعايت بهداشت در آنها اهميت دارد مثل اماکن 
عمومی،  بايد زير نظر وزارت بهداشت قرار داشته 
باشند و از آنها نظارت حاکميتی صورت گيرد. از 
وضعيت  بر  موظفند  مراکز  خود  نيز  ديگر  طرف 
بهداشتی محل کسب خود نظارت داشته باشند و 
نظارت های خود را به وزارت بهداشت اظهار کنند. 
مراکزی وجود دارند که بدون مجوز کار می کنند که 
ما نظارت های خود را به اين اماکن هم گسترش 
می دهيم تا هرچند مجوزهای الزم را نگرفته اند،  اما 

از نظر بهداشتی نظارت ها را انجام بدهيم.

چندین  شما  آلوده،  تنباکوهای  مورد  در 
وزارت  حاضر  حال  در  آیا  کردید.   بار صحبت 
بهداشت بر روی تنباکوهایی که در مراکز دارای 

مجوز عرضه می شود، نظارتی دارد یا خیر؟

ما بازرس هايی داريم که بوسيله آنها نمونه برداری های 
انجام  را  می شود  عرضه  که  تنباکوهايی  از  الزم 
شاهد  نمونه برداری ها  اين  در  متأسفانه  می دهيم. 
مواد  به  آلودگی  بوديم،  از  متعدد  آلودگی های 
روانگردان گرفته تا آلودگی به مواد سرطان زا. نتايج 
اين نمونه برداری ها به سيستم قضايی ارجاع می شود 
و به شيوه های مختلف با آن برخورد می شود. اما 
در خيلی از مواقع،  نظارت ها و بازرسی ها  مسلماً 
کامل نيستند و در اين صورت،  گزارش های مردمی 

می تواند کمک زيادی به بهبود شرايط کند.

آیا تنباکویی در حال حاضر در کشور وجود 
دارد که عاری از مواد شیمیایی و روانگردان باشد 
و تا حدودی مضر بودن آن نسبت به سایر اقالم 

موجود کمتر باشد؟

وزارت  دارد،   انحصاری  حالت  چون  تنباکو 
آن  مختلف  موارد  بررسی  لحاظ  از  صنعت 
مربوطه  آزمايش های  لحاظ  از  می کند.  نظارت 
هم به آزمايشگاه های زير نظر خودش می فرستد. 
اين  هم  عرضه  سطح  در  ما  کار،   اين  از  جدای 
نظارت را داريم. يعنی می دانيم در سطح عرضه،  
هم تنباکوی قاچاق زياد وجود دارد و هم تخلف 
ممکن  که  تخلفاتی  حتی  يا  تنباکو  عرضه  موقع 
باشد.  مانده  دور  وزارت صنعت  از چشم  است 
بنابراين ما در زمان عرضه هم نمونه برداری های 
خود را انجام می دهيم و اگر هرگونه تخلف در 

اين سه رده مشاهده شد،  با آن برخورد می کنيم.

در خاتمه در رابطه با اقداماتی که برای 
انجام  مطبوعاتی  دکه های  در  سیگار  حذف 

داده اید، بیشتر توضیح دهید؟

فروش مواد دخانی در دکه های مطبوعاتی به لحاظ 
ندارد. شاهد بوديم  آنها  فعاليت  با  قانونی سنخيتی 
شبيه  بيشتر  ظاهری  لحاظ  از  دکه ها  اين  از  بعضی 
دکه فروش مواد دخانی بودند. ما با مسئوالن اتحاديه 
دکه داران جلساتی داشتيم و آنها متعهد شدند که دکه ها 
از نمايش مواد دخانی پرهيز و وضعيت خود را در 
اين خصوص اصالح کنند. همچنين با شهرداری نيز 
صحبت کرديم که طبق قراردادی که با اين صنف امضا 
کرده اند عمل کنند و اگر دکه داری تخلفی انجام دهد، 

نسبت به آن پاسخگو باشد.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
آسیب های  بین  از  گفت:  پرورش  و  آموزش 
به  »گرایش  پرخطر،  رفتارهای  و  اجتماعی 
دخانیات«، »خشونت«، »مصرف مواد« و »اقدام به 
خودکشی« در بین نوجوانان و دانش آموزان نیاز به 

توجه بیشتری دارند.

برابر  در  مراقبت  دفتر  مديرکل  منصورکيايی  نادر 
پرورش   و  آموزش  وزارت  اجتماعی  آسيب های 
پرخطر  مدارس  »آيا  که  پرسش  اين  به  پاسخ  در 
از  پيشگيری  و  اجتماعی  آسيب های  حوزه  در 
داشت:  اظهار  است؟«،  شده  شناسايی  اعتياد 
در سطح  مستمر  طور  به  که  برنامه هايی  از  يکی 
پيگيری  استان ها  پرورش  و  آموزش  کل  ادارات 
مدارس  نقشه خطرپذيری  تهيه  می شود، موضوع 
است که در قالب آن وضعيت مدارس بر اساس 
برنامه  آن،  با  متناسب  و  تعيين  خطرپذيری  نوع 

ريزی های پيشگيرانه صورت می گيرد.

وی افزود: در حال حاضر، در سطح استان ها و مناطق 

گرایش به دخانیات، مصرف الکل و خودکشی
 از عوامل رایج در بین دانش آموزان

بر اساس همين تحليل ها برنامه ريزی ها انجام می شود. 
اين نقشه های خطرپذيری در آينده نزديک در قالب 
يک سامانه کشوری »پايش و مديريت آسيب های 

اجتماعی دانش آموزان« يکپارچه خواهد شد.

اينکه  بر  مبنی  به پرسش ديگری  پاسخ  کيايی در 
»کدام مناطق خطرپذيری بيشتری در اين خصوص 
دارند؟«، خاطرنشان کرد: نوع خطرپذيری متفاوت 
و  مناطق  از  برخی  در  است  اگرچه ممکن  است. 
محالت با مخاطرات بيشتری روبه رو باشيم و يا در 
برخی از مناطق و محالت ميزان عوامل مخاطره آميز 

کمتر باشد.

وی افزود: نکته حائز اهميت اين است که سيمای 
يک  از  نوجوانان  بين  در  آميز  مخاطره  رفتارهای 
نيمرخ مشابهی در کشور برخوردار است. به طوری 

مناطق  اغلب  در  اجتماعی  آسيب های  بين  از  که 
کشور رفتارهای پرخطر مانند »گرايش به دخانيات«، 
»خشونت« و »مصرف مواد« نياز به توجه بيشتری 
به  »اقدام  مانند  موضوعاتی  اين،  بر  عالوه  دارند. 
خودکشی« و يا رفتارهای مرتبط با دوره بلوغ هم 

نيازمند توجه و دقت است.
مديرکل دفتر مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش 
که »آيا از درصد يا تعداد اين دسته کاهش عددی 
را شاهد بوده ايم؟«، گفت: در اينجا به چند نکته 
رفتارهای  از  برخی  اينکه  نخست  می کنم.  اشاره 
مخاطره آميز، به صورت مشترک و ثابت بايد مورد 
توجه قرار گيرند و در دسته بندی های خطرپذيری 
نوجوانان، نقش دارند. مانند »گرايش به خشونت« 
و يا »رفتارهای مرتبط با دوره بلوغ« که بيشتر به 

ويژگی های دوره نوجوانی بر می گردد.
کيايی با اشاره به دومين موضوع، اضافه کرد: برخی 
از رفتارهای مخاطره آميز مانند »گرايش به دخانيات« 
و »مصرف مواد« به دليل گسترش عوامل زمينه ساز در 
دسته بندی های خطرپذيری نوجوانان، بايد مورد توجه 

قرار گيرند. وی ادامه داد: در اين زمينه، جدا از عوامل 
سبب ساز روانی مانند »اختالل های خلقی و رفتاری«، 
»اختالل های سالمت روان« و نيز عوامل اجتماعی 
زندگی«،  سبک  »وضعيت  همساالن«،  »فشار  مانند 
»وضعيت خانواده« و »محيط زندگی«، »دسترسی به 
سيگار، قليان و داروها«، همچنين گسترش اشکال 
جديد مواد و عدم آگاهی در مورد آنها زمينه ساز 

است.

مديرکل دفتر مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش به سومين موضوع در 
عنوان  و  اشاره  مخاطره آميز  رفتارهای  خصوص 
کرد: برخی از رفتارهای پرخطر لزوماً هميشه از 
در  و  نيستند  برخوردار  بااليی  فراوانی  يا  و  رتبه 
مقاطعی، به دليل فشارهای روانی و يا تأثيرپذيری 
از شبکه های اجتماعی و نيز داليل خرده فرهنگی 
و يا حتی به دليل درهم تنيدگی با ساير آسيب های 
اجتماعی و رفتارهای پرخطر افزايش پيدا می کنند. 
خودکشی و يا اقدام به آن همچنين ساير مظاهر آن، 

از اين دسته هستند.



قاتل یک میلیون شغل در کشور

حشمت اله فالحت پیشه 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

در گفت و گوی اختصاصی با کارت قرمز
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از  پیش  انقالب  معظم  رهبر  همانطورکه 
این فرمودند، قاچاق خنجر از پشت است، 
چراکه همزمان به نابودی تولید و بیکاری 
در  قاچاق  می انجامد.  کشور  شاغالن 
کاالهای مصرفی مانند مواد غذایی، لوازم 
آرایشی و بهداشتی و دخانیات، عالوه بر 
ضرر و زیان اقتصادی به تولید و اشتغال، 
لطمه ای جدی به سالمت مصرف کنندگان 
هستند  ما  هموطنان  که  محصوالت  این 
نیز می زند، چراکه مطالعات و آزمایش ها 
کاالهای  اینگونه  که  است  داده  نشان 
الزم  استانداردهای  حداقل  فاقد  قاچاق، 
از  اطالع  برای  هستند.  مصرف  برای 
در  اسالمی  شورای  مجلس  برنامه های 
با  گفت و گویی  قاچاق،  با  مبارزه  زمینه 
مردم  نماینده  فالحت پیشه،  حشمت اله 
اسالم آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت 
که  دادیم  انجام  سیاست خارجی  و  ملی 

در ادامه می خوانید:

 وضعیت قاچاق امروز کشور را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

قاچاق قاتل اقتصاد کشور است. امروز ما بايد بيش 
اکثر  ورشکستگی  مسئله  به  ديگری  وقت  هر  از 
کارخانه های توليدی و بيکاری و فقر معيشتی کارگران 
و عواملی از اين قبيل توجه کنيم. در واقع مسائلی 
که علل اصلی آن را می توان در ورود بی رويه کاالی 

قاچاق و در کنار آن، واسطه گری اشاره کرد که در 
اقتصاد بخش هايی مانند کارخانه ها، سرمايه گذاران 
و کارگران، مشکالتی را به وجود آورده است. بايد 
متذکر شوم که همين کاالی قاچاق، همواره بخش 

زيادی از صنعت کشور را درگير خود کرده است.

 دلیل اصلی وضعیت کنونی قاچاق در 
کشور را چه می دانید؟

تجارت  سود  می شود  موجب  اقتصادی  فساد 
قاچاق کاال، بيشتر از فعاليت های اقتصادی قانونی 
باشد و به نظر من بايد اين مسئله را در ضعف 

مديريتی در کشور جستجو کرد.

در  قاچاق  وضعیت  اینگونه  که  حال 
در  بگویم  باید  می دانید،  نامطلوب  را  کشور 
از  یکی  دخانیات،   بر  مالیات  افزایش  بحث 
بی رویه  قاچاق  جلوی  که  بود  این  اهداف 
با  رابطه  در  شود.  گرفته  کشور  به  دخانیات 
به منظور  زمینه  این  در  تاکنون  که  اقداماتی 
کنترل یا کاهش قاچاق توسط مجلس شورای 

اسالمی صورت گرفته توضیح دهید.

رابطه  در  تفحص  و  تحقيق  چندين  تاکنون  من 
شروع  آن  جوانب  تمامی  از  قاچاق  وضعيت  با 

کرده ام که در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

 در رابطه با این طرح تحقیق و تفحص 
بیشتر توضیح دهید.

واقع  در  می اندازد.  ديگری  گردن  به  را  قاچاق 
معضل قاچاق در حال پاس کاری ميان مسئوالن 
مشکالت  دادن  حواله  هرحال  به  است.  مربوطه 
موجب  که  کرده  ايجاد  خالء هايی  يکديگر  به 
می شود گروهی بيشترين سوء استفاده را در زمينه 

قاچاق داشته باشند.

وضعیت رکود و بیکاری کارگران 

به  نيز  اين  از  پيش  فالحت پيشه،  حشمت اله 
با  مبارزه  و  کارگران  اشتغال  توليد،   مسئله 
گفته  پيش تر  وی  است.  داشته  تأکيد  قاچاق 
بود: در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی که 
را  داالهو  و  غرب  اسالم آباد  حوزه  نمايندگی 
برعهده داشتم، بسياری از صنايع و کارخانجات 
وضعيت  اکنون  اما  بودند  فعال  حوزه  اين  در 
اين  کارگران  بيکاری  و  کارخانه ها  در  رکود 

منطقه نگران کننده است.

وی در مجلس دهم نيز همچنان تأکيد کرده بود که 
بخش زيادی از کارخانه های توليدی در اسالم آباد 
غرب و داالهو در تعطيلی يا ورشکستگی به سر 

می برند.
و  مديريتی  ضعف  اينکه  بيان  با  فالحت پيشه 
و  ورشکستگی  اصلی  عوامل  از  کاال  قاچاق 
همچنان  هستند،   توليدی  کارخانه های  تعطيلی 
شهرستان  دو  اين  در  را  صنعت  وضعيت 
بحرانی خواند و گفت: بسياری از کارگران اين 
توليدی  و  اقتصادی  چرخه  و  بيکار  کارخانه ها 
استان کرمانشاه از اين ناحيه دچار آسيب جدی 

شده است.
وی با بيان اينکه مشکل اصلی در شرايط کنونی، 
پيش  حتی  و  توليدی  و  مراکز صنعتی  در  رکود 
از شرايط تحريم ها ضعف مديريتی است،  متذکر 
صنايع  توليدات  فروش  با  بايد  که  اعتباری  شد: 
وارد چرخه توليدی کشور شود، به علت ضعف 

مديريتی مسئوالن به هدر می رود.

همه شواهد نشان می دهد که سال ۲۰17 ميالدی، 
رهبران  برای  نتيجه  در  و  يونان  مردم  برای 
بود.  خواهد  دشواری  سال  کشور  اين  چپ گرای 
طبق توافق تابستان گذشته دولت چپ گرای يونان 
با وام دهندگان، ماليات بر تعدادی از کاالها از يکم 
برای  ماليات های جديدی  و  افزايش   ژانويه ۲۰17 
ماليات  می شود.  اعمال  خدمات  و  کاالها  برخی 
ويژه سوخت بر بنزين از ليتری 67 سنت يورو به 
7۰ سنت يورو، گازوييل از ۳۳ سنت يورو به 41 
سنت يورو و گاز از ۳۳ سنت يورو به 4۳ سنت 
يورو افزايش خواهد يافت. ماليات سيگار نيز بين 
سال  ابتدای  از  می يابد.  افزايش  درصد   ۲6 تا   ۲۰
ماليات ويژه بر قهوه، تلفن ثابت و ماليات بر ارزش 
 افزوده نيز در تمامی جزاير به ۲4 درصد می رسد.
جلسه  در  تا  دارد  انتظار  اعتماد، دولت  از  نقل  به 
 ،۲۰17 ژانويه   1۲ در   Euro Working Group
بدهی  سبک سازی  برای  کوتاه مدت  تدابير  اجرای 
يونان که به علت تصميم دولت جهت پرداخت يارانه 
به بازنشستگان کم درآمد به تعليق در آمده بود، به 
تصويب برسد. در اين جلسه از سرگيری مذاکرات 
ميان دولت آتن و وام دهندگان، پيرامون ارزيابی دوم 
برنامه اقتصادی يونان تأييد خواهد شد. آتن اميدوار 
است مذاکرات تا پايان ماه ژانويه به نتيجه رسيده 
و در جلسه شورای وزرای دارايی حوزه يورو در 
 ۲6 ژانويه، تکميل ارزيابی دوم به تصويب برسد.
اخيراً ارسال نامه وزير دارايی يونان به صندوق ثبات 
مالی اروپا و رئيس يورگروپ جنجال هايی در پی 
داشت. دايسلبلوم، رييس يورگروپ رضايت خود 
از محتويات نامه وزير دارايی يونان را ابراز و اعالم 
داشت در پی دريافت نامه وزير دارايی يونان، بحث 
در مورد اجرای تدابير کوتاه مدت جهت سبک سازی 
بدهی يونان آغاز شده و با دريافت اين نامه، نگرانی ها 

یونان
خروج از رکود اقتصادی

 افزایش مالیات سیگار 

اين کشور اختيارات الزم برای تصميم گيری در مورد 
موضوعات داخلی را ندارد.

وزير دارايی يونان طی مصاحبه ای با روزنامه»سينتاکتون« 
ضمن اشاره به رشد اقتصادی يونان در 9 ماه اول سال 
جاری و نياز به مسيری روشن برای سال های آينده 
گفت: تکميل ارزيابی دوم در ماه ژانويه که موجب 
الحاق يونان در برنامه تسهيل کمی بانک مرکزی اروپا 
خواهد شد، اجازه نخواهد داد کشور وارد دوره بی ثباتی 
جديدی شود. حزب محافظه کار نئودموکرات به عنوان 
اقتصادی دولت را  حزب مخالف که سياست های 
کامال مردود و ضد مردمی می داند، مدعی است دولت 
چپ گرا هرچه از آن خواسته شود را امضا کرده و 
کشور را به رياضت طوالنی مدت محکوم کرده است. 
از ديدگاه رياست اين حزب، دولت در داخل پرچم 
انقالب بلند می کند و در خارج عذرخواهی می کند، 
حزب  اين  ندارد.  خريداری  ديگر  نمايش  اين  اما 
وزير  متحد  بهترين  را  دارايی  وزير  و  نخست وزير 
دارايی آلمان معرفی و اعتقاد دارد هرچه آقای شويبله، 
وزير دارايی آلمان خواسته است آنها اجرا کردند! اين 
حزب در ماه های اخير با اتکا به اختالف قابل توجه با 
حزب حاکم، بارها خواستار انتخابات زودرس شده و 
متعهد به کاهش ماليات شرکت ها از ۲9 به ۲۰ درصد 
و کاهش ماليات ملک به ميزان ۳۰درصد در دو سال 
اول دولت خود شده است. به  عقيده اين حزب، با 
توجه به وخيم شدن وضعيت مردم و بحران اقتصاد 
دولت  اجرايی،  غلط  سياست های  به علت  رکود  و 
خود را برای خروج قهرمانانه از قدرت آماده می کند. 
به ادعای اين حزب، کشور در مسير انتخابات قرار 
گرفته و نخست وزير در حال طراحی نقشه خروج از 
قدرت است. راه رسيدن به رونق اقتصادی از شکست 
می گذرد،  چپ  ائتالف  انتخاباتی  و  ايدئولوژيک 
برگزاری  قصد  دولت  دارد  تأکيد  نخست وزير  اما 

برگزاری  برای  چراکه  ندارد،  را  زودرس  انتخابات 
انتخابات بايد دليل جدی وجود داشته باشد. به باور 
او برگزاری انتخابات فقط در تخيالت رياست حزب 
مخالف است و وی هر از گاهی برای حفظ آرامش 
در حزب خود اين موضوع را مطرح می کند. انتخابات 
در سال ۲۰19 برگزار خواهد شد، اما گروهی ديگر 
معتقدند چيپراس مانند نيمه اول ۲۰15 گزينه تقابل با 
وام دهندگان را پيش گرفته و مذاکرات با وام دهندگان 
را به بن بست هدايت کرده است و همچنان تحت 
فشار آلمان و صندوق بين المللی پول، ترکيه و بحران 
پناهجويان و وعده های اجرا نشده انتخاباتی و در مسير 
سقوط محبوبيت خود قرار دارد. رئيس بانک مرکزی 
يونان نيز معتقد است کاهش بدهی برای خروج از 
بحران کافی نيست و بايد در کنار آن اقدامات ديگری 
نيز انجام شود. بايد هدف مازاد اوليه بودجه برای دوران 
بعد از سال ۲۰1۸ از ميزان ۳.5 درصد به ۲ درصد 
کاهش يابد. به اعتقاد او در راستای ترويج سياست های 
توسعه ای بايد شاخص های مالياتی نيز کاهش يافته 
و روند خصوصی سازی، بهره گيری از امالک دولتی 
و اجرای اصالحات برای تقويت نيروهای سالم و 
رقابتی اقتصاد تسريع شده و ميزان وام های غيرقابل 
برگشت کاهش يابد. گزارش های صندوق بين المللی 
پول نيز در رابطه با بحران اقتصادی يونان اميدوارکننده 
نيست. اين صندوق تأکيد دارد به علت اينکه نيمی 
از ماليات دهندگان يونانی از پرداخت ماليات معاف 
هستند، شاخص های مالياتی برای نيمی ديگر بسيار 
باالست. بنابراين بايد از يک سو شاخص های مالياتی 
کاهش يافته و از سوی ديگر سقف درآمدهای معاف 
از پرداخت ماليات کاهش يابد. نظر سنجی مؤسسه 
»کاپا« يونان نيز نشان می دهد 65 درصد مردم معتقدند 
سال ۲۰17، سال بدتری در مقايسه با سال گذشته در 

موضوعات اقتصادی خواهد بود.

به  يونان  دارايی  نامه وزير  برطرف شده است. در 
نهادهای اروپايی به مطالب ذيل اشاره شده است:

1- پرداخت يارانه به بازنشستگان کم درآمد فقط برای 
يکبار انجام می شود.

۲- افزايش ماليات بر ارزش افزوده در جزاير شرق 
دريای اژه فقط برای مدت يک سال به حالت تعليق 

در می آيد.

۳- دولت به تعهدات خود مبنی بر حصول مازاد اوليه 
۰.5 درصدی برای سال جاری، 1.75 درصدی برای 

سال ۲۰17 و ۳.5 درصدی برای سال ۲۰1۸ و فعال 
ساختن مکانيزم تعديل بودجه در صورت انحراف از 

اهداف فوق پايبند است.
4- در صورت عدم تحقق هدف مازاد ۰.5 درصدی 
در سال ۲۰16 )که احتمال آن بسيار ضعيف است(، 
دولت موظف به اجرای تدابير جايگزين در زمينه 
هزينه حقوق بازنشستگی خواهد شد. رئيس پارلمان 
يونان درخواست برخی وام دهندگان جهت کاهش 
مجدد حقوق بازنشستگی را »مزخرفات بی سابقه« 
دانست و برخی از کشورهای اروپايی را متهم کرد 
که قصد دارند به مردم يونان نشان داده شود که دولت 

بايد تأکيد کنم، قاچاق قاتل يک ميليون شغل در 
کشور است و حدود سه برابر اعتبارات عمرانی 
يکساله، متأسفانه به کشور صدمه می زند. اعتقاد 
قاچاق  با  مبارزه  زمينه  در  که  است  اين  بر  من 
اکثر  متأسفانه  شود.  انجام  اساسی  کارهای  بايد 
مسئوالن و حتی دولتمردان کشور بيشتر در رابطه 
با معايب قاچاق صحبت می کنند، اين درحاليست 
که حجم زيادی قاچاق به کشور وارد می شود و 
ما شاهد آسيب های آن به اقتصاد کشور هستيم. 
اين است که طرح تحقيق و تفحص  اعتقاد من 
بايد در مجلس تصويب شود  با موضوع قاچاق 
و اگر اين مهم تصويب شود، آن موقع مشخص 
می شود که خالء و کاستی در کجا وجود دارد؛ در 

قانون يا در اجرا يا در جاهای ديگر.
برای مثال در حوزه فرهنگی، وقتی می توان کارهای 
زيرساختی برای مهار قاچاق،  افزايش اشتغال و ساير 
مسائل انجام داد،  چرا با يک برنامه ريزی درست اين 
مهم انجام نشود. در واقع هدف من از طرح تحقيق و 
تفحص هم همين است تا کارها به صورت ريشه ای 
انجام شود. وقت خالء زيرساخت ها مشخص شد، 

آنوقت کارها به خوبی انجام می شود.

این  به مجلس در  پیشنهادی شما  بسته   
زمینه چه بوده است؟

فعاًل طرح تحقيق و تفحص را ارائه کرديم. بعد 
از تصويب طرح،  تيم تحقيق و تفحص مشخص 
کاستی ها  و  خالء  آن،  از  بعد  و  شد  خواهد 
شناسايی می شوند. در حال حاضر متأسفانه شاهد 
اين هستيم که هريک از سازمان های درگير، خالء 

تاثیرات قلیان بر بدن 
در جامعه دستکم گرفته می شود

به  با اشاره  ایران  رئیس انجمن سکته مغزی 
با  گفت:  جامعه،  در  قلیان  مصرف  افزایش 
وجود نقش بسیار مهم قلیان در بروز سکته 
مردم،  طرف  از  تاثیر  این  متاسفانه  مغزی، 

شوخی و دستکم گرفته می شود.
دکتر بابک زمانی در ادامه افزود: عوامل اصلی 
بروز سکته مغزی در ايران شامل فشار خون و 
چربی خون باال، تغذيه نادرست و مصرف زياد 
دخانيات است و متاسفانه پديده قليان نيز اخير 

در کشور ما بسيار شايع شده است.
و  ترين  مهم  از  يکی  قليان  داد:  ادامه  وی 
که  است  مغزی  سکته  برای  مواد  مضرترين 
خرافی  اعتقاد  اين  و  شود  می  گرفته  شوخی 
که خطر قليان از سيگار کمتر است، به افزايش 
به  دولت  هرچند  زند.  می  دامن  آن  مصرف 
دنبال مقابله با مصرف قليان است ولی تا بستر 
فرهنگی الزم وجود نداشته باشد اين کار امکان 

پذير نيست.
اين متخصص مغز و اعصاب درباره آمار سکته 
مغزی در ايران تاکيد کرد: هرچند طی سالهای 
ميزان شيوع سکته مغزی در کشورهای  اخير، 
پيشرفته دنيا به پنجمين علت مرگ سقوط پيدا 
علت  دومين  همچنان  ما  کشور  در  ولی  کرده 
مرگ و مير است. همچنين يکی از نقيصه های 
عدم  مغزی،  سکته  زمينه  در  ما  کشور  بزرگ 
ثبت آمار بيماران اين حوزه بود که از يکسال 

گذشته در حال ثبت بيماری ها هستيم.
به گفته وی طی 6 ماهه گذشته، حدود دو هزار 
سکته مغزی در کشور پس از مراجعه بيماران 
به مراکز درمانی، ثبت شده است و بيش از ۳۰۰ 
آميزی  موفقيت  به صورت  مغزی  بيمار سکته 

درمان شده اند.
رئيس انجن سکته مغزی ايران ضمن قدردانی 
بهداشت  پيگيری های وزارت  از مساعدت و 
در رابطه با تامين امکانات و تجهيزات درمان 
بيماری های مغزی گفت: تالش انجمن سکته 
مغزی و وزارت بهداشت در دو سال اخير که 
اين نقيصه را درک کرده و پيشگيری و درمان 
سکته مغزی را به عنوان برنامه ملی اعالم کرده 
اند اين اميد را به وجود آورده، که حداقل در 
جهان  متوسط  کشورهای  سطح  به  زمينه  اين 

برسيم.
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سرهنگ موسی تقی پور گفت: در درجه اول، 
آوردن  روی  علت  مهم ترین  جوانان  بیکاری 
دسترسی  و  است  قلیان  عرضه  مراکز  به  آنان 
علت های  از  قلیان سراها،  به  راحت  و  آسان 
به طور  می رود.  شمار  به  موضوع  این  دیگر 
میانگین روزانه 2 تا 3 ساعت از وقت جوانان 
چایخانه ها  و  قلیان سرا  در  گذراندن  صرف 
چراکه  دارد،  تأمل  جای  واقعًا  که  می شود 
قرار  افراد  این  اختیار  در  مناسب  شغل  اگر 
وجود  به  شاهد  کمتر  بدون شک  شود،  داده 
آمدن مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی 

خواهیم بود.

افزود:  ادامه  در  البرز  استان  اماکن  پليس  رئيس 
کنار  در  صنفی  واحدهای  اين  بدون شک 
است  ممکن  دارند،  دنبال  به  که  آسيب هايی 
شرط  به  ولی  باشند؛  هم  مثبتی  نکات  حاوی 
اين  از  بهره برداری  و  استفاده  چگونگی  آنکه 

مکان ها را بياموزيم.

واحدهای  اين  در  افرادی  وقتی  داد:  ادامه  وی 
آنجا  در  را  خود  زمان  و  می کنند  تجمع  صنفی 
مزاحمت های  شک  بدون  می کنند،  سپری 
مکان ها  اين  از  بيرون  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
به حداقل ممکن خواهد رسيد که اين نيز ديگر 

نکته مثبت اين قضيه خواهد بود.

برای  راهکار  ارائه  با  رابطه  در  تقی پور  سرهنگ 
رويارويی با اين معضل گفت: راهکارهای مربوط 
و  اجتماعی  آسيب های  کاهش  و  زمينه  اين  در 
اجتماعی  و  فرهنگی  مسئوالن  برعهده  فرهنگی 
و  بررسی  با  تا  است  مربوطه  جامعه شناسان  و 
آسيب های  کاهش  در  بتوانند  خود  مطالعات 
سمت  به  جوانان  کمتر  گرايش  و  اجتماعی 
چراکه  باشند،  سهيم  چايخانه ها  و  قليان سراها 
نيروی انتظامی همانند سربازی است که بايد از 

قوانين و مقررات خواسته شده پيروی کند.

فعالیت قلیان سراها تا پاسی از شب 
مزاحمت به همراه دارد

رئيس پليس اماکن استان البرز با اشاره به اينکه 
و  رفت  و  از شب  پاسی  تا  قليان سراها  فعاليت 
آمدهای افراد مختلف، شلوغی و سروصدا را به 
دنبال دارد و باعث ايجاد مزاحمت برای ساکنان 
داشت:  اذعان  می شود،  شهروندان  و  اطراف 
قضيه  اين  معترض  نيز  خانواده ها  از  بسياری 
بايد  ما  و  هستند  آرامش  و  امنيت  خواستار  و 
پاسخگوی  بتوانيم  تا  باشيم  شهروندان  کنار  در 

امنيت و آرامش در اين زمينه باشيم.

و  کردن  پلمب  کرد:  تصريح  تقی پور  سرهنگ 
نمی تواند  واحدها  اين  فعاليت  از  جلوگيری 

است  ممکن  موضوع  اين  و  باشد  کار  چاره 
داشته  دنبال  به  را  ديگری  معظالت  و  آسيب ها 
بهبودی  جای  به  صورت  اين  در  که  باشد 
بطن جامعه  در  ديگری  اوضاع، شاهد خطرات 

خواهيم بود.

فرهنگی، ورزشی،  مراکز  ايجاد  متذکر شد:  وی 
زيادی  بسيار  حدود  تا  سينمايی  و  تفريحی 
حتی  و  باشد  تاثيرگذار  زمينه  اين  در  می تواند 
داشت.  خواهد  همراه  به  نيز  را  مثبتی  نتايج 
ولی اين جای تأسف دارد که قيمت استفاده از 
مکان های ورزشی  از  ارزان تر  بسيار  قليان سراها 
از  هزينه  کمترين  با  جوانان  و  است  جامعه  در 
کاماًل  چراکه  می کنند،  استفاده  واحدها  اين 
سالم  مکان های  ولی  دارند.  قرار  دسترس  در 
توسط  اکثراً  و  هستند  هزينه بر  بسيار  ورزشی 

بخش خصوصی مديريت می شوند.

وی افزود: از مسئوالن و دست اندرکاران ذيربط 
اين  به  نسبت  تا  می رود  انتظار  زمينه  اين  در 
اگر  و  باشند  داشته  بيشتری  حساسيت  مسائل، 
طور  به  بخواهند  متولی  سازمان های  از  هريک 
غنی سازی  برای  خود  فعاليت  حوزه  در  جدی 
کمتر  کند،  برنامه ريزی  جوانان  فراغت  اوقات 
شاهد مشکالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه 

خواهيم بود.

مکان های ورزشی، کم و پرهزینه

موضوع  اين  بايد  کرد:  تصريح  مسئول  اين 
عالقه مندان  و  جوانان  که  داشت  نظر  در  را 
خواستار  نيز  خود  ورزشی  فعاليت های  به 

در  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان های  سوی 
خصوص برنامه ريزی برای جوانان و آينده اين 
می تواند  زيادی  بسيار  حد  تا  جامعه،  از  قشر 

راهگشا باشد.

ورودی و خروجی 
سفره خانه های سنتی رصد می شود

سفره خانه های  و  چايخانه داران  اتحاديه  رئيس 
طبق  گفت:  اينباره  در  نيز  البرز  استان  سنتی 
بررسی های کارشناسی و پيرو برگزاری جلسات 
مختلف با دستگاه قضايی و پليس اماکن، مقرر 
سفره خانه ها  خروجی  و  ورودی  تا  است  شده 
و چايخانه ها توسط دوربين هايی که قرار است 
پليس  توسط  آنالين  صورت  به  شود،  نصب 

اماکن رصد شود.
علی سرحدی در ادامه افزود: در اين زمينه با يک 
شرکت معتبر عقد قرارداد شده است و با هماهنگی 
دستگاه قضايی و پليس اماکن مقرر شد کار نصب 
خروجی  و  ورودی  رصد  آغاز  شود.  دوربين ها 
پوشش  تحت  صنفی  واحدهای  و  سفره خانه ها 
آنالين  صورت  به  اماکن  پليس  توسط  اتحاديه 
اجرای  از  وجلوگيری  امنيت  برقراری  هدف  با 
موسيقی های غيرمجاز صورت می گيرد و پس از 
در  اطالع رسانی  متن  دوربين ها،  اين  نصب  پايان 
نصب  مربوطه  مکان های  در  نيز  خصوص  اين 

می شود.

افزایش استعمال قلیان در جامعه
بیکاری جوانان، دسترسی آسان
مشکالت فـرهنگی و اجتماعی

با  تابلوهايی  نصب  کرد:  تصريح  همچنين  وی 
نوشته، نماد و تفسير قليان و دخانيات در سردر 
سفره خانه ها ممنوع است و تابلوهايی که با اين 
جمع آوری  هستند،  فعاليت  حال  در  مضمون 
مقام  دستور  نيز  موضوع  اين  که  شد  خواهند 
و عرضه  تبليغ  با  مبارزه  به منظور  استان  قضايی 

دخانيات است.

جمع آوری 10 هزار قلیان 
در استان البرز

 1۰ حدود  جمع آوری  به  اشاره  با  مسئول  اين 
اماکن  و  بهداشت  اداره  سوی  از  قليان  هزار 
در  شده  جمع آوری  قليان های  کرد:  بيان  استان 
آينده ای  در  و  است  شده  دپو  شهرداری  انبار 
نزديک، در مراسمی با حضور مسئوالن ذيربط و 

اصحاب رسانه معدوم خواهد شد.

سفره خانه های  و  چايخانه داران  اتحاديه  رئيس 
جداسازی  گفت:  ادامه  در  البرز  استان  سنتی 
در  ذيربط  مسئوالن  نظر  با  قليان  از  غذا  عرضه 
واحدهای بزرگ صنفی در دست بررسی است 
کند،  سرو  قليان  که  واحدی  هر  پس  اين  از  و 
سفره خانه  و  شده  شناخته  چايخانه  اسم  به 

محسوب نمی شود.

ساماندهی همچنان نیازمند اداره 
اماکن و بهداشت است

خواسته  داشت:  اظهار  ادامه  در  سرحدی 
تحت  صنفی  واحدهای  کليه  از  اتحاديه 
پوشش)پروانه دار، در دست اقدام و دارای جواز 
کسب( اين است که برای کسب اطالعات بيشتر 
و همکاری جهت ساماندهی به اتحاديه مراجعه 
با   ۳۲577416 تماس  شماره  طريق  از  يا  کنند 

روابط عمومی اتحاديه استان در ارتباط باشند.

مقام  و  دادستان  تنگاتنگ  همکاری  از  وی 
عمومی،  اماکن  بر  نظارت  اداره  استان،  قضايی 
منظور  به  شهرداری  و  محيط  بهداشت  اداره 
از  قليان  جمع آوری  و  سفره خانه ها  ساماندهی 
و  تشکر  پوشش  تحت  صنفی  واحدهای  سطح 

قدردانی کرد.

ساماندهی  گفت:  پايان  در  مسئول  اين 
استان  چايخانه های  و  سنتی  سفره خانه های 
همچنان نيازمند همکاری ها و تعامل اداره اماکن 
در  بتوانيم  گذشته  همچون  تا  است  بهداشت  و 
اين زمينه موفق عمل کرده و شاهد نتايج مثبت 

در اين زمينه باشيم.

ولی  هستند،  ورزشی  مکان های  از  بهره مندی 
هزينه های  و  مجموعه ها  اين  محدود  تعداد 
می شوند  آنان  گرايش  از  مانع  آنها،  باالی  مالی 
در  هزينه  کمترين  با  که  می دهند  ترجيح  آنها  و 
مفيد  ساعت های  و  يافته  حضور  قليان سراها 

خود را سپری کنند. 

در  همچنين  البرز  استان  اماکن  پليس  رئيس 
بخش ديگری از صحبت های خود در خصوص 
امنيت داخل سفره خانه ها گفت: پليس در مقطع 
عمليات  وارد  و  دارد  پتانسيل  کوتاهی  زمانی 
واحدهای  اين  فعاليت  چگونگی  و  می شود 
بايد ديد  نيز همواره رصد می شود، ولی  صنفی 
چه  زمينه  اين  در  مسئول  سازمان های  ديگر 

اقداماتی را انجام داده اند؟

بايد  انتظامی  نيروی  داد:  ادامه  تقی پور  سرهنگ 
و  اول  مرحله  در  آنکه  نه  شود،  عمليات  وارد 
آخر همواره حضور داشته باشد که اين موضوع 
همکاری  نيازمند  و  کرده  سخت تر  را  کار 
دستگاه های  ديگر  و  جامعه شناسان  کارشناسان، 

متولی هستيم.
از  تفکر  و  درنگ  اندکی  گفت:  پايان  در  وی 

شهروندان مشکالتشان را 
با سامانه 124 درمیان بگذارند

صنفی  واحد  هزار  حدود  در  گفت:  مسئول  اين 
نيز  تعدادی  و  دارند  قرار  اتحاديه  پوشش  تحت 
ديگر  ارگان های  و  اتحاديه ها  از  يا  ندارند  مجوز 
در  اماکن،  پليس  گفته  طبق  که  گرفته اند  مجوز 
حدود ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی که در اين زمينه 

فعاليت دارند، همگی شامل اين طرح هستند.

رئيس اتحاديه چايخانه داران و سفره خانه های سنتی 
استان البرز همچنين با اشاره به قيمت های مصوب 
اين اتحاديه گفت: قيمت های پيشنهادی در اوايل 
هر سال به اتاق اصناف و کميسيون نظارت در اين 
زمينه ارائه می شود و پس از بررسی های الزم، به 

واحدهای صنفی ارائه می شود.

و  مصوب  قيمت های  افزود:  ادامه  در  سرحدی 
قرار  مشتريان  ديد  معرض  در  بايد  شده  ارائه 
محسوب  تخلف  صورت  اين  غير  در  و  بگيرد 
می توانند  زمينه  اين  در  شهروندان  و  می شود 
و  بازرسی   1۲4 سامانه  با  را  موجود  مشکالت 

نظارت اصناف در ميان بگذارند.

ستاره سازی سینما 
با ژست های مخرب!

مجلس  فرهنگی  کميسيون  عضو 
کاراکترهای  اينکه  به  اشاره  با 
آثار  در  دست  به  سيگار  هنری 
نمايشی به يقين موجب اشاعه اين 
گفت:  می شوند،  جامعه  در  امر 
صداوسيما و وزارت فرهنگ بايد 
اين  در  را  مشخصی  چارچوب 

خصوص تعريف کنند.

با  سعيدی  محمداسماعيل 
در  سيگار  کشيدن  از  انتقاد 
مختلف  سريال های  و  فيلم ها 
طرفداران  که  هنرمندانی  توسط 
دارند،  جوانان  ميان  در  بسياری 
اجتماعی  آسيب های  درخصوص 
مسئله  اين  پيرامون  فرهنگی  و 
از  استفاده  سن  متأسفانه  گفت: 
آمده   پايين  کشور  در  دخانيات 
است  ضروری  دليل  همين  به  و 
و  فرهنگی  مختلف  دستگاه های 
با گسترش  اجتماعی برای مقابله 
اين معضل وارد ميدان شوند و در 
هنرمندان  منش  و  رفتار  بين  اين 
فيلم ها  در  تلويزيون  و  سينما 
بودن  دارا  دليل  به  سريال ها  و 
طرفداران بسيار در ميان جوانان، 

نقش تاثيرگذاری دارد.

مجلس  در  تبريز  مردم  نماينده 
شورای اسالمی با تاکيد بر اينکه 
تلويزيون  سريال های  و  فيلم ها 
نبايد اين موضوع که فرد پس از 
عصبانيت  روحی،  تنش  نوع  هر 
يا جنجال می تواند به سيگار پناه 
ترويج  را  گيرد  آرامش  و  برده 
دهند، گفت: متأسفانه در بسياری 
بعد  فرد  شده  ديده  صحنه ها  از  
روشن  با  طوالنی،  نزاع  يک  از 
ُکنجی  در  سيگار  نخ  يک  کردن 

آرام می گيرد.

ژست  گرفتن  کرد:  تاکيد  وی 
قهرمانی و روشنفکری با سيگار، 
دارد  نوجوان  بر  نامناسبی  تبعات 
و اين سبک زندگی به مرور ذهن 
آنها را تسخير و مسير زندگی شان 

را به بيراهه می کشاند.

براينکه  تأکيد  با  سعيدی 
و  فرهنگ  وزارت  و  صداوسيما 
چارچوبی  بايد  اسالمی  ارشاد 
آثار  توليدکنندگان  برای  را 
درخصوص  هنری  و  فرهنگی 
کنند،  تعريف  مسائل  نوع  اين 
پای  پيش  بسياری  راه های  گفت: 
مسئوالن برای نشان دادن قبح اين 

ماجرا وجود دارد.

عضو کميسيون فرهنگی مجلس با 
اينکه قهرمان های سريال ها و  بيان 
فيلم ها نبايد سيگار به دست باشند 
چراکه به يقين موجب اشاعه آن در 
جامعه می شوند، گفت: دستگاه های 
فرهنگی بايد تکليف و چارچوب 
خود را نسبت به مسائلی همچون 
مشخص  سيگار  و  قليان  کشيدن 
کنند و برای چگونگی نمايش آن 

برنامه داشته باشند.
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مجازی،  فضای  در  قلیان  سرو  برای  تبلیغات 
شدن  عمیق  که  است  نوظهوری  پدیده های  از 
مخاطرات و تهدیداتی که این تنگ شیشه ای برای 
دادن  قرار  می کند.  تأئید  را  دارد  پی  در  جوانان 
تخمه، آجیل، خرما، لواشک و تنقالت اینچنینی 
در کنار قلیان نیز از تکنیک هایی است که مراکز 
سرو و توزیع قلیان، این روزها برای ربودن گوی 
سبقت از یکدیگر به کار می بندند. اگر تا چندی 
پیش بوستان ها، پارک ها، دشت، کوه و سواحل 
دریاهای شمال و جنوب کشور، عرصه و بستری 
برای مصرف قلیان در میان جوانان و نوجوانان 
بود، حاال این موج به فضای مجازی رسوخ پیدا 
کرده و برخی از کانال ها و سایت ها با تبلیغات 
گسترده، تالش می کنند جوانان و نوجوانان بیشتری 

را مجذوب خدمات خویش نمایند!

بازار فروش و توزيع ادوات و ابزار قليان نيز داغ است، 
از شيلنگ و لبی گرفته تا تنگ و تنباکو و زغال، هريک 
به نوعی در مقابل ديدگان کاربران، خوش رقصی 
تقاضا،  قاعده عرضه و  نظر گرفتن  با در  می کنند. 
به صورت دقيق تری به عمق فاجعه پی می بريم، زيرا 
برای خريد چنين  در صورت عدم تقاضای کافی 
ادوات، قطعاً زمينه و بستر تبليغات اينچنينی نيز فراهم 
نمی شد و به تعبيری بايد گفت، اين جوالن تبليغات 
در فضای مجازی نشان دهنده کثرت تقاضا است و 

بايد از آن به عنوان يک واقعيت تلخ ياد کرد.

طبق ابالغيه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
از اول دي ماه فقط سوپرمارکت ها، خواربار فروشي ها 
و سقط فروشاني که داراي مجوز هستند، اجازه توزيع 
محصوالت دخاني را دارند. اين در حالي است که از 
حدود ۲ سال قبل، ساماندهي مجوزهاي عمده فروشي 
محصوالت دخاني آغاز شده و در پي آن، علي اصغر 
بر  نظارت  و  برنامه ريزي  مرکز  رئيس  رمزي، 
دخانيات کشور گفت: از جمله شرايط صدور مجوز 
حداقل  رعايت  دخاني،  محصوالت  خرده فروشي 
فاصله 1۰۰ متري از مراکز آموزشي، فرهنگي، مذهبي 

و ورزشي است.

همچنين محمدرضا تاجدار، رئيس هيأت مديره انجمن 
توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کاالهاي 
نامه اي براي حمايت از اين تصميم  دخاني نيز در 
راستاي  در  بازار  از  بخش  اين  ساماندهي  نوشت: 
کاهش ميزان قاچاق، توزيع منطقي ثروت و مبارزه با 

رانت خواري و گسترش عدالت اجتماعي است.

در پي آن، علي اصغر رمزي نيز با تأکيد بر اينکه توزيع 
سيگار صرفاً با مجوز امکان پذير است، متذکر شد: 
مطابق اين ابالغيه، دستگاه هاي نظارتي و بازرسان 
از ابتداي دي ماه سال جاري با توزيع کنندگان عمده 
فاقد  سيگار  و خرده فروشان  استاني(  و  )سراسري 

مجوز به عنوان متخلف برخورد مي کنند.

وي اظهار کرد: از حدود دو سال قبل، ساماندهي 
آغاز  دخاني  محصوالت  عمده فروشي  مجوزهاي 
توزيع  مجوز   7۰۰ از  بيش  تاکنون  و  است  شده 
عمده فروشي استاني و 1۲۰ مجوز توزيع سراسري 

)کشوري( صادر شده است.

رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور 

و  معدن  قائم مقام وزيرصنعت،  ابالغيه  به  اشاره  با 
تجارت در خصوص صدور مجوز خرده فروشي براي 
سقط فروشان  و  خواربارفروشي ها  سوپرمارکت ها، 
گفت: براساس ابالغيه، شرايط اعطاي مجوز توزيع 
تعيين  خرده فروشي  سطح  در  دخاني  محصوالت 
شده و واحدهاي واجد شرايط مي توانند از طريق 
اتحاديه هاي خود نسبت به کسب اطالع از شرايط 
محصوالت  خرده فروشي  توزيع  مجوز  دريافت  و 

دخاني اقدام کنند.

رمزي در پايان گفت: دستگاه هاي نظارتي و بازرسان 
با توزيع کنندگان عمده استاني و کشوري فاقد مجوز 
به  عالقه مند  که  کساني  و  کرد  خواهند  برخورد 
دريافت مجوز توزيع کشوري )سراسري( هستند، 
بايد از طريق مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 

کشور اقدام کنند.

اجراي بخشنامه توزیع محصوالت 
دخاني، نقض صریح قانون است

رئيس کميسيون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمي 
می گويد.  سخن  قانون  نقض  از  ميان،  اين  در  اما 
به  مربوط  بخشنامه  اجراي  پورمختار،  محمد علي 
توزيع محصوالت دخاني و الزام شرکت ها به معرفي 
عامل توزيع خود به وزارت صنعت را نقض صريح 
قانون دانست و گفت: اين بخشنامه به دليل استمرار 
نگاه انحصاري به دخانيات، از اساس غيرقانوني است 
و اصرار مسئوالن بر اجراي آن، تخلف محرز است. 
برخي  داد:  ادامه  فارس  با  گفت و گو  در  پورمختار 
افراد براي فرار از مسئوليت و بي توجهي به دستور 
معاونت  از  اين خصوص  در  اصل 9۰،  کميسيون 
حقوقي رياست جمهوري استعالم کردند و طبيعتًا 
معاونت مذکور از آن حمايت کرده که البته ما هم 

توقع ديگري نداشتيم.

وي همچنين با اشاره به اينکه معاونت حقوقي رياست 
جمهوري به هيچ عنوان مرجع استعالم اينکه يک 
قانون نقض شده يا خير، نيست و اصاًل چنين اختياري 
ندارد، متذکر شد: ايراد ما به اين بخشنامه در اين است 
که مسئوالن دولتي به هيچ عنوان نمي توانند درباره 
انحصاري  به صورت  دخاني  کاالهاي  و  دخانيات 
نگاه کنند، چون انحصار دخانيات سال ها است که به 
صورت کامل لغو شده و بر همين اساس، مسئوالن 
وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور 
بخش خصوصي و شرکت هاي فعال در اين عرصه را 
ندارند و نمي توانند از نظر نحوه توزيع و فروش براي 

آنها تعيين تکليف کنند.

نمي تواند  دولت  اينکه  به  اشاره  با  پورمختار 
توليدکنندگان، توزيع کنندگان و واردکنندگان اصلي 
را مکلف کند که کاالي خود را به اشخاص خاصي 
به دست  که  اطالعاتي  کرد: حسب  عنوان  بدهند، 
آورديم، وزارتخانه در پي اين امر بوده که موضوع 
خاصي  اشخاص  به  را  دخاني  محصوالت  توزيع 
بسپارد که اين موضوع، نقض صريح قانون است و 

تخلف محسوب مي شود.

الزم به ذکر است، در مصوبه ۲7 تيرماه سال 1۳91 
هيأت وزيران در موضوع ابالغ شرح وظايف مرکز 
برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور، اين مرکز 
جهت انجام وظايف حاکميتي جدا شده از شرکت 
به بخش غيردولتي واگذار شد  ايران که  دخانيات 
مجوز  صدور  استثناي  به  و  است  شده  تشکيل 
عامليت هاي صنعتي و بازرگاني، وظيفه اي در قبال 

تعيين تکليف در نحوه توزيع و فروش شرکت هاي 
بخش خصوصي ندارد.

فروش گسترده محصوالت دخاني 
در فضاهاي مجازي

و  صنعت  وزارت  که  تمهيداتي  تمام  با  حال 
کشور  دخانيات  بر  نظارت  و  برنامه ريزي  مرکز 
دخاني  محصوالت  فروش  مجوز  خصوص  در 
در پيش گرفته اند، که البته در کميسيون اصل 9۰ 
مجلس از نقض قانون در اين خصوص ياد شده، 
متأسفانه شاهد فروش اين محصوالت به صورت 
هستيم.  مجازي  فضاي  در  گسترده  و  حرفه اي 
عامليت  تعيين  و  وظايف  دستورالعمل  طبق 
فروش محصوالت دخاني در ماده 6 قانون جامع 
محصوالت  فروش  دخانيات،  با  مبارزه  کنترل 
طريق  از  عمده فروش  عامل  توسط  دخاني 
شبکه هاي مجازي ممنوع است. همچنين در ماده 
محصوالت  فروش  شده  گفته  قانون  همين   11
دخاني از طريق شبکه هاي مجازي و دستگاه هاي 
خودکار فروش ممنوع است. اين در حاليست که 
در ماده 16 نيز آمده مرکز برنامه ريزي و نظارت 
بر دخانيات کشور موظف است فهرست عامالن 
سايت  و  الکترونيکي  درگاه  در  را  خرده فروش 
قابل  که  نحوي  به  دهد،  قرار  خود  اختصاصي 

مشاهده بازديدکنندگان باشد.

به رغم اين مواد قانونی، فقط کافيست فروش سيگار 
قليان  انواع سيگار و  به همراه  الکترونيک  قليان  و 
معمولي را در فضاي مجازي جستجو کنيد. هزاران 
سايت فروش در اين زمينه به رويتان باز مي شود که 
مي توانيد بر اساس شهر، محل سکونت و مقدار پولي 
که قرار است هزينه کنيد، تنها با پرداخت اندکي پول 
به کاالي مورد نظر دست يابيد. اکثر اين سايت ها 
عالوه بر فروش، تبليغ براي نمايندگي فروش در ساير 
شهرستان ها را نيز می پذيرند تا به اين وسيله بتوانند 
عالوه بر فروش، در تمامي شهرها و استان ها ورود 

کرده و کسب سود نمايند.

فروش قلیان های چند میلیونی
 در فضای مجازی 

در سايت هاي فروش قليان هاي معمولي، با انواع 
رو  به  رو  مختلف  قيمت هاي  همراه  به  قليان 
هزار   1۲ از  آنها  قيمت  که  قليان هايي  مي شويم. 
تومان شروع و تا چند ميليون تومان نيز مي رسد. 
عوامل  از  يکي  با  قيمت ها  تفاوت  درباره  وقتي 
قليان هاي  فروش تماس گرفتم، متوجه شدم که 
چند ميليون توماني همگي دست ساز هستند و به 
اصطالح، روي آنها بسيار کار شده است. يعني از 
چوب و ادوات مختلف در ساخت آنها استفاده 

شده است.

از فروشنده پرسيدم: تمامي اينها چه تاثيري بر روي 
مصرف خود قليان دارد؟ در جواب گفت: نوع آلياژ 

استفاده شده است، هر  براي طراحي  و موادي که 
کدام مي تواند ضرر قليان براي ريه ها را کم کند. نوع 
مرغوب چوب و تنگ شيشه اي در اين روند بسيار 

مؤثر است. 

بر اساس توضيحات فروشنده، مي شد اينطور نتيجه 
گرفت که عالوه بر تأثير بد نوع توتون، خود دستگاه 
قليان هم اگر در شرايط مرغوبي توليد نشده باشد، 

ضرر استعمال دخانيات را زيادتر مي کند.
بعد از گذر از هزاران سايت مخصوص فروش انواع 
سيگارهاي برگ، معطر و غيره به همراه قليان هاي 
معمولي، دو برابر آن با سايت هاي فروش سيگار و 
قليان الکترونيک رو به رو شديم. با ورود به تمامي 
اين سايت ها در ابتدا با يک سري مطالب درباره مضر 
نبودن اين نوع دستگاه ها مواجه مي شويم که بسياري 
از آنها، از چند دانشگاه خارجي نقل قول کرده بودند 
که اين نوع وسايل مي تواند جايگزين مناسبي به جاي 
سيگار يا قليان معمولي باشد. با يکي از عوامل فروش 
هم تماس گرفتيم و او گفت: اگر قصد ترک سيگار 
رسانده،  آسيب  شما  به  سيگار  تاکنون  و  داريد  را 
از  کنيد.  استفاده  بي خطر  دستگاه  اين  از  مي توانيد 
فروشنده پرسيدم: مگر درون اين دستگاه ها، نيکوتين 
وجود ندارد؟ در جواب گفت: برخي وجود نيکوتين 
در مايع اين دستگاه ها را انکار و بعضي ديگر ميزان 
نيکوتين آن را بسيار پايين تر از يک سيگار يا قليان 
معمولي مي دانند. اين دستگاه، بسيار بي خطر است 
 5۰۰ تا  تومان  هزار   ۸۰ از  مختلفي  قيمت هاي  و 

هزارتومان دارد.

پرسيدم: علت اين اختالف قيمت چيست؟ فروشنده 
پاسخ داد: اختالف قيمت به نوع باطري اي که در 
دستگاه استفاده  شده، مربوط است. فروشنده در ادامه، 
انواع مختلف باطري ها را نام برد و ادامه داد: در ضمن 
شما مي توانيد با انواع يو اس بي ها، لپ تاپ و حتي 
شارژر موبايل خود اين دستگاه را شارژ کنيد و بعد از 

شارژ، دوباره از آن استفاده کنيد.

پرسيدم: ماده درون اين دستگاه به راحتي در دسترس 
است؟ فروشنده پاسخ داد: شما مي توانيد هر مقدار 
که مي خواهيد را از ما يا از مراکزي که سيگار و يا 

محصوالت دخاني مي فروشند، خريداري کنيد.

پرسيدم: نحوه خريد چگونه است؟ فروشنده پاسخ 
را  مي خواهيد  که  مدلي  شما  راحت.  بسيار  داد: 
انتخاب مي کنيد. در هر نقطه تهران که باشيد، دستگاه 
را به وسيله پيک براي شما ارسال مي کنيم و هزينه 

دستگاه را به پيک مي پردازيد.

اخذ نمایندگي فروش بدون مجوز

با کمي جستجو در اين سايت ها، با چند شماره براي 
اخذ نمايندگي فروش هم مواجه شدم که تصميم 
گرفتم اين موضوع را نيز پيگيري کنم. با يکي از 
بود  آذربايجان شرقي  استان  به  مربوط  که  شماره ها 
تماس گرفتم و در خصوص چگونگي اخذ نمايندگي 

فروش پرسيدم. فروشنده در ابتدا با احترام بسيار و 
خوشحال از اينکه قرار است با وي همکاري کنم، 
اصل  فاکتور  تا  بفرستيد  را  ايميلتان  آدرس  گفت: 
قيمت ها را براي شما ارسال کنم تا به وسيله فروش 
با قيمت هايي که ما گذاشتيم، انشااهلل سودي که مد 

نظرتان هست را دريافت کنيد.

با  داريد؟  فروش  پرسيدم: شما مجوز  فروشنده  از 
خنده گفت: متأسفانه مافياي فروش سيگار هيچ وقت 
اجازه فروش و حرکت را به ما نمي دهند. ما هر وقت 
خواستيم در اين باره حرف بزنيم، کار ما را رد مي کنند.

گفتم: شما که اينقدر در وصف خوب بودن سيگار 
الکترونيک نوشتيد. چرا مجوز نمي گيريد؟ فروشنده 
مافياي فروش سيگار  اما  پاسخ داد: درست است، 
اينقدر در کشور اينقدر قدرت دارد که اجازه حرکت 

به ما نمي دهد.

به  ما مشکلي  براي  زمان فروش  در  پرسيدم: پس 
وجود نمي آيد؟ فروشنده پاسخ داد: نه، مطمئن باشيد 
اتفاقي نمي افتد. ما االن چند سالي هست که اين کار 
را انجام مي دهيم. در ضمن سودي که به شما مي رسد، 

ارزش خطرکردن را دارد.

به هر حال، هر دم از اين باغ بري مي رسد. به هر 
کجا زنگ مي زنيم، همه از مافياي فروش دخانيات 
حرف مي زنند و ديگران را مقصر مي دانند. تمامي اينها 
باز در حالي است که علي اصغر رمزي به شانا گفته 
است: طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
صدور  براي  مربوطه  دستورالعمل هاي  و  ضوابط 
در  سراسري(  و  )استاني  عمده فروشي  مجوزهاي 
سايت اين وزارتخانه )مرکز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات کشور( قرار دارد و متقاضيان مي توانند از 
اين سايت، اطالعات کامل را درخصوص مجوزهاي 
عمده فروشي دريافت کنند. اما انگار اين مجوز فروش 
نيز به گفته فروشندگان، کانال هاي مخصوص به خود 

را دارد.

با تمامي اين تبصره ها و قانون ها که درباره مجوز 
فروش سيگار، کنترل مصرف، واردات و صادرات 
سيگار و همگي آنها وجود دارد، در عمل با روي 
ديگري از سکه در جامعه روبه رو هستيم. از طرفي 
از  ناشي  بيماري هاي  هزينه  از  بهداشت  وزارت 
استعمال سيگار که به اين وزارتخانه تحميل شده 
صحبت مي کند و از طرف ديگر، کميسيون بهداشت 
و درمان مجلس از افزايش ماليات بر سيگار به عنوان 
کاالي آسيب رسان حرف مي زند. تمامي اينها يک 
طرف، از طرف ديگر بحث مجوز فروش محصوالت 
دخاني، خود در پيچ و خم زيادي قرار گرفته است 
که در هر پيچ آن، با حرکت جديد و دور از ذهنی رو 
به رو مي شويم. در نهايت بايد ديد که توليد، ورود 
و فروش انواع محصوالتي دخاني منفعت بيشتري 
دارد يا پرداخت هزينه هاي درمان بيماري هاي ناشي 

از استعمال سيگار؟!

ضرورت اجرای دقیق و شایسته قانون

نيز  حقوق  رشته  دانش آموخته  فتح آبادی،  منصور 
با اشاره به لزوم برخورد با تبليغات اينچنينی گفت: 
برخی کارشناسان اعتقاد دارند بايد با وضع قوانين 
جديد، عرصه بر چنين تبليغاتی تنگ شود. اما به 
واقع آنچه در اين عرصه ضروری به نظر می رسد، 
به اجرای قانون و نه وضع و تصويب قوانين جديد 

معطوف می شود.

اين دانش آموخته رشته حقوق افزود: نارسايی اصلی 
در اين حوزه را بايد در دو بخش فرهنگی و اجرايی 
جستجو کرد و تا زمانی که در اين خصوص اقدامات 
جدی تری انجام نشود، نمی توان به توفيق شايسته ای 
در اين خصوص نائل شد. قانون مبارزه و مقابله ملی 
با دخانيات، قريب به ده سال پيش تصويب شده 
اما آنچه باعث ايجاد چنين رفتارها و پديده هايی در 
فضای مجازی يا واقعی می شود را بايد در اجرای 

ناصحيح و ضعيف قانون مذکور جستجو کرد.

از  توجهی  قابل  بخش  بنده،  اعتقاد  به  افزود:  وی 
اوقات  در  بی برنامگی  دليل  به  نوجوانان  جوانان و 
فراغت و عدم برخورداری از تفريحات متنوع، به 
مصرف دخانيات يا قليان روی می آورند و در صورت 
و  اصولی  قاعده مند،  برنامه های  تدوين  و  طراحی 
کارشناسی و اجرای بدون مسامحه قانون مبارزه و 
مقابله با دخانيات، يقيناً بساط پهن قليان در عرصه های 

گوناگون جمع و برچيده خواهد شد.
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کشوری  طرح  اول  فاز  اختتاميه  مراسم 
پاد در دو مرحله اجرا شد. مرحله اول 
همايش شهرداری  سالن  در  مراسم  اين 
مسجد  در  نيز  دوم  مرحله  و  ورامين 
در  شهرستان  اين  )عج(  صاحب الزمان 
15 بهمن ماه برگزار شد. در اين مراسم، 
گلپايگانی،  محمدی  حجت االسالم 
رئيس دفتر مقام معظم رهبری و رئيس 
سيد  آيت اهلل  جمعيت،  هيأت امنای 
مرتضی محمودی گلپايگانی امام جمعه 
جمعيت  هيأت امنای  رئيس  و  ورامين 
محسن  سيد  آقا  حاج  ورامين،  شعبه 
موقت  امام جمعه  گلپايگانی،  محمودی 
و  تبليغات  شورای  مديرکل  و  ورامين 
هماهنگی استان تهران، دکتر محمد رضا 
با  مبارزه  جمعيت  دبيرکل  مسجدی 
حميدرضا  ايران،  دخانيات  استعمال 
شعبه  جمعيت  مديرعامل  شاهسون 
آموزش  رئيس  نيکبخت  آقای  ورامين، 
امير  قرچک،  شهرستان  پرورش  و 
محمدی رئيس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان ورامين، شقايق ميرزايی عضو 
شورای اسالمی شهرستان ورامين، خانم 
شهر  شورای  نايب رئيس  باقر  محمد 
ورامين، جعفر اردستانی رئيس شهرستان 

 با حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس هیأت امنای جمعیت برگزار شد؛

مراسم اختتامیه فاز اول طرح کشوری »پاد«
تجلیل از ربع قرن فعالیت های فرهنگی امام جمعه ورامین و تجلیل از خانواده های شهیدان مدافع حرم در ایام دهه مبارک فجر

طرح  اجرايی  مدير  معاف  خانم  ورامين، 
پاد، اعضای ستاد دهه فجر، خانواده های 
ساير  و  پادياران  ورامين،  شهدای  معظم 
اجرای  در  که  کارشناسانی  و  مسئوالن 
طرح پاد همکاری داشتند، در اين مراسم 
بر  عالوه  مراسم  اين  داشتند.  حضور 
به  پاد  کشوری  طرح  اول  فاز  اختتاميه 
و  زينب )س(  حضرت  والدت  مناسبت 
از  قدردانی  پرستار،  روز  گراميداشت 
ورامين،  در  مدافع حرم  شهدای  خانواده 
قدردانی از نيم قرن فعاليت های فرهنگی 
امام جمعه ورامين و در نهايت پاسداشت 

ايام دهه فجر برگزار شد.
الزم به ذکر است در اين مراسم به ترتيب 
از حسن افشار مدير مدرسه پسرانه عمار، 
دخترانه  مدرسه  مدير  باقر  محمد  خانم 
واليت، آقای امير محمدی رئيس آموزش 
شاهسون  حميدرضا  ورامين،  پرورش  و 
استعمال  با  مبارزه  جمعيت  مديرعامل 
دخانيات شعبه ورامين، خانم معاف مدير 
ورامين،  شهرستان  در  پاد  طرح  اجرايی 
اجرای  حمايت کنندگان  از  خدام  خانم 
ساير  و  ورامين  شهرستان  در  طرح  اين 
با تقديم  عزيزان، مسئوالن و کارشناسان 

لوح تقدير، تشکر و قدردانی شد.

محمودی،  محسن  سيد  حجت االسالم 
امام جمعه موقت شهرستان ورامين و عضو 
اين  دخانيات  استعمال  با  مبارزه  جمعيت 
شهرستان در اين مراسم گفت: امروز دشمن 
سرمايه گذاری ويژه و هنگفتی را در حوزه 
مواد مخدر و دخانيات انجام داده است. آنها 
با ترويج مصرف مواد دخانی در ميان اقشار 
مختلف مردم، به ويژه جوانان و نوجوانان، به 

دنبال رسيدن به اهداف ديگری هستند.

از  استفاده  گسترش  امروز  داد:  ادامه  وی 
قليان، يک خطر جدی  به ويژه  مواد دخانی 
در جامعه کشور محسوب می شود و اين امر 
ذهن برنامه ريزان و تصميم گيران اين عرصه 
در  دشمن  است.  کرده  مشغول  خود  به  را 
با گسترش  تا  حوزه جنگ نرم تالش دارد 
استفاده از مواد دخانی، اهداف و برنامه های 
ديگر خود را در جامعه اسالمی ايران پياده 
به  دخانيات  با  مبارزه  ميان،  اين  در  و  کند 
عنوان راهکاری مهم در حوزه مقابله با جنگ 

نرم دشمن به حساب می آيد. 

محمودی متذکر شد: شهرستان ورامين يکی 
از مناطق پيشگام در عرصه های فرهنگی و 
اجتماعی در کشور است و به همين خاطر، 
اين سمن با توجه به ظرفيت های موجود اين 
منطقه، اجرای طرح پاد در مرحله پايلوت را 
برگزيده است. طی سال های اخير در حوزه 
فرهنگسازی مبارزه با دخانيات در ورامين، 
اقدامات مثبت و سازنده ای انجام شده است.

استان  هماهنگی  تبليغات  شورای  مديرکل 
تهران ادامه داد: فردی که به مواد دخانی و 
نقش  به  نمی تواند  کرده،  پيدا  اعتياد  مخدر 
خود در جامعه به خوبی عمل کند، لذا اين 
بهترين خبر برای دشمن در عرصه جنگ نرم 
خواهد بود. جان باختن يک نفر در هر شش 
نشان دهنده  دخانيات،  مصرف  اثر  بر  ثانيه 

برنامه ريزی دقيق و پيچيده دشمن است.

محمودی با اشاره به جان باختن 65 هزار نفر 
در سال بر اثر مصرف مواد دخانی گفت: بر 
اساس آمارها، در طول سال بيش از 65 هزار 

امام جمعه موقت ورامین در اختتامیه فاز اول طرح کشوری »پاد«:

گسترش مواد دخانی در بین جوانان از جمله اهداف دشمن در جنگ نرم است
نفر بر اثر مصرف مواد دخانی جان خود را 

از دست می دهند.

دشمن دست از کینه توزی
 و برنامه ریزی بر نمی دارد

اين  درمان  به ضرورت  اشاره  با  محمودی 
درد بزرگ گفت: امروز برای مقابله با مواد 
دخانی بايد همه به صحنه و ميدان آمده و 
برای درمان اين درد بزرگ به وظيفه خود 
عمل کنند و در اين ميان، خانواده ها نقش 

مهم و بی بديلی را بر عهده دارند.

اين  بر  تأکيد  با  ورامين  موقت  جمعه  امام 
به  خانواده  از  بايد  اقدامات  همه  که  نکته 
عنوان مهم ترين رکن اجتماع آغاز شود، ادامه 
مقابله  مقدم  خط  در  خانواده ها  امروز  داد: 
در  فردی  هر  و  دارند  قرار  دخانی  مواد  با 
جامعه بايد سرباز عرصه مبارزه با دخانيات 
باشد. متأسفانه دشمن دست از کينه توزی و 
برنامه ريزی بر نمی دارد و بايد اقشار مختلف 
با هوشياری و آگاهی  ايران اسالمی،  مردم 
از تهديدات دشمن، به مقابله با توطئه های 

استکبار بپردازند.

استان  هماهنگی  تبليغات  شورای  مديرکل 
تهران افزود: ورامين همواره در عرصه های 
دينی، انقالبی و فرهنگی پيشگام بوده و در 
اتحاد مردم و مسئوالن،  صورت همدلی و 
می تواند در حوزه مبارزه با دخانيات نيز به 

الگويی برای ساير نقاط کشور تبديل شود.

نکته  اين  به  اشاره  با  خاتمه  در  محمودی 
شهر  اولين  پايلوت،  عنوان  به  ورامين  که 
ادامه  است،  شده  انتخاب  دخانيات  بدون 
شدن  تبديل  برای  تالش هايی  امروز  داد: 
ورامين به اولين شهر بدون دخانيات ايران 
انجام شده است، اما هنوز تا رسيدن به نقطه 
ايده آل فاصله وجود دارد. مقابله و مبارزه با 
دخانيات وظيفه يک نهاد و ارگان نيست و 
بايد همه افراد جامعه به همراه مسئوالن به 
ميدان آمده و ورامين را به اولين شهر بدون 

دخانيات ايران تبديل کنند.

گواهینامه دوره آموزشی پادیاران
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

شهرستان ورامین
پادیار گرامی                                                     

سرکار خانم آتنا عرب شیرازی
بدون شک آینده روشن این مرز و بوم در گرو سالمت فردی و پیرو آن سالمت جامعه 

رقم خواهد خورد.                                                            
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر از حضور موثر جنابعالی در کالس های آموزشی طرح پاد 
)پیشگیری استعمال دخانیات (که در سال تحصیلی 95-96 برگزار گردید اعالم می داریم و 
کسب امتیاز 88  در مقام اول آموزشی را تبریک عرض می نماییم. امیدوارم در ذیل توجهات 
خداوند متعال در تمام مراحل زندگی سالم و سربلند و پیروز باشید                                                                      

        دکتر محمد رضا مسجدی                                                        حمید رضا شاهسون 
        دبیر کل جمعیت مبارزه با                                                    مدیر عامل جمعیت مبارزه با

          استعمال دخانیات ایران                                                استعمال دخانیات شهرستان ورامین

نمونه ای از گواهینامه اتمام دوره آموزشی پادیاران
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در  گلپايگانی  محمدی  محمد  حجت االسالم 
فرهنگی  خدمات  قرن  نيم  از  تجليل  مراسم 
محمودی  مرتضی  سيد  آيت اهلل  معنوی  و 
گلپايگانی، امام جمعه ورامين، هديه ای به رسم 
يادبود به ايشان اهدا کرد و گفت: امروز همه 
افراد وظيفه دارند تا اتحاد، همدلی، رفاقت و 
دوستی خود را حفظ کنند. اگر سخن تفرقه آميز 
از حلقوم هر فردی خارج شود، آن فرد در اصل 
بلندگوی شيطان شده است و بدترين درد و 
 مرض برای ايران، ايجاد اختالف در نظام است.
رئيس هيأت امنای جمعيت مبارزه با استعمال 
دخانيات ايران در ادامه ضمن تاکيد بر ارج نهادن 
به مقام شهدا، به خصوص شهدای مدافع حرم 
تصريح کرد: امروز عامل وحدت جامعه، ولی 
فقيه است و همه بايد گوش به فرمان رهبر معظم 
انقالب بوده و اطاعت از ايشان را بر خود فرض 
 بدانند تا انقالب به سرمنزل مقصود خود برسد.
حجت االسالم محمدی گلپايگانی پيش از اين 
اينکه ورامين در بحث مبارزه  به  با اشاره  نيز 
با دخانيات هميشه پيشگام بوده و اجرای اين 
مدارس(  در  دخانيات  از  )پيشگيری  طرح 
و  آموزش  برنامه های  اولويت  در  بايد  نيز 
بود: ريشه کن کردن  قرار گيرد، گفته  پرورش 
ساده ای  کار  قليان  و  سيگار  استعمال  فرهنگ 
مأيوس شد.  راه  از سختی  نبايد  ولی  نيست، 
بايد با جديت بيشتر از گذشته و با همکاری 
در  حوزه  اين  متخصصان  و  بزرگان  ياری  و 
برداشت. گام  گذشته  از  مؤثرتر  زمينه   اين 
ادامه  در  انقالب  معظم  رهبر  دفتر  رئيس 
متذکر شد: اعتياد به دخانيات، مقدمه اعتياد به 
مواد مخدر است. لذا مبارزه در اين راه بسيار 
ارزشمند است. کسانی که در راه آگاهی بخشی 
در رابطه با مضرات و آسيب های جامعه گام بر 
می دارند، برای خود حساب پس اندازی برای 
روز قيامت باز کرده اند که هر لحظه موجودی 

آن در حال افزايش است.

رئيس  و  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئيس 
از  تجليل  مراسم  در  جمعيت  هيأت امنای 
ورامين  در  حرم  مدافع  شهدای  خانواده های 
گفت: امروز همه افراد وظيفه دارند تا اتحاد، 
همدلی ، رفاقت و دوستی خود را حفظ کنند . 
اگر سخن تفرقه آميز از حلقوم هر فردی خارج 
بلندگوی شيطان شده  اصل  در  فرد  آن  شود ، 

حجت االسالم محمدی گلپایگانی رییس هیات امنای جمعیت

بدترین درد و مرض برای ایران، ایجاد اختالف در نظام است

ايجاد  ايران ،  برای  مرض  و  درد  بدترين  و  است  
اختالف در نظام است.

امام راحل پیش از آغاز نهضت 
اسالمی، از جایگاه برجسته و واالیی 

در حوزه علمیه برخوردار بود
گلپايگانی  محمدی  المسلمين  و  حجت االسالم 
در  که  ورامين  حرم  مدافع  شهدای  يادواره  در 
مسجد صاحب الزمان)عج( اين شهرستان برگزار 
شد، با اشاره به ايام اهلل دهه مبارک فجر و پيروزی 
آغاز  از  پيش  راحل  امام  گفت:  اسالمی  انقالب 
از جايگاه برجسته و وااليی در  نهضت اسالمی، 
حوزه علميه برخوردار بود و همگان ايشان را به 

دين داری، وفاداری و اخالق می شناختند.

دارند  ادعاهايی  زبان  به  افراد  از  بعضی  افزود:  وی 
که ما چنان کرديم و امروز چنان می کنيم، ولی زمان 

راحل  امام  اما  می کشند  پس  پا  می شود ،  که  عمل 
در راه هدفش هرچه داشت را فدا کرد و همچون 
و  تحمل  را  فراوانی  سختی های  حسين )ع(  امام 
در  امام  کرد.  اسالم  تقديم  را  فرزند خويش  حتی 
دوری  و  گرفتاری  رنج ،  درد ،  انقالب،  پيروزی  راه 
نياورد. ابرو   از وطن را به جان خريد ولی خم به 
رئيس دفتر رهبر معظم انقالب افزود: مهمترين هدف 
انقالب اسالمی که در قانون اساسی نيز به آن تأکيد 
شده، آن است که انسان ها تنها بنده خدا باشند و همه 
مردم و مسلمانان جز در مقابل خداوند ، در برابر هيچ 
بنده ای سر تعظيم فرود نياورند و اين همان نقطه ای 

است که استکبار جهانی با آن مشکل دارد.

دول  و  آمريکا  نگاه  از  ما  بزرگ  گناه  گفت:  وی 
استعمارگر آن است که ما جز خدا را نمی پرستيم، 
دارند.  خدايی  ادعای  فرعون  مانند  آنان  چراکه 
حکومت ننگين پهلوی و کارنامه سياه آن، چه در 
در  تنها  پسرش،  زمان  در  و چه  رضاخان  دوران 

مسير دشمنی با اسالم حرکت کرد که نمونه آن را 
می توان در قتل عام حدود چهار هزار نفر از مردم 
در مسجد گوهرشاد مشاهده کرد ، مردمی که تن به 
کشف حجاب ندادند و در حرم امام رضا )ع( به 

خاک و خون کشيده شدند.

ایران هیچ گاه
 جنگ طلب نبوده و نیست

بيان کرد: رضاخان در  رئيس هيأت امنای جمعيت 
ابتدای کار خود حتی با قزاق ها هيأت های عزاداری 
به راه می انداخت، ولی بعد از تسلط بر حکومت، 
و  مراسم عزاداری سيد و ساالر شهيدان  برگزاری 
برپا کردن مجالس روضه خوانی را ممنوع کرد. رژيم 
پهلوی امالکی که در راه امام حسين )ع( وقف شده 
بود را به ديگران بذل و بخشش کرد که مبادا سرمايه ای 
 برای اقامه عزای امام حسين )ع( در دست مردم باشد.
محمدرضا  افزود:  انقالب  معظم  رهبر  دفتر  رئيس 

ديگر  شيوه ای  به  را  اسالم  با  دشمنی  پهلوی، 
حکومت  ارکان  که  گونه ای  به  می کرد  دنبال 
خود و منصب های حساسی از جمله نخست 
را  مخصوصش  پزشک  و  دربار  وزير  وزير ، 
نوکر  می کرد ،  انتخاب  يهوديان  و  بهائيان  از 
بی اختياری که همه حرکاتش توسط آمريکايی ها 
فروش  ميزان  زمان ،  آن  در  می شد.  برنامه ريزی 
ايران  ولی  بود،  بشکه  ميليون  ايران شش  نفت 
تنها درآمد ۳۰۰ هزار بشکه را دريافت می کرد 
 و مابقی را آمريکا و انگليس به تاراج می بردند.
وی بيان کرد: محمدرضا پهلوی با بهره گيری از 
41۰ هزار نفر ارتشی ، 6۰ هزار نيروی ژاندارمری 
و 6 هزار نيروی رسمی ساواک تالش می کرد 
مستقيم  پشتيبانی  از  که  خود  حکومت  از  که 
در  ولی  کند  حراست  بود،  برخوردار  آمريکا 
مقابل امام راحل تنها به پشتوانه مردم توانست 
برگرفته  در  را  آن  فراگيری  فساد  که  رژيم  اين 
بود سرنگون ساخته و اسالم را زنده کند. اگر 
نمی شد،  پيروز  انقالب  اين  پيش  سال   ۳۸ در 
نمی ماند  باقی  آن  نام  جز  چيز  اسالم  از  امروز 
پسران ،  دختران ،  سر  بر  چه  که  نبود  معلوم  و 
با  امروز  می آمد.  ما  تفريحی  مراکز  و  دانشگاه 
وجود نارسايی هايی که وجود دارد ، نظام مقدس 
 جمهوری اسالمی از امنيتی پايدار برخوردار است.
محمدی گلپايگانی تأکيد کرد: آمريکا    ام الفساد جهان 
است و اسرائيل نوچه اين کشور ظالم است ، شعار 
 مرگ بر آمريکا هيچگاه از ملت ايران جدا نمی شود.
وی گفت: امروز شاهديم که اسرائيل از جنايات 
داعش در کشورهای مسلمان جشن گرفته، چراکه 
ديگر کسی به ياد مظلوميت فلسطين نيست و آنها به 
 راحتی حتی مسجدالقصی را نيز از بين خواهند برد.
وی با اشاره به شهادت جمعی از آتش نشانان 
در حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو گفت: 
16 جوان ايران اسالمی با علم به خطرات پيش 
رو، تن به آتش زدند تا جان ديگر انسان ها را 
نجات دهند.، آمريکا بايد بداند که ميليون ها نفر 
دارند. حضور  ايران  کشور  در  جوانان  اين   از 
رئيس دفتر رهبر معظم انقالب تأکيد کرد: ايران 
هيچگاه جنگ طلب نبوده و نيست، ولی اگر روز 
اقتضا کند ، ملت ايران با روح و جسم و تمامی 
وجود از ايمان ، نظام و کشورشان دفاع می کنند 
و اجازه نمی دهند دوران سياه طاغوت بار ديگر 
به اين کشور باز گردد تا پرچم انقالب به دست 

صاحب الزمان)عج( سپرده شود.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران 
شهرستان  مسئوالن  همکاری  از  تجليل  با  نيز 
ورامين در حوزه مبارزه با دخانيات گفت: امروز 
است. همزمان شدن روز جمعه،  مبارکی  روز 
همان روز فرج آقا امام زمان )ع( با ميالد حضرت 
روزهای  به خصوص  و  پرستار  روز  و  زينب 
پربرکت دهه فجر را در جهت مبارزه با دخانيات 

در کشور به فال نيک می گيريم.

به  اشاره  با  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
سخنان سناتور تندرو و جمهوری خواه آمريکا، 
جان مک کين متذکر شد: وی در کارزارهای 
انتخاباتی خود به صراحت اعالم کرد، که ايران 
جنگ،  سال   ۸ گذاشتن  سر  پشت  بر  عالوه 
تحريم و محاصره های اقتصادی را نيز تاکنون 
کرده  مقاومت  مقاطع  اين  تمامی  در  و  داشته 
است. لذا ما بايد سيگار را آنقدر وارد ايران کنيم 
تا جوانانشان با ابتال به انواع بيماری ها نتوانند 
اين  وی  که  زمانی  کنند.  اداره  را  کشورشان 
صحبت ها را کرد، بسياری از سازمان های مردم 
نهاد در آمريکا عليه او تظاهرات کردند و در 
نهايت آقای مک کين اعالم کرد که اين حرف 

يک شوخی بيش نبوده است. 

و  باشند  آگاه  بايد  ما  جوانان  گفت:  مسجدی 
چه  سيگار  و  قليان  مصرف  پشت  که  بدانند 
است.  انجام  درحال  دقيقی  برنامه ريزی های 
متأسفانه خانواده های ايرانی امروزه به راحتی در 
کنار هم قليان می کشند و قبح استفاده از قليان در 
بين خانواده ها شکسته شده است. خانواده رکن 
اصلی هر جامعه است، حال اگر اين نهاد متزلزل 

جوانان آگاه باشند، پشت مصرف قلیان و سیگار، برنامه ریزی های دقیقی است 

شود عالوه بر خود خانواده، کشور نيز در معرض 
آسيب جدی قرار خواهد گرفت. 

وی با اشاره به صحبت های رابرت مرداک، غول 
کرده  اعالم  مرداک  آقای  گفت:  آمريکا  رسانه ای 
است اگر می خواهيد با ايرانی ها مقابله کنيد، بايد 
ستون خانواده را تحت تاثير قرار دهيد. حال اگر 
قليان  يکديگر  کنار  در  راحتی  به  ما  خانواده های 
بکشند، فارغ از هرگونه تبعات سالمت و اجتماعی 
آن، متأسفانه کاری کرده ايم که دشمنان زودتر به 

مقاصد خود برسند. 

زنان همیشه گروه هدف دشمنان هستند

ايران  استعمال دخانيات  با  مبارزه  دبيرکل جمعيت 
نهاد خانواده  و  زنان در جامعه  به جايگاه  ادامه  در 
اشاره کرد و گفت: زنان بيش از هر وقت ديگر در 
فعاليت های اجتماعی و خانواده پيشگام هستند. اين 
را به راحتی می توان در قشر تحصيلکرده کشور ديد. 
به طور مثال 55 درصد دانشجويان ما زنان هستند و 
نيز 6۰ درصد ورودی دانشگاه علوم پزشکی را زنان 

تشکيل می دهند. زنان بايد بدانند که هميشه گروه 
هدف دشمنان بوده اند. متأسفانه بايد اين نکته را يادآور 
شد که 1 تا ۲ درصد جمعيت زنان سيگار می کشند.  

مسجدی با اشاره به اين مطلب که امروز دشمن در 
عرصه آلوده کردن دختران و پسران ايرانی به دخانيات 
برنامه دارد، گفت: خطر استفاده از قليان بيش از سيگار 
است و مصرف قليان خطرات جدی و سنگينی را به 

انسان وارد می کند و بايد با آن مقابله کرد.

عنوان  به  ورامين  شهرستان  داد:  ادامه  مسجدی 
پايلوت طرح شهر بدون دخانيات درکشور انتخاب 
شده است و در اين زمينه طرح های متعددی در 

اين منطقه انجام می شود.

طرح پاد یکی از طرح های مهم در 
حوزه مبارزه با دخانیات است

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران، 
با خطرات مصرف  آشناسازی جوانان و نوجوانان 
مبارزه  جمعيت  برنامه های  جمله  از  را  دخانيات 

پاد  طرح  گفت:  و  دانست  دخانيات  استعمال  با 
يکی از طرح های مهم در حوزه مبارزه با دخانيات 
است که تالش می شود با آگاه سازی و آموزش به 
دانش آموزان، آينده سازان ايران اسالمی را به عنوان 

سفيران اين عرصه جذب کنيم.

مسجدی عنوان کرد: نقش رسانه ها بويژه رسانه ملی 
نيز در حوزه مبارزه با دخانيات بسيار مهم است و بايد 
همه در اين عرصه به وظيفه ذاتی خود عمل کنند. به 
هر ترتيب مصرف دخانيات به عنوان يک خطر جدی، 
اقشار مختلف مردم بويژه جوانان و نوجوانان را تهديد 
می کند و در اين ميان، مسئوالن در کنار برنامه ريزان 
عملياتی،  راهکارهای  ارائه  با  بايد  تصميم گيران  و 
زمينه را برای کاهش و حذف مواد دخانی از جامعه 
فراهم آورند. از طرف ديگر هوشياری و حساسيت 
خانواده ها نسبت به استفاده فرزندان و جوانان خود از 
مواد دخانی می تواند از بسياری آسيب ها و تهديدها 

جلوگيری به عمل آورد.

دبيرکل جمعيت مبارزه با دخانيات ايران در حاشيه 
دهه  ايام اهلل  با  همزمان  ورامين  شهرستان  به  سفر 
مبارک فجر، با اشاره به اين نکته که خانواده افراد 
سيگاری در معرض آسيب های جدی قرار دارند، 
گفت: خطرات ايجاد شده در اثر مصرف سيگار و 
قليان فقط به فرد مصرف کننده منحصر نمی شود و 
آمارها به خوبی نشان دهنده وارد شدن آسيب های 

جدی به کل افراد خانواده است.

محمدرضا مسجدی در ادامه با اشاره به اين نکته 
که ۲۲ نوع سرطان ناشی از مصرف دخانيات است، 
و  مقابله  برای  مختلف  ظرفيت های  از  بايد  افزود: 
مبارزه با مصرف مواد دخانی استفاده کرد. همچنين 

گسترش استفاده از مواد دخانی از برنامه های دشمن 
است و امروز بخش اعظمی از صنعت دخانيات 
دنيا در اختيار آمريکايی ها بوده و دشمن با همه توان 

برای گسترش مصرف مواد دخانی تالش می کند.

تا  داريم  تالش  شد:  متذکر  خاتمه  در  مسجدی 
دانش آموزان  به  را  الزم  آگاهی های  و  آموزش ها 
درباره مصرف مواد دخانی داده و پيشگيری های 

الزم را انجام دهيم.

نمونه ای از سوگندنامه پادیاران
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آموزش و اطالع رسانی در خصوص آشنایی با مضرات دخانیات

گزارش تصویری از مرکز فرآموز)نفس پاک( 

بازدید مدرسه پسرانه مهدیار در ورامین )28 بهمن ماه ۹۵(

بازدید مدرسه دخترانه زواره در ورامین )20 بهمن ماه ۹۵(

وقتی بچه ها در مقام یک شهردار
 با سیگار و قلیان مبارزه کنند

مرکز فرآموز نفس پاک در بازديد از کودکان از اين مرکز، از آنها خواست که 
در مقام يک شهردار، هر اقدامی که الزم باشد در رابطه با مبارزه با استعمال 

سيگار و قليان انجام داد را در يک نامه بنويسند.

الزم به ذکر است کودکان در اين مرکز بعد از گذراندن کالس های مختلف 
و دريافت اطالعات و آموزش های الزم در رابطه با »نه گفتن« به سيگار 
و دوری جستن از رفتارهای پرخطر از همان سنين کودکی، در نهايت در 
مقام شهردار يک شهر در زمينه مبارزه با مواد دخانی نظرات و پيشنهادات 
خود را در قالب يک نامه منتقل کردند. در اينجا چند تا از اين نامه ها را 
منعکس کرديم تا ببينيم فرزندان ما با تمام کودکی و کم تجربگی، حرف ها 

و نظراتی دارند که بسيار بزرگ و شنيدنی است.

حسین خلیلی نیز در حاشیه این مراسم گفت: 
در سال ۹0 یعنی حدود ۵ سال قبل، به پیشنهاد 
حمیدرضا شاهسون، جمعیت مبارزه با استعمال 
شد.  راه اندازی  ورامین  شعبه  ایران  دخانیات 
یک سال بعد نیز انجمن این سازمان مردم نهاد، 
به دست آیت اهلل محمودی امام جمعه ورامین و 
رئیس هیأت امنای جمعیت شعبه ورامین شروع 

به کار کرد. 

رئيس هيأت مديره جمعيت شعبه ورامين در ادامه 
در سه  نهاد  مردم  اين سازمان  برنامه های  افزود: 
سطح برای دانش آموزان فعاليت می کند. همچنين 
طرح پاد در سطوح مختلف آموزشی و فرهنگی 

رئیس هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه ورامین

15 یکی از توطئه ابرقدرت ها برای ایران، ورود دخانیات است در  شهر  اين  مردمان  که  همانطور  است. 
تاريخ  در  را  ماندگار  حرکتی   4۲ سال  خرداد 
جمهوری اسالمی ثبت کرد، در رابطه با مبارزه 

با دخانيات نيز همچنان پيشرو است. 

از  پاد  طرح  اجرای  برای  کرد:  تصريح  خليلی 
سازمان ها و ادارات مختلف درخواست همکاری 
را  ما  همواره  تاکنون  نيز  آنها  انصافًا  که  کرديم 
پرورش  کانون  مانند  مراکزی  کرده اند.  پشتيبانی 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  کودکان،  فکری 
استانداری،  فرمانداری،  پرورش،  و  آموزش 
نيروی انتظامی، وزارت ارشاد و ساير سازمان ها 

و ارگان های مربوطه پشتيبان ما بوده اند.

ورامين  شهرستان  پسرانه  و  دخترانه  مدارس  در 
برای دانش آموزان برنامه ريزی و اجرا شد. 

ابرقدرت ها  توطئه های  از  يکی  شد:  متذکر  وی 
برای ما، ورود دخانيات است. در حاليکه فروش 
محدوديت های  با  بزرگ  کشورهای  در  سيگار 
زيادی رو به رو است، ولی متأسفانه در کشور ما 
بدين گونه نيست. خوشبختانه شهرستان ورامين 
در  هميشه  بزرگ،  تهران  شرق  مرکز  عنوان  به 
بوده  پيشگام  دخانيات  استعمال  با  مبارزه  زمينه 
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چون  امراضي  به  ابتال  منشأ  دخانیات،  مصرف 
سرطان، بیماري هاي قلبي عروقي و تنفسي است 
میزان مرگ ومیر  با  معناداري  ارتباط عمیق و  و 
زودرس افراد دارد. سیگار و تنباکو، به عنوان دومین 
علل مرگ ومیر در جهان شناخته شده اند و ساالنه 
۶ میلیون نفر در جهان به دلیل مصرف دخانیات 
جان خود را از دست مي دهند و برآورد مي شود تا 
سال 2030، نرخ مرگ ومیر ناشي از مصرف مواد 
 دخاني و سیگار به ۱0 میلیون نفر در سال برسد.

قیمت  افزایش  مي دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
در  توجهي  قابل  تأثیر  دخاني،  مواد  و  سیگار 
افزایش  دارد.  مواد  این گونه  استعمال  کاهش 
مالیات بر سیگار و دخانیات، زمینه ساز افزایش 
قیمت این مواد است و افزایش قیمت نیز احتمال 
قطع مصرف در اقشار کم درآمد و کاهش مصرف 
در قشرهایي با درآمد باالتر را سبب می شود و 
مصرف  میزان  توجه  قابل  کاهش  کلی،  به طور 
مواد دخاني در جامعه را رقم مي زند. از این رو، 
در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته جهان، از 
اعمال نرخ مالیات باال بر دخانیات به عنوان ابزار 
کاهش  مواد،  این گونه  مصرف  کنترل  سیاست 
بیماري هاي ناشي از مصرف دخانیات و بهبود 

سالمت جامعه بهره برده مي شود.

قيمت  درصدي   1۰ افزايش  آمارها،  اساس  بر 
پنج  حدود  کاهش  موجب  دخاني  محصوالت 
درصد مصرف در کشورهاي پيشرفته و ۸ درصد 
مي شود.  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  مصرف 
مي تواند  نيز  سيگار  قيمت  درصدي   7۰ افزايش 
جلوگيري  جهان  در  نفر  ميليون   114 مرگ  از 
افزايش  با  دخاني،  صنايع  ادعاي  به رغم  کند. 
نيز  کشورها  درآمد  دخاني،  محصوالت  ماليات 
برای  مي دهد  نشان  بررسي ها  مي يابد.  افزايش 
رسيدن به نتايج مطلوب، ميزان ماليات هريک از 
محصوالت دخاني بايد حدود دوسوم تا چهارپنجم 
شود. تعيين  محصول  آن  خرده فروشي   قيمت 
به نقل از رسانه مالياتي ايران، تجربه کشورهايي از 
جمله سوئد حاکي از تأثير افزايش ماليات بر کاهش 
در سال  بررسي ها  است.  دخانيات  ميزان مصرف 
1997 نشان داد با افزايش ماليات در سوئد، ميزان 
مصرف دخانيات در ميان مردها از ۲1 درصد در 

پیامدهای افزایش قیمت سیگار

در اقشار کم درآمد

در اقشار پردرآمد

قطع مصرف

کاهش مصرف

سال 1996به 17 درصد در سال 1997 کاهش و 
ميزان درآمد دولت از اخذ ماليات در سال 1997 
تا 9 درصد افزايش يافت. هم اکنون سوئد کمترين 
ميزان شيوع مصرف دخانيات در اروپا را دارا است.

در ایران خرید یک پاکت سیگار
  ارزان و بي دردسر تمام مي شود

در ايران خريد يک پاکت سيگار، ارزان و بي دردسر تمام 
مي شود و همين مسئله بر آتش مصرف دخانيات در 
کشور دامن زده است. در کشورهاي توسعه يافته با وضع 
ماليات هاي سنگين بر سيگار، قيمت اين ماده دخاني 
چنان باال مي رود تا حداقل دسترسي گروهي از جامعه به 
سيگار ارزان محدود شود. بر اساس معاهده جهاني کنترل 

دخانيات که ايران نيز جزو آن است، ماليات بر سيگار بايد 
معادل 6۰ تا 7۰ درصد قيمت خرده فروشي آن باشد، ولي 
در کشور ما ماليات بر ارزش افزوده سيگار تنها 1۲ درصد 
تعيين شده است. اين امر سبب شد تا با اتخاذ تمهيداتي، 
عالوه بر اخذ عوارض و ماليات ارزش افزوده به نرخ 
عمومي، ماليات اختصاصي بر کاالهاي آسيب رسان از 
جمله نوشابه های گازدار، آالينده های محيط زيست و 
سيگار اعمال شود. مطابق تبصره 7 اليحه بودجه سال 96،  
از ابتداي اين سال ماليات هر پاکت سيگار توليد داخل 
به ميزان ۲۰ درصد و سيگار وارداتي به ميزان ۳۰ درصد 
قيمت خرده فروشي تعيين می شود. اين قبيل اقدامات، 
ضروري اما ناکافي است چراکه در بسياري از کشورهاي 
توسعه يافته، ميزان ماليات بر سيگار به حداقل 7۰ درصد 
رسيده و در برخي کشورهاي توسعه يافته نيز ماليات 

75 درصدي بر سيگار اعمال مي شود. گفتني است 6۰ 
درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده 
اضافه شده بر نوشابه های گازدار، به وزارت بهداشت و 
4۰ درصد آن نيز به وزارت ورزش و جوانان جهت 
مصرف در محل تعيين شده اختصاص يافته است. در 
اين راستا، 5۰ درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر 
ارزش افزوده سيگار نيز به وزارت آموزش و پرورش و 
5۰ درصد ديگر به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

اختصاص می يابد.

سازمان ملل متحد خواستار
افزایش مالیات سیگار است

افزايش  خواستار  پيش  چندي  متحد  ملل  سازمان 
ماليات سيگار و مواد دخاني جهت تأمين هزينه هاي 
کنفرانس  بيانيه سومين  اساس  بر  پايدار شد.  توسعه 
بين المللي سازمان ملل متحد در زمينه تأمين مالي توسعه 
که در شهر آديس آبابا کشور اتيوپي در ۲5 تيرماه 94 
صادر شد، اين سازمان از همه دولت ها خواست تا با 
افزايش ماليات سيگار و مواد دخاني به منظور کاهش 
مصرف دخانيات و کم کردن هزينه هاي تحميلي بر 
 سالمت، برنامه ها و اقدامات عملي را به اجرا درآورند.

و  موفق ترين  بهداشت،  جهاني  سازمان  نظر  بر  بنا 
مؤثرترين استراتژي برای کنترل مصرف سيگار و مواد 
که  است  مواد  اين  قيمت  و  ماليات  افزايش  دخاني، 
کاهش مصرف در جامعه را در پي داشته و منجر به 
ارتقاء کيفيت سالمت در جامعه و کاهش هزينه هاي 
درمان و سالمت مي شود. بر اين اساس، اجالسي با 
حضور هيأت ويژه مشاوران ارشد مالياتي سازمان جهاني 
بهداشت به منظور ارائه راهکار و تجربيات کشورهاي 
اروپايي در زمينه ماليات بر مواد مضر سالمت، چندی 
پيش در سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد. مطابق 
نظر مشاوران ارشد سازمان مزبور، بر جنبه کارساز بودن 
ماليات ويژه کاالهاي آسيب رسان به عنوان يک تجربه 
موفق در اتحاديه اروپا تأکيد شد و براساس نقشه راه پنج 
ساله پيشنهادي از سوي اين سازمان، ماليات بر دخانيات 
می تواند طي پنج سال به صورت پلکاني افزايش يافته 
و در نهايت در سال پنجم به نرخ 5۰ درصد بر مبناي 
شده  پيش بيني  درآمد  که  برسد  خرده فروشي  قيمت 
حاصل از اين افزايش در پايان سال پنجم، در حدود 1۰ 

ميليارد و 5۲۳ هزار تومان تخمين زده می شود.

بیماری قلبی 
در کمین سیگاری ها

رجایی  شهید  بیمارستان  پژوهش  معاون 
گفت: با مصرف قلیان و سیگار، شانس افراد 
برای مبتال شدن به بیماری های قلبی و عروق 

افزایش می یابد.

دکتر ملکی با اشاره به نارسایی قلبی ژنتیک 
اظهار داشت: یکی از بیماری های شایع در دنیا 
نارسایی قلبی است که می تواند به صورت 
ژنتیک و مادرزادی در افراد بروز پیدا کند یا 
در اثر سهل انگاری و الگوی نامناسب غذایی 
ایجاد شود. اگر الگوی زندگی افراد نامناسب 
باشد، نارسایی قلبی و گرفتگی عروق تبدیل 
به بیماری های شایع در بین جوانان و مردم 
کشور می شود و هزینه های زیادی را بر حوزه 

سالمت کشور تحمیل می کند.

در  قلبی  بیماری های  اکثر  داد:  ادامه  ملکی 
افزایش  چون  خطرزایی  عوامل  ایجاد  اثر 
کم تحرکی  تیروئید،  پرکاری  خون،   فشار 
جوانان  رو  این  از  می شود.  ایجاد  چربی  و 
باید به جای مصرف سیگار و قلیان، سراغ 
قلبشان  تا  بروند  سالم  و  مفید  ورزش های 
دچار عوارض مختلفی چون نارسایی قلبی و 
گرفتگی رگ های آئورت نشود. در کشور ما 
حوزه جراحی قلب از پیشرفت قابل توجهی 
جراحی  روش های  همه  و  است  برخوردار 
انجام  ایران  در  نیز  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
می شود، اما این دلیلی بر داشتن یک زندگی 

سالم و برنامه غذایی مناسب نیست.

وی تصریح کرد: استفاده از دارو، فنر، بالن و 
جراحی قلب راه های درمان بیماری های قلبی 
و گرفتگی عروق است که در صورت بهبود 
نیافتن بیمار، پزشکان متخصص مجبور به انجام 

عمل جراحی قلب باز می شوند. 

دادستان عمومی و انقالب طرقبه و شاندیز گفت: 
متصدی یک رستوران در شهرستان طرقبه و شاندیز، 
پس از محاکمه در شعبه ۱02 دادگاه کیفری 2، به 
اتهام عرضه قلیان و نگهداری مشروبات الکلی به 

مجازات های سنگینی محکوم شد.

قاضی جواد شاکری افزود: پس از آنکه مبارزه با 
عرضه قليان در يک اقدام ضربتی و قاطع در دستور 
کار دادسرای اين شهرستان قرار گرفت و بسياری از 
قليان ها به دليل مسائل زيست محيطی و بهداشتی از 
چايخانه ها و رستوران های اين شهرستان جمع آوری 
شد، به برخی از افرادی که باز هم تالش کردند 
قانون را نقض کنند هشدار داديم تا دست از اعمال 

غيرقانونی و خالف خود بردارند.

از  اندکی  تعداد  اين،  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
سودجويان که نمی توانستند از سود سرشار عرضه 
خود  سودجويی  برای  و  کنند  چشم پوشی  قليان 
حاضر بودند سالمت جسمی و بهداشتی مردم را 
به بازی بگيرند، مخفيگاه هايی را در رستوران ها و 
به  زيرزمينی  به صورت  و  ايجاد کردند  چايخانه 

اقدامات خالف قانون خود ادامه دادند.

ایجاد امنیت در دستگاه های تفریحی 
بر عهده دستگاه قضایی است

و  عمومی  دادسرای  در  قضايی  ارشد  مقام  اين 
ديگر  سوی  از  گفت:  شانديز  و  طرقبه  انقالب 
برای  ناسالمی  محيط های  به  مخفيگاه ها  اين  نيز 
مطمئنی  محل  و  شد  تبديل  خالفکاران  برخی 

برای شهروندان به حساب نمی آمد.

از  پيشگيری  اينکه  به  اشاره  با  شاکری  قاضی 
وقوع جرم و همچنين ايجاد امنيت در محيط های 
خانواده ها  خاطر  اطمينان  با  که  عمومی  تفريحی 
است،  قضايی  دستگاه  وظايف  از  باشد  همراه 
مبارزه  برای  گسترده ای  تالش های  شد:  متذکر 
اندک  همچنين  و  جهنمی«  »آلونک های  با 
خالفکارانی که قصد تهديد عليه بهداشت عمومی 
را دارند، در دادسرای اين شهرستان انجام شد که 

پيامدهای بسيار مثبتی در سطح کشور داشت.

سال حبس تعزيری، 74 ضربه شالق و پرداخت 
۲4 ميليون و 7۲7 هزار و 5۰۰ ريال جزای نقدی 
در حق دولت محکوم شده است و به دليل عرضه 
قليان و تهديد عليه بهداشت عمومی هم بايد يک 

سال حبس تعزيری را تحمل کند.

قاضی شاکری اضافه کرد: اما دادگاه با توجه به 
اوضاع و احوال ارتکاب جرم و همچنين به خطر 
کافی  را  مجازات ها  اين  مردم،  سالمت  انداختن 
اين  متهم  مجازات،  تکميل  باب  از  و  ندانست 

پرونده را به 7 مجازات ديگر محکوم کرد.

مکان های عمومی باید مأمن 
خانواده ها باشند

وی تصريح کرد: بر اساس رأی صادره از سوی 
شعبه 1۰۲ دادگاه کيفری طرقبه و شانديز، متهم 
اجباری  اقامت  سال   ۲ به  همچنين  پرونده  اين 
غرب  دورافتاده  شهرهای  از  يکی  در  )تبعيد( 
کشور، ۲ سال منع اقامت در استان های خراسان 
اشتغال  منع  سال   ۲ جنوبی،  و  شمالی  رضوی، 
آبميوه  فروش  و  چايخانه  رستوران،  تصدی  به 
نقليه  وسايط  با  رانندگی  منع  سال   ۲ بستنی،  و 
و  چک  دسته  داشتن  از  منع  سال   ۲ موتوری، 
ممنوعيت  سال   ۲ تجاری،  اسناد  هرگونه  صدور 
ادامه  به  متهم  الزام  همچنين  و  کشور  از  خروج 
مقطع  در  تحصيلی  مدرک  گرفتن  و  تحصيل 

کاردانی محکوم شده است.

مکان های  شد:  يادآور  خاتمه  در  قضايی  مقام  اين 
عمومی بايد مأمن مورد اطمينانی برای خانواده ها و 
شهروندان باشند و اجازه نمی دهيم عده انگشت شماری 
برای  »پاتوق«هايی  به  را  مراکز  اين  سودجويان،  از 
اقدامات خالف قانون و روابط نامشروع تبديل کنند. 
همچنين در صورت گزارش های مردمی، بالفاصله 
اين مکان ها پلمپ و متصديان آنها به مراجع قضايی 
داريم  تقاضا  از شهروندان  لذا  معرفی خواهند شد. 
از  کدام  هر  در  اعمال خالف  مشاهده  صورت  در 
چايخانه ها و رستوران های اين شهرستان، مراتب را 
به پليس 11۰ يا دادسرای عمومی و انقالب طرقبه و 

شانديز گزارش دهند.

یک مقام ارشد قضایی خبر داد:

»طرقبه« از قلیان پاکسازی می شود

دادستان عمومی و انقالب طرقبه و شانديز همچنين 
چارچوب  از  که  افرادی  به  دوباره  هشداری  با 
قوانين خارج می شوند، درباره محکوميت متصدی 
4۰ ساله يک رستوران نيز به خراسان گفت: طبق 
گزارش های مردمی، متصدی يک رستوران به طور 
زيرزمينی اقدام به عرضه قليان می کرد که رستوران 
مورد  قضايی،  ويژه  دستور  صدور  با  فرد  اين 
بازرسی نيروهای انتظامی قرار گرفت که مشخص 
مقاديری  قليان،  عرضه  بر  عالوه  فرد  اين  شد 

مشروبات الکلی نيز نگهداری و عرضه می کند که 
در همين رابطه، حدود 14 ليتر مشروبات الکلی هم 

از رستوران اين فرد کشف و ضبط شد.

مجازات ها برای به خطر انداختن 
جان مردم کافی نیست

وی با اشاره به صدور کيفرخواست در دادسرا و 
محاکمه اين متهم در شعبه 1۰۲ دادگاه کيفری اين 

شهر افزود: پس از آنکه پزشکی قانونی مشروبات 
چند  در  متهم  کرد،  تأييد  را  شده  کشف  الکلی 
مقام  نهايت  در  که  شد  محاکمه  دادگاه  جلسه 
با تجربه قضايی در شعبه مذکور، اتهامات اين فرد 

را محرز دانست و رأی به محکوميت وی داد.

دادگاه  صادره  رأی  درباره  قضايی  مقام  اين 
به  متهم  رأی،  اين  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان 
تحمل يک  به  الکلی  مشروبات  نگهداری  خاطر 
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سیگار قاچاق، ضربه محکمی به پیکره اقتصاد می زند

از  بسياری  معتقد است که  تهران  دانشگاه خوارزمی  دکتر عبداله فصيحی، مدرس 
جعل شده  نشان  و  نام  با  و  بوده  تقلبی  بازار  در  شده  عرضه  خارجی  سيگارهای 
به صورت قاچاق به کشور وارد شده اند. سيگار کااليی مذموم و برای سالمتی زيانبار 
است، اما سيگار قاچاق که بدون کنترل کيفيت به بازار روانه شده است، هم سالمتی 
را در مقياس بيش تری مورد تهديد قرار می دهد و هم ضربات محکمی را بر پيکره 

اقتصاد کشور وارد می کند.

وی معتقد است، سه نوع سيگار قاچاق وارد کشور می شود، يکي سيگارهاي خارجي 
که توسط کمپاني های مجاز و مطابق با استاندارد توليد می شود و به صورت غيرقانوني 
قاچاق،  سيگارهاي  دوم  دسته  می شود.  کشور  وارد  زيرزميني  شبکه های  طريق  از 
مربوط به سيگارهاي تقلبي است که توسط شرکت های زيرزميني با سوء استفاده از نام 
شرکت های معتبري مثل مارلبورو، کنت و وينستون توليد و به ايران قاچاق می شود و 

با قيمت نازل به فروش می رسد.

نوع سوم سيگارهاي قاچاق، مربوط به سيگارهايي با نام و مارک های معتبر ايراني است که 
در خارج از کشور به صورت غيرقانوني و غيرمجاز توليد و سپس به ايران قاچاق می شود 

که سيگارهاي فروردين و بهمن از جمله آنها هستند.

فصيحی متذکر می شود: کارشناسان شرکت دخانيات ايران معتقدند که سيگارهاي مگنا و 
پين در صدر فهرست قاچاقچيان قرار دارد. مشاهدات نيز نشان دادند که بازار سيگارهاي 
وينستون اليت، کنت و مونتانا قاچاق کمتري دارد و بيشتر از مجاري قانوني وارد می شوند. 
عمده قاچاق سيگار در ايران در مرحله اول از طريق مرزهاي زميني و بازگشت مجدد 
غيرقانوني سيگارهاي ترانزيت شده از مبادي رسمي کشور است. سپس از مرزهاي غربي 
کشور يعني کردستان و آذربايجان غربي و در آخر مرزهاي آبي جنوبي کشور يعني بوشهر، 

بندرعباس و خوزستان بيشترين راه ورود قاچاق به کشورهستند.

گستردگی حجم قاچاق در ایران قابل مقایسه با جایی نیست

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، چندی پيش با بيان اينکه قاچاق در تمام کشورها 
وجود دارد اما گستردگی و حجم آن در ايران قابل مقايسه با ساير کشورها نيست، گفت: 
قاچاق زاييده نارسايی های گمرکی و اقتصادی کشور و از مصاديق مفاسد اقتصادی و مانع 
تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی است. همچنين يکی از چالش های کشور نظام تعرفه ای 
است؛ به طوری که اين نظام در سال 9۲ دارای 14 طبقه، در سال 9۳ دارای 1۰ طبقه و در 
سال 94 به هشت طبقه کاهش يافت اما هنوز تعداد طبقات زياد است، زيرا زمينه برای فرار 

تعرفه ای وجود دارد.

قاسم خورشيدی تعدد معافيت تجاری در کشور را يکی از مشکالت موجود در حوزه 
قاچاق کاال عنوان کرد و افزود: بيش از 67 نوع معافيت گمرکی و تجاری و تخفيف سود 
بازرگانی در کشور وجود دارد که برخی از آنها همچون ملوانی، مرزنشينی و مسافر به معضل 
تبديل شده است. همچنين انحراف کارکردی مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی و افزايش 
آنها يکی ديگر از مشکالت موجود در کشور است و مناطق آزاد کنونی از رسالت های قانونی 
دچار انحراف جدی شده اند و در هيچ کدام از اين مناطق، جلب سرمايه و صادرات محوری 

محقق نشده است.

وی با بيان اينکه ناهماهنگی و فقدان مديريت واحد در مبادی رسمی و عدم پاسخگويی 
مدعيان مسئوليت از ديگر مشکالت حوزه قاچاق است، گفت: 15۸ گمرک در کشور 
وجود دارد که مبادرت به ترخيص کاال دارند که 1۰ مورد آنها 9۰ درصد تجارت فرامرزی 
را پوشش می دهند که به عنوان نمونه گمرک شهيد رجايی 6۰ درصد واردات را پوشش 
می دهد. همچنين در حوزه قاچاق کاال و ارز، شفاف نبودن گردش پول و ارز و نظارت 

ناکافی سبب بروز مشکالتی می شود.

وی با اشاره به اينکه قاچاق موضوعی اقتصادی است و برخورد با آن تنها وظيفه نيروی 
انتظامی و وزارت اطالعات نيست، گفت: ما با باندهای مخوفی مواجه هستيم که برخورد 
با آنها از يد با کفايت اين دو بخش بر می آيد، اما ورود نيروی انتظامی و وزارت اطالعات 

به عنوان قوه قهريه، تنها فرصت ساز و مسکن است.

مبازره با قاچاق تنها به برخورد انتظامی محدود نمی شود

عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نيز در مصاحبه اختصاصی با کارت 
قرمز گفت: مبارزه با قاچاق کاال تنها به برخورد انتظامی محدود نمی شود و بايد تمامی 
سازمان های ذيربط به صورت هماهنگ کار کنند. يکی از راهکارها برای جلوگيری از 
قاچاق، ايجاد صنايع تبديلی و اشتغال زايی در مناطق مرزی است. همچنين تقويت 
زيرساخت ها برای کنترل و شناسايی کاالی قاچاق می تواند انگيزه قاچاق کاال به کشور 

را کنترل کند.

حميد زارع در ادامه افزود: کشورهايی که ماليات را باال می برند، در کنار آن مرزهای اقتصادی 
خود را نيز به شدت کنترل می کنند. مثال منطقه آزاد قشم را ببينيد،  حصار بندی مشخصی در اين 
منطقه وجود ندارد و از همه جای آن کاالی قاچاق وارد کشور می شود که بايد تمامی آن کنترل 
شود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، قاچاق خنجر از پشت است. بر همين اساس آن 
کشورها همزمان با افزايش ماليات، قاچاق را هم کاهش داده اند. اگر مرزها کنترل شوند، حرف 

با توجه به اهمیت برخورد با پدیده شوم قاچاق و تأکید چندباره مقام معظم 
رهبری نسبت به این امر، ابتدای مهرماه سال جاری بود که طرح جمع آوری 
اجناس قاچاق از سطح بازار آغاز شد. اما پس از گذشت یک ماه از اجرایی 
شدن آن، به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، طرح بازرسی 
و برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه به بازرسان اصناف واگذار و قرار بر 
این شد تا بازرسان اتحادیه های صنفی با توجه به اشرافی که در بازار اختصاصی 
خود دارند، وارد عمل شده و طرح را به سمت موفقیت هدایت کنند. نمایندگان 
مجلس نیز هرکدام در این خصوص نظری مشابه یکدیگر دارند. آنها معتقدند که 
مبارزه با قاچاق، نیازمند یک برنامه ریزی مدون است که باید تمامی دستگاه ها 
با همکاری یکدیگر مقابل این پدیده شوم بایستند. در این بین نیز یک اختالف 
نظر در رابطه با قاچاق سیگار وجود دارد. برخی  افراد افزایش مالیات را یکی 
از ابزارهای مقابله با قاچاق دانسته و در مقابل نیز برخی معتقدند که افزایش 
مالیات اثرگذار نیست و باید مرزهای کشور بیشتر از گذشته کنترل شود. دراین 
تقویت  بین المللی،  همکاری های  که  کرده  اعالم  نیز  بهداشت  وزارت  بین، 
رویه های مالیاتی برای امنیت بخشیدن به زنجیره تأمین و مجازات های سریع و 
سخت در کنار ماهیت فراملی و جهانی قاچاق کاالهای دخانی، اقتضا می کند 
که سازوکارهایی برای مبادله اطالعات میان کشورها، همکاری سازمان های 
اطالعاتی با یکدیگر و اقدام مشترک دولت ها اندیشیده شود. فقط کافیست که 
کلمه قاچاق کاال را در اینترنت جستجو کنیم تا متوجه اختالف نظرهایی که در 
رابطه با ارائه راهکاری برای مبارزه با آن وجود دارد شویم. راهکارها و تبادل 
نظرهایی که قاچاق را به مثابه پازلی ترسیم کرده که همچنان چیدمان نیمه و 

ناقص دارد.

شما قابل قبول است؛ يعنی با افزايش ماليات، شاهد کاهش قاچاق خواهيم بود. اما در کشور ما 
وضعيت برعکس است و هرچه ماليات باالتر می رود، قاچاق بيشتری را شاهد هستيم.

حداقل 60 درصد از حجم کاالهای دخانی
 از طریق قاچاق وارد می شود

معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نيز در اينباره می گويد: ميزان 
قاچاق نه تنها کاهش نداشته بلکه همچنان در حال افزايش است. همچنين حداقل 
آن  از  بعد  که  می شود،  وارد  قاچاق  طريق  از  دخانی  کاالهای  از حجم  درصد   6۰
لوازم آرايشی و بهداشتی، منسوجات، البسه، گوشی تلفن همراه و مصنوعات طال 
از ديگر اقالمی هستند که در رابطه با حجم قاچاق ورودی، بيشترين آمار را به خود 

اختصاص می دهند.

از سوی ديگر، رئيس کل گمرک ايران در سيزدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق 
تهران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد يک ساله گمرگ ايران در سال 95 در خصوص 
قاچاق به کشور نيز اين توضيح را داد که برای رفع اين معضل، تمامی دستگاه های 
درگير و مرتبط با رفع آن بايد وظايف خود را به درستی انجام دهند که در اين راستا، 
گمرک ايران روان سازی تجارت را در دستورکار قرار داده و بر اساس آن به پيش 

می رود. 

مسعود کرباسيان در خصوص برخی اختالف نظرها در رابطه با ميزان و حجم قاچاق 
ورودی به کشور نيز گفت: »برآورد گمرک ايران، 5.6 ميليارد دالر قاچاق در سال است 

و ارقامی مانند ۲۰ ميليارد دالر نمی تواند توجيه علمی و اقتصادی داشته باشد.«

در همين زمينه نيز مسعود خوانساری، رييس اتاق تهران با رد حجم ۲۰ ميليارد دالری 
قاچاق کشور، گفت: »با فرض ۲۰ ميليارد دالر قاچاق به کشور در سال، بايد روزانه 

و  جابه جايی  آمار  به  توجه  با  که  باشند  تردد  در  کشور  جاده های  در  تريلی   1۳۰۰
ترانزيت، اين ميزان غيرواقعی است.«

سهم سیگار قاچاق در واحدهای غیرمجاز باالست

حال کمی به عقب برويم، يعنی شروع طرح تشديد نظارت، جمع آوری و برخورد 
با عرضه کنندگان سيگارهای قاچاق در بازار تهران. طرحی که در شهريورماه سر و 
صدا به پا کرد، ولی در نهايت معلوم نشد که خروجی آن چقدر به نفع توليد داخل 
و چقدر به ضرر قاچاقچيان شد. مجتبی شيرقاضی، معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت و معدن و تجارت نيز در همان روزها در پاسخ به اين سؤال که سهم مواد 
دخانی قاچاق از بازار تهران چند درصد است، گفت: نمی توانيم قطعی بگوييم چه 
درصدی از سيگارهای موجود در بازار قاچاق است، اما سهم سيگارهای قاچاق در 
واحدهای غيرمجاز باالست زيرا واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، قاعدتاً خود را 
ملزم به عرضه نکردن کاالی قاچاق می دانند. بنابراين اگر بخواهيم سهم بندی کنيم، 

سهم واحدهای بدون پروانه يا مراکز غيررسمی در عرضه کاالی قاچاق باالست.

به گفته شيرقاضی، طبق اعالم ستاد مرکزی، ۲۰ برند سيگار به صورت قاچاق در بازار 
وجود دارد که از اين ۲۰ برند، برخی برندها هم به صورت قانونی و هم به صورت 

قاچاق عرضه می شوند و مارلبرو بيشترين سهم را از سيگارهای قاچاق دارد.

کاهش 45 درصدی قاچاق سیگار

رئيس مرکز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در 
مورد برآورد قاچاق سيگار در کشور گفت: برآورد قاچاق سيگار بر اساس مجموع 
توليد و واردات به دست می آيد که اين رقم را بايد از برآورد مصرف کم کنيم تا 
مابه التفاوت آن به عنوان برآورد قاچاق محاسبه شود. در نتيجه بر اساس آمار وزارت 
بهداشت مصرف سيگار در سال را 55 ميليارد نخ اعالم کرده است که اگر آمار واردات 
رسمی را با توليد داخلی جمع کنيم و اين رقم را از برآورد مصرف کم کنيم، برآورد 
قاچاق سيگار در کشور طی 9 ماهه سال گذشته معادل 9.۸ ميليارد نخ بوده که اين رقم 

در 9 ماهه نخست سال جاری به 5.4 ميليارد نخ رسيده است.

به گفته وی، بر اساس قياس برآورد قاچاق در 9 ماهه نخست سال 1۳95 نسبت به 
مدت مشابه سال، 45 درصد کاهش برآورد قاچاق سيگار داشته ايم که اين عدد واقعی 

بوده و حاصل پيگيری های انجام شده است.

رابطه مستقیم کارایی سیستم مالیاتی کشور با کنترل قاچاق

تجارت غيرقانونی محصوالت دخانی تنها وجه اقتصادی ندارد، بلکه يک موضوع امنيتی 
و بهداشتی نيز هست. قاچاق سيگار در سطح جهان، هر سال دولت ها را از ۳1 ميليارد 
دالر درآمد محروم می سازد. در بحث قاچاق، متغيرهای ديگری چون آسان بودن قاچاق و 
هزينه پايين آن، مشارکت و همکاری شرکت های توليدکننده با جريان قاچاق، شبکه های 
بسيار سازمان يافته، ميزان کارايی سيستم مالياتی کشورها و احتمال گرفتار شدن و کيفيت 

مجازات ها، دخالت دارند.

قاچاقچيان سيگار بيشتر گروه های کم درآمد و جوانان را هدف می گيرند. نتايج تحقيقات 
انجام گرفته در مناطقی همچون تهران يا جنوب تايلند نشان می دهد که جوانان بيش از 

بزرگساالن و سالخوردگان، سيگار قاچاق مصرف می کنند.

سازمان بهداشت جهانی در مقابله با تجارت غيرقانونی )قاچاق( کاالی دخانی پيشنهاداتی 
را ارائه نموده است:

 ارتقاء آگاهی عمومی درباره آثار سوء بهداشتی، اجتماعی اقتصادی و امنيتی قاچاق سيگار 
و به راه انداختن کمپين های رسانه ای. برای مثال تحقيقات در شمال انگلستان نشان داد که پيام 
»دخانيات قاچاق سبب تشويق خردساالن به کشيدن سيگار شده و سيگارکشيدن را برای آنها 

آسان می سازد« موضوع تاثيرگذار مهمی بوده است.

 همکاری های بين المللی، تقويت رويه های مالياتی برای امنيت بخشيدن به زنجيره تأمين 
و مجازات های سريع و سخت

 ماهيت فراملی و جهانی قاچاق کاالهای دخانی اقتضا دارد که سازوکارهايی برای مبادله 
اطالعات ميان کشورها، همکاری سازمان های اطالعاتی با يکديگر و اقدام مشترک دولت ها، 

انديشيده شود.

به هر حال، اينکه در سال گذشته چه ميزان کاال با ارزش چند ميليارد دالر وارد کشور 
شده هنوز به صورت رسمی اعالم نشده است. اما آمارهای جسته گريخته ای که از طريق 
مقامات ذيصالح در اختيار رسانه ها قرار می گيرد به خوبی نشان می دهد که اين فرآيند 
همچنان ادامه دارد، گرچه به گفته دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بنا است برای 
سال 95 نيز رويکرد تهاجمی نسبت به قاچاق کاال مدنظر قرار گرفته شود. چراکه اين 
نکته از اهميت ويژه ای برخوردار است و می تواند تالش ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی و 
حتی در ادامه اقتصاد ايران را در دوران پسابرجام با بحران های متفاوتی مواجه کند. بر اين 
اساس، به نظر می رسد تالش دولت و ساير دستگاه های حکومتی برای ايجاد زمينه های 
اقتصادی پويا در شرايطی که به گفته مجيد حريری، رييس اتاق بازرگانی ايران و چين، 

فعاليت قاچاقچيان در ايران 4 برابر فعاليت فعاالن اقتصادی است، کافی نيست. 

وضعیت قاچاق در کشور

 مرزهاي زمیني، مرزهاي غربي و در آخر مرزهاي آبي جنوب کشور

 مجراهای ورود سیگار قاچاق به کشور
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عضو کمیسیون بهداشت و سالمت کنگره ملی 
کردن  ارزیابی  مثبت  با  جوانان،  امور  مدیریت 
این کنگره گفت: این کنگره فرصت خوبی برای 
بدانیم  باید  اما  است،  دستگاهی  بین  هم اندیشی 
چنین برنامه هایی باید در طول زمان ادامه داشته و 

زمینه های الزم در این خصوص ایجاد شود.

گاليل اردالن، سبک زندگی سالم را به عنوان يکی 
از اولويت های حوزه جوانان معرفی کرد و افزود: 
چاقی، اضافه وزن، مصرف دخانيات و مسائلی از اين 
دست، نه تنها در کميسيون های تخصصی، بلکه بايد 
در سطوح باالتر و حتی شورای عالی جوانان مطرح و 

مصوباتی داشته باشد.

گسترش  را  جوانان  حوزه  در  ديگر  اولويت  وی 
فرهنگ سالمت دانست و گفت: بايد تدبيری انديشيد 
که جوانان به رجوع به پايگاه های سالمت بهداشت و 
مراکز سالمت در سطح کشور تشويق شوند و از اين 
طريق، آگاهی های الزم در زمينه بهداشت و سالمت 

را در اختيار جوانان قرار دهيم.

اردالن ادامه داد: کنگره ملی مديريت امور جوانان، 
شروع يک هم افزايی بين دستگاهی است و نتيجه آن 
می تواند مانع از موازی کاری دستگاه ها و سمت و سو 
دادن به فعاليت های حوزه جوانان باشد. اما بايد به اين 
نکته توجه کرد که اين اقدام يک شروع خوب است 
و در ادامه آن، بايد شرح وظايف دستگاه ها در اين 

خصوص مشخص شود.

معرفی  در  سالمت  و  بهداشت  کميسيون  عضو 
اولويت های موضوعی کميسيون سالمت و بهداشت 
جمعيت  ابالغی  سياست  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
توسط مقام معظم رهبری و همچنين سياست های 
کالن خانواده، يکی از مهمترين مسائل حوزه جوانان 
ازدواج است و وزارت ورزش و جوانان با اختيارات 
بين بخشی خود بايد توجه بيشتری به تسهيل اين 

موضوع داشته باشد.

تدوین سند برای راهبری نسل جوان 

جوانان  امور  مديريت  ملی  کنگره  علمی  دبير 
کنگره  گفت:  کنگره  اين  با  رابطه  در  نيز 
می کند  تالش  جوانان  امور  مديريت  ملی 
و  مسئوالن  دست اندرکاران،  متخصصان،  تا 
ذی نفعان را کنار هم قرار دهد تا سندی را برای 
کنند. مهيا  کشور  جوانان  و  آينده  نسل   راهبری 
کميسيون تخصصی  اعضای  در جمع  دکتر شيخ 
تصور  اينکه  بيان  با  جوانان  بهداشت  و  سالمت 
در  مختلف  منابع  نقش  مورد  در  امروز  دنيای 
شد:  متذکر  است،  يافته  تغيير  توسعه  خصوص 
اصلی  محور  انسانی  منابع  اخير  سال های  در 
مطرح  نيز  ديدگاه  اين  حتی  شده،  کشور  توسعه 
اصلی  اهرم  عنوان  به  بايد  انسانی  منابع  که  شده 
شود.  استفاده  توسعه   بخش های  ساير  برای 
و  توسعه يافته  کشورهای  ديدگاه  بين  همچنين 
مثاًل  دارد.  وجود  تفاوت هايی  توسعه  حال  در 
استعدادهای  و  ذهن ها  توسعه يافته،  کشورهای 
نوآوری  و   خالقيت  تا  می کنند  کاوش  را  خود  
بنابراين  کنند.  هديه  خود  آيندگان  و  مردم  به  را 
دارند،  مختلف  جوامع  که  سرمايه ای  مهمترين 
است. آينده  برای  جوان  انسانی  سرمايه   همين 
وی در ادامه افزود: کنگره ملی مديريت امور جوانان 
دست اندرکاران،  متخصصان،  تا  می کند  تالش 
مسئوالن و ذينفعان را کنار هم قرار دهد تا سندی 
را برای راهبری نسل آينده و جوانان کشور مهيا 
جوانان  درخور  تالش ها  اين  است  ممکن  کنند. 
ارزشمند کشورمان نباشد، اما ما رسالتی داريم که 

بايد آن را به سرانجام برسانيم.

 مشکل جوانان فرابخشی است
جوانان  موضوع  که  مطلب  اين  بيان  با  شيخ  دکتر 
فرابخشی است و به يک دستگاه خاص مربوط نيست، 
اظهار داشت: در کشور ما، ارگان های بسياری درگير 
مسايل مرتبط با جوانان هستند و اين موضوع، می طلبد 
که هماهنگی الزم بين آنها به وجود بيايد. بنابراين ما 
 بايد بهترين شيوه برای ايجاد هماهنگی را پيدا کنيم.
وی در مورد داليل تدوين سند راهبردی نيز توضيح 
داد که اين اقدام در راستای مواجهه با چالش هاست 
دارد  بنا  است،  شده  تشکيل  که  کارگروه هايی  و 
چالش های مربوط به حوزه جوانان را مورد بررسی 

قرار دهد.

لزوم همگرایی در دستگاه های اجرایی

مديرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان نيز با 
اشاره به تاريخچه شکل گيری حوزه جوانان گفت: 
تشکيل  ابتدای  در  چه  مقاطع،  تمامی  در  همواره 
حوزه جوانان که به صورت دبيرخانه بوده است و 
چه در زمان حال که بخشی از يک وزارتخانه است، 
چالش هايی از قبيل لزوم همگرايی در دستگاه های 
اجرايی به منظور بهره گيری از ظرفيت همه دستگاه ها و 
برنامه ريزی برای استفاده از ظرفيت های قانونی جهت 
اجرای برنامه ها و تحقق اهداف برای مسئوالن اين 
حوزه وجود داشته است که اکنون معاونت ساماندهی 
امور جوانان در ادامه فعاليت های پيوسته قبلی و در 
راستای اهداف عالی دولت تدبير و اميد در نظر دارد 
برگزار کند. با رويکرهای ذکر شده  را   اين کنگره 
رضوی در ادامه افزود:  کنگره ملی مديريت امور جوانان 
با هدف ايجاد همگرايی و هم افزايی بين فعاليت های 
دستگاه های عضو ستاد ملی و استانی و شهرستانی 
برگزاری  اصلی  رويکرد  همچنين  می شود.  برگزار 

اين کنگره، هماهنگی بين دستگاه های مرتبط با امور 
جوانان، تنظيم رويکرد يکپارچه برای سياستگذاری 
نگرش  ايجاد  و  جوانان  امور  مديريت  حوزه  در 
 مثبت انديشی به جوانان نسبت به دستگاه هاست.
وی، مخاطبان اصلی و شرکت کنندگان در اين کنگره را 
مقامات عالی دولت، نمايندگان ۲5 دستگاه ملی، مديران 
ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان سراسر کشور، 
مديران و کارشناسان ارشد وزارت ورزش و جوانان 
و وزارتخانه های مرتبط، صاحب نظران، انديشمندان 
منتخب  نمايندگان  همچنين  و  دانشگاه  اساتيد  و 
 سازمان های مردم نهاد جوانان سراسر کشور نام برد.
امـور جـوانان،  مـديرکل هماهنـگی و ساماندهی 
پيش بينی برگزاری اين برنامه را پيش از آغاز سال 
جديد دانست و اظهار داشت: محورها و موضوعات 
اصلی در اين کنگره شامل فضای مجازی و رسانه، 
ازدواج و تـحکيم خانواده،  آسيب های اجـتماعی، 
سـالمت و بـهداشت، اوقات فـراغت، مـشارکت 
اجتماعی، فرهنگ هنر و گردشگری، توانمندسازی 
و ارتقاء مهارت، اشتغال جوانان و اقتصاد مقاومتی 
است  جوانان  امور  برنامه ريزی  و  سياستگذاری  و 
شد. خواهد  ارائه  جوان  محوريت  با  همگی   که 
کشور،  وزارت  دستگاه هايی  همچون  به  رضوی 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مجلس شورای 
اشاره   … و  پرورش  و  آموزش  وزارت  اسالمی، 
کرد و افزود: دستگاه های بسياری در برگزاری اين 
کنگره درگير خواهند شد که انتظار می رود مشارکت، 
حمايت و اطالع رسانی های الزم در اين خصوص را 

داشته باشند.
گفتنی است کنگره ملی مديريت امور جوانان، اوايل 
بهمن ماه با حضور مقامات عالی دولتی، نمايندگان 
و  ملی  اعضای ستادهای  اسالمی،  مجلس شورای 
استانی ساماندهی امور جوانان، مديران وزارتخانه ها، 
و  خصوصی  بخش  و  دولتی  نهادهای  سازمان ها، 
جوانان منتخب سمن های جوانان از سراسر کشور 
در محل هتل المپيک تهران برگزار  شد. مشارکت 
اجتـماعـی جـوانان، فرهنـگ، هنـر و گـردشـگری، 
توانـمندسازی و ارتقا مهارت های جـوانان، اشتغال 
جوانان و اقتصاد مقاومتی، سياستگذاری و برنامه ريزی 
امور جوانان، ورزش و اوقات فراغت جوانان، فضای 
مجازی و رسانه، آسيب های اجتماعی جوانان، ازدواج 
و تحکيم خانواده و بهداشت و سالمت جوانان از 

محورهای اين کنگره بود.

چاقی، مصرف دخانیات، اضافه وزن
این مسائل باید در شورای عالی جوانان مصوباتی داشته باشد

بیش از 90 درصد افراد مبتال به سرطان حنجره

سیگاری  اند
مدیر گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه  

علوم پزشکی تهران با اشاره به شیوع 

گفت:  جوانان  در  حنجره  سرطان 
جوانان،  در  سیگار  و  قلیان  مصرف 
سن ابتال به سرطان حنجره را کاهش 
در  سرطان  این  شیوع  میزان  که  داده 

خانم ها افزایش پیدا کرده است.

آشتیانی  خرسندی  محمدتقی  دکتر 
آموزشی  کارگاه  خبری  نشست  در 
از  پس  بازتوانی  جهانی  آکادمی 
جراحی الرنژکتومی برای نخستین بار 
در ایران در بیمارستان امیراعلم برگزار 
در  اینکه سرطان حنجره  بیان  با  شد، 
بین سرطان های سر و گردن شایع  ترین 

سرطان است، گفت: این سرطان بر اساس آمار جهانی یک در ۱0 هزار شیوع دارد.

وی ادامه داد: ۹7 درصد افراد مبتال به سرطان حنجره را سیگاری ها تشکیل می دهد و تأثیر 
مستقیم سیگار و دخانیات بر این سرطان ثابت شده است و اغلب مبتالیان در زمانی که 

بیماری پیشرفت کرده است، به پزشک مراجعه می کنند.

مدیر گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به مهم ترین علل ابتال 
بیان کرد: این سرطان بدخیم به دلیل مصرف سیگار، قلیان و تریاک  به سرطان حنجره 
در بیماران بروز می کند و مصرف مواد دخانی و قلیان های طعم دار مهم ترین عامل ایجاد 
سرطان زبان و حنجره در بین جوانان است. عالوه بر اینها رفالکس معده نیز در جایگاه 

بعدی، عامل ابتال به این سرطان شناخته شده است.

خرسندی با بیان اینکه شیوع سرطان حنجره در زنان با مصرف قلیان و سیگار در یک دهه 
اخیر سه برابر شده عنوان کرد:  هر چند که شیوع سرطان حنجره در آقایان بیشتر است، 
اما با موج جدید مصرف سیگار و قلیان میزان ابتال به این سرطان در خانم ها نیز افزایش 

چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به عالئم سرطان حنجره بیان کرد: گرفتگی صدا بیش از چهار هفته، درد گلو 
و گوش یا گیر کردن غذا در گلو حتما باید مورد بررسی قرار گیرد تا از پیشرفت این 

سرطان و تشخیص آن در مراحل اولیه اطمینان حاصل کرد.

خرسندی آشتیانی اظهار داشت: سرطان دهان نیز یکی از سرطان هایی است که در جوانان 
شایع شده و علل ابتال به آن هنوز شناخته شده نیست. سن ابتال به این سرطان از حدود ۱۴ 
سالگی است در صورتی که زخم در دهان بیش از چهار هفته ادامه پیدا کند حتما باید به 
متخصص مراجعه کرد تا از ابتال به این سرطان و درمان  آن در مراحل اولیه پیشگیری کرد.

مدیر گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به علل رو به رشد 
سرطان در جهان گفت: شیوع سرطان در دنیا در هر 20 سال دو برابر افزایش پیدا می کند 
و استرس، دخانیات، مواد مخدر، مواد غذایی از علل مهم ابتال به سرطان شناخته شده اند.

وی با اشاره به بازتوانی پس از سرطان حنجره گفت: در ابتدا در سرطان به طول عمر و 
بقای زندگی فرد توجه می شود در مواردی برای زنده ماندن بیمار مجبوریم حنجره فرد 
را برداریم، اما با رشد تکنولوژی و جراحی های پیشرفته الرنژکتومی در کشور این امکان 
میسر شده که بسیاری از بیماران بتوانند بعد از جراحی از عوارض سرطان حنجره در امان 
بمانند.  از دست دادن قدرت تکلم و مشکل تنفسی از عوارض سرطان حنجره محسوب 

می شود.

بعد  از جراحی، مشکالت همچنان پابرجاست

در ادامه، برقعی دبیر این کارگاه آموزشی عنوان کرد:  بیمارانی که سرطان حنجره دارند 
بعد از جراحی و برداشتن بخشی با تمام حنجره با مشکل تنفسی، عفونت دستگاه تحتانی، 
از دست دادن حس بویایی و چشایی مواجه می شوند. همچنین بیمار با مشکالت زیادی 

در گفتار مواجه شده و تکلم او دچار اختالل می شود.

وی ادامه داد: امروز با روش های جدید بازتوانی بعد از الرنژکتومی به کمک پروتزهای 
حنجره، صدایی نزدیک به صدای طبیعی برای فرد ایجاد می شود. عالوه بر این سالمت 

سیستم تنفسی افراد افزایش پیدا می کند.

برقعی با بیان اینکه در این کارگاه بازتوانی پس از جراحی الرنژکتومی اساتیدی برجسته 
بر  عالوه  گفت:  داشتند،  دنیا حضور  کشورهای  از  بسیاری  و  هلند  و  سوئد  کشور  از 
پزشکان برجسته خارجی، اساتید برجسته این رشته از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور نیز در این کارگاه حضور پیدا کردند و با تعامالت بین المللی سطح علمی ما را 

در این رشته به دنیا نشان دادند.
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سفره های رنگارنگ ایرانی، با تنوعی از طعم ها و 
رنگ ها، امروزه به چالشی جدی در حوزه سالمت 
تبدیل شده است. چالشی که راه های پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر را در اکثر مواقع با خلل 
در سفره  را که  هر غذایی  مواجه خواهد کرد. 
ایرانی نام می بریم، به هر حال به خاطر داشتن 
شک  نگاهی  با  فراوان،  نمک  یا  شکر  روغن، 
برانگیز از آن عبور می کنیم. نگاهی که در نهایت 
به این مسئله منجر می شود که آیا غذاهایی که ما 
در طول هفته مصرف می کنیم به لحاظ سالمت 
مفید هستند؟ یا مضرند؟ در کنار این چاشنی های 
اصلی، بحث مصرف باالی گوشت قرمز در کنار 
انواع فست فودها و نوشیدنی های گازدار و شیرین 
نیز مطرح می شود. به هر حال اگر نگاهی گذرا 
بیندازیم،  خود  روزانه  غذایی  برنامه  لیست  به 
متوجه می شویم که جای اکثر این مواد نه تنها 
خالی نیست، بلکه در اکثر مواقع نیز زیاد به چشم 
عنوان  به  امروزه  ایرانی ها  تغذیه  نوع  می خورد. 
چالشی در حوزه سالمت مطرح است. چالشی 
که عالوه بر تحمیل هزینه ها، سبک زندگی سالم 

را نیز در تیررس خود دارد. 

حال که وزارت بهداشت، همپای دولت عزم خود 
را در جهت کاهش بيماری های غيرواگير در کشور 
جزم کرده است، رسانه های گروهی به خصوص صدا 
و سيما نيز بايد همپای اين برنامه ها در اطالع رسانی و 

ترويج فرهنگ زندگی سالم سهيم باشند. 

الزم به ذکر است، نمک ماده معدنی مهمی برای حفظ 
سالمت بدن و عملکرد صحيح اعضای آن به حساب 
می آيد. هرچند زياده روی در مصرف آن نيز پيامدهای 
سوء بسياری به همراه دارد. اين ماده معدنی به تنظيم 
قندخون، حفظ سالمت غده تيروئيد و بهبود کيفيت 
خواب کمک می کند، اما گنجاندن بيش از حد آن در 
رژيم غذايی، عوارضی همچون باالرفتن فشارخون، 
ديگر  بيماری های  و  قلبی  نارسايی  مغزی،  سکته 
را متوجه فرد می سازد. پزشکان برای تأمين نمک 
مورد نياز بدن و جلوگيری از مصرف بيش از حد 
آن نکاتی مانند خودداری از مصرف غذاهای آماده و 
فرآوری شده، مصرف غذاهای حاوی فيبر خوراکی 
زياد، افزودن ديگر ادويه جات به مواد خوراکی و ... 

را توصيه می کنند.

مصرف نمک در کشور باید 
به میزان 30 درصد کاهش یابد

معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو در 
همايش بين المللی پيشگيری از بيماری های غيرواگير، 
با اشاره به هدف گذاری سازمان غذا و دارو تا سال 
۲۰۲5 گفت: برنامه ريزی کرده ايم تا مصرف نمک و 
سديم را به ميزان ۳۰ درصد در کشور کاهش دهيم 
و تا سال ۲۰1۸ بايد کاهش 15 درصدی مصرف اين 

مواد محقق شود.

رسول ديناروند با بيان اينکه در زمينه مصرف نمک، 
نداريم،  در کشور  و چربی وضعيت خوبی  شکر 
افزود: در حوزه فرآورده های غذايی، اقدامات ما از 
دو سال گذشته آغاز شد، به طوريکه بر اساس اين 
اقدامات، شرکت هايی که فراورده های ناسالم توليد 
می کنند، مجاز به تبليغ محصوالت خود نيستند و 
نظر سالمت  از  آنها  فراورده های  که  شرکت هايی 
مورد تأييد است، مورد حمايت سازمان غذا و دارو 
بوده و حتی در مراسم رونمايی فراورده های آنها نيز 

شرکت می کنيم.

وی متذکر شد: در سال ۲۰15 و ۲۰16 توانستيم در 
فراورده هايی که منشاء اصلی  آنها نمک است، اين 
ماده را به ميزان 1۰ درصد کاهش دهيم که ضوابط 
فنی آنها اصالح شده است. اما در برخی ضوابط، 
انجام  اين کار در حال  نياز است که  اصالح ملی 
است. همچنين توانستيم ميزان نمک را در پنير از 
4درصد به ۲ درصد برسانيم و همچنين ميزان نمک 
نان را از ۲ درصد به 1.۸ درصد برسانيم. در عين 
حال، ميزان شکر نيز در نوشابه ها و آبميوه ها به ميزان 

1۰ درصد کاهش يافته است.
رئيس سازمان غذا و دارو متذکر شد: با توجه به 
شعار امسال سازمان بهداشت جهانی »ايمنی غذا؛ 
از مزرعه تا سفره«، با توجه به نامگذاری امسال به 
نام ايمنی و سالمت غذا و همچنين معرفی موضوع 
برنامه های  محوری ترين  از  يکی  عنوان  به  غذا 
سازمان  بهداشت،  وزير  توسط  بهداشت  وزارت 
اين خصوص  در  ويژه ای  برنامه های  دارو  و  غذا 

تدارک ديده است.

پیشگیری از بیماری های غیرواگیر با سفره ایرانی همخوانی ندارد
اضافه وزن 50 درصدی مردم بر کسی 

پوشیده نیست
 5۰ وزن  اضافه  ميانگين  شد:  متذکر  ديناروند 
درصدی مردم بر کسی پوشيده نيست، لذا در صدد 
هستيم اسيدهای ترانس، اشباع، قند و نمک را در 
فراورده های غذايی کاهش دهيم و کالری دريافتی 
نماييم. کنترل  مالحظه ای  قابل  به طور  را   مردم 
سالمت  ترويج  برنامه های  ديگر  همچنين  وی 
انتخاب  جهت  در  مردم  به  کمک  را  محوری 
تعبيه  با  داشت:  اظهار  و  برشمرد  سالم  غذاهای 
روی  بر  آن  درج  و  تغذيه ای  راهنمای  چراغ 
کما  شد.  خواهد  عملياتی  مهم  اين  محصوالت، 
اينکه اولين بسته های غذايی دارای چراغ راهنمای 
 تغذيه ای، از اوايل سال جاری وارد بازار شده است.
گفتنی است، موضوع ايمنی غذا و سالمت فراروده های 
غذايی به عنوان شعار امسال وزارت بهداشت در هفته 
سالمت تعيين شد تا به اين بهانه، اهميت تغذيه و 
سالمت غذا بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا 
نقش ايمني مواد غذايي در سالمت و تندرستی انسان 
بسيار حائز اهميت است و تغذيه ای که بر اساس 
اصول علمی تنظيم شود، بی شک سالمت انسان را 
تأمين می کند و در مقابل از بروز بيماری های ناشی 
از غذای ناسالم جلوگيری می کند. بنابراين آنچه مسلم 
است، وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سالمت 
مردم و جامعه، وظايفی در حوزه غذا بر عهده دارد 
که مهمترين آن، نظارت بر سالمت غذا از مزرعه تا 

بشقاب است.

تأمین سالمت غذا از مزرعه تا بشقاب 

سخنگوی سازمان غذا و دارو نيز در اينباره گفت: 
شعار  تحقق  توسعه،  مهم  راهبردهای  از  يکی 
»پيشگيری مقدم بر درمان« است. از همين رو، تأمين 
سالمت غذا از مزرعه تا بشقاب از پيش شرط  های 
سالمت جامعه و عامل مهمی در برقراری شرايط 
 ثبات رفاه، صلح و امنيت ملی و بين المللی است.
محمد  هاشمی در ادامه افزود: برای تعيين اقدامات 
بايد  غذايی،  آالينده های  کاهش  راستای  در  مؤثر 
آگاهی،  زمينه  در  مخاطب  گروه  نيازهای  ابتدا 
نگرش و رفتار آنها در خصوص نحوه برخورد با 
آالينده ها تعيين شود تا مبتنی بر نيازها، مداخالت 
اجتماعی  ظرفيت  از  بهره گيری  برای  دقيق تری 
شود. اجرا  و  تنظيم  مخاطرات  اين  کاهش   برای 
وی ادامه داد: از سوی ديگر، تا زمانی که بستر مناسب 
برای اجرای اين مداخالت فراهم نشود، بهترين و 
تکنيکی ترين اقدام نيز نخواهد توانست نتيجه مطلوبی 
در بر داشته باشد. از آنجاکه بخش اعظم آالينده ها 
منشاء انسانی دارند، تنها راه جلب حمايت مخاطبان در 
 اجرای پروژه های اساسی، بسترسازی فرهنگی است.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، مداخالت 
برای  را  ديگر  مداخالت  مسير  می تواند  فرهنگی 
در  پيشگيرانه  استراتژی های  پياده سازی  و  تحليل 
سطح اجتماع هموار سازد و از مقاومت فرهنگی و 
محيطی در رابطه با راهکارهای تغيير وضعيت موجود 
بکاهد. اين مداخالت در واقع بستری را فراهم می کند 
اقدامات  بتوانيم در طوالنی مدت، شاهد استقرار  تا 
پيشگيرانه برای کاهش و رفع آالينده های محيطی و 

غذايی در جامعه باشيم.

دستکاری نامناسب غذا در کشورهای در 
حال توسعه شایع است

بر  نظارت  مديرکل  حسينی،  هدايت  دکتر 
سازمان  بهداشتی  و  آرايشی  غذايی،  فرآورده های 
غذا و دارو نيز در اينباره گفت: دستکاری نامناسب 
غذا که در کشورهای در حال توسعه شايع است، 
 بيماری های ناشی از آب و غذا را افزايش داده است.
حسينی ادامه داد: رويکرد سيستمی غذا موجب می شود 
اکثر عوامل پيچيده مرتبط که در رسيدن غذاهای سالم 
از مزرعه تا سفره دخيل هستند، همراه با نقش آنها در 
سالمت در نظر گرفته شوند. سيستم های غذا شامل 
درون داده ها، فرايندها و ساختارهای ضروری در توليد، 

آماده سازی، فرآوری و توزيع غذا هستند.

وی متذکر شد: با توجه به ضعف در سيستم های 
کنترل غذا، زيرساخت های ضعيف، استفاده بی رويه 
و نادرست از منابع در دسترس و دستکاری نامناسب 
غذا که در کشورهای در حال توسعه شايع است، 
بيماری های ناشی از آب و غذا، بار زيادی بر مردم 

فقير و دولت ها تحميل می کند.

 EMRO بیشترین منبع نمک در منطقه
در نان ها وجود دارد

مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان داده است که 
بيشترين منبع نمک در کشورهای منطقه EMRO، نمک 
موجود در نان ها است. متا آناليز مطالعات بزرگ نشان داده 
که کاهش حدود 6 گرم نمک دريافتی روزانه، باعث 
کاهش ۲4 درصدی سکته مغزی و کاهش 1۸ درصدی 
ميليون  و حدود ۲.5  می شود  کرونر  عروق  بيماری 
مرگ و مير در سال را کاهش می دهد. همچنين کاهش 
مصرف نمک به ميزان يک گرم در روز، موجب کاهش 

7 درصدی بروز سکته های مغزی و قلبی می شود.

کاهش مصرف نمک با کاهش سکته 
مغزی ارتباط مستقیم دارد

دريافتی  سديم  ميزان  استاندارد،  توصيه های  طبق 
در روز نبايد بيشتر از ۲۳۰۰ ميلی گرم يعنی حدود 
5 گرم يا کمتر از يک قاشق مرباخوری نمک باشد. 
برای بيماران قلبی، افرادی که فشارخون باال دارند و 
همچنين افراد باالی 5۰ سال، بايد روزانه کمتر از 
15۰۰ ميلی گرم سديم که معادل ۳ گرم نمک يا تقريبًا 

نصف قاشق مربا خوری نمک است، مصرف کنند. 

به نظر می رسد بيشتر عوارض بيماری فشارخون، از 
طريق يک استراتژی ارزان و مقرون به صرفه يعنی کاهش 
مصرف نمک رژيم غذايی در جمعيت های مختلف قابل 
پيشگيری است؛ به طوريکه بر طبق اطالعات سازمان 
جهانی بهداشت )WHO( ، اين استراتژی موثرترين 

رويکرد در همه کشورها بوده است.

تجارب سایر کشورها 
برای کاهش مصرف نمک

بر اساس گزارش پيشگيری اوليه از افزايش فشارخون 
سازمان بهداشت جهانی در سال 19۸۳ و نيز گزارش 

بررسی تغذيه و رژيم غذايی در بيماری های مزمن 
همين سازمان در سال ۲۰۰۳، نمک دريافتی روزانه بايد 
کمتر از 5 گرم باشد که برخی کشورها برای رسيدن به 
اين عدد اقدام کرده اند، ولی برخی کشورها هم هنوز 

تصميمات مدونی در اين مورد اتخاذ ننموده اند.

در برخی کشورها، روش های ويژه ای برای کاهش 
نمک مصرفی به کار رفته است. مثاًل تأکيد شده است 
که ميزان نمک به طور دقيق در برچسب ها قيد شود. 
برگزاری بسيج همگانی برای افراد جامعه نسبت به 
کاهش مصرف نمک، شناساندن محصوالت کم نمک 
در جامعه، جلب همکاری صاحبان صنايع غذايی 
برای توليد محصوالت با نمک کمتر، پايش مقدار 
نمک محصوالت غذايی و غيره از جمله آنها هستند.

انگلیس و فنالند 
در کاهش نمک مصرفی موفق هستند

انگليس، فنالند، استراليا، نيوزلند و کانادا، موفق ترين 
کشورها در امر کاهش نمک دريافتی هستند. داليل 
موفقيت اين کشورها، انجام فعاليت های آموزشی در 
سيستم های بهداشتی، جلب حمايت سياست گذاران 

و همکاری با صنايع غذايی بوده است.

در انگلستان برای کاهش مصرف نمک، اقداماتی در 
زمينه آگاه سازی مصرف کنندگان نسبت به اهميت 
کاهش نمک، اجرای بسيج های آموزش همگانی و نيز 
تغيير سياست های جامعه در ارتباط با ميزان نمک و نيز 
جلب همکاری و تشويق توليدکنندگان محصوالت 
غذايی در جهت کاهش نمک محصوالتشان شروع 
شده است. در اين کشور، کاهش نمک برای حدود 
است  افتاده  اتفاق  غذايی  محصوالت  درصد   ۳۰
نمک  ميزان  به وضوح  که  غذايی  برچسب های  و 
شده  اجباری  می دهد،  نشان  محصول  آن  در  را 
است و غذاهايی که فاقد برچسب باشند، به تدريج 
حذف شده اند. اخيراً در کشور انگلستان و با اجرای 
برنامه های کاهش مصرف نمک، ۲6 هزار تن نمک 
در سال صرفه جويی شد و در مقابل از 6۰۰۰ مورد 
از موارد مرگ سکته مغزی و حمله های قلبی نيز 
جلوگيری شد. از نظر هزينه، برآورد شده که 5 ميليون 
پوند در هر سال هزينه بسيج همگانی برای کاهش 
مصرف نمک بوده، اما در مقابل 1.5 ميليارد پوند در 

بخش سالمت صرفه جويی شده است.

پخش فیلم های آموزشی 
برای کاهش نمک از تلویزیون ملی

در کنار اين سه  کشور، ترکيه نيز سه کار عمده در جهت 
کاهش نمک مصرفی انجام داده است. کارهايی مانند 
کاهش مصرف نمک در نان و بعضی از غذاهای فراوری 
شده مثل رب گوجه فرنگی و سس قرمز، مقررات 
فروش چيپس و محصوالت شور در مغازه های نزديک 
محصوالت  برای  برچسب گذاری  مقررات  مدارس، 
غذايی، کاهش نمک در پنير و زيتون )به عنوان دو کاالی 
غذايی پرمصرف(، آموزش و فرهنگسازی در جامعه، 
تهيه فيلم های آموزشی برای کاهش نمک از تلويزيون 
ملی، ثبت شعار و پيام روی بليط های اتوبوس و مترو از 

جمله اين فعاليت ها بوده است.

شکر
 نمک 

چربی ها

سیگار میزبان انواع سرطان است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
هشدار  سیگار  مصرف  خصوص  در 
داد و گفت: سیگار در بروز ۱۳ نوع 

سرطان تاثیرگذار است.

نشست  در  ندیمی  اسماعیلی  علی 
مبارزه  ملی  هفته  مناسبت  به  خبری 
ما  کشور  در  داشت:  اظهار  سرطان  با 
به  نسبت  جدید  سرطان  بروز  احتمال 

دنیا پائین تر است.

نفر  نفر در هر ۱۰۰ هزار  در دنیا ۶۰۰ 
کشور  در  و  می دهد  رخ  سرطان  بروز 
ما این میزان ۱۴۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار 

نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
در ادامه افزود: چیزی که نسبت به آن 
نگران هستیم، زنگ خطر شیب افزایش 
سرطان است که یکی از پیشروترین ها 
دالیل  از  یکی  هستیم.  زمینه  این  در 
است.  سن  افزایش  سرطان،  افزایش 
همچنین هرم سنی کشور ما باال نیست 
از  و هنوز وقوع بروز سرطان را کمتر 
سایر کشورها داریم، اما باید هشدارهای 

الزم را به مردم داد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از سرطان ها 
ادامه  درمان هستند،  قابل  از وقوع  بعد 
استفاده  و  مطلوب  غذایی  رژیم  داد: 
فست فودها،  و  افزودنی  مواد  از  کمتر 
منظم  فیزیکی  فعالیت  و  کمتر  استرس 
مؤثر  سرطان  بروز  کاهش  در  می تواند 
خانم ها،  در  سرطان  شایع ترین  باشد. 
سرطان سینه و در آقایان سرطان پوست 
و پروستات است که اگر این سرطان ها 
شود،  داده  تشخیص  اولیه  مراحل  در 

درمان بهتری می توانند داشته باشند.

عامل مهمی که در ۱۳ 
سرطان دخالت دارد مصرف 

سیگار است

عامل  داشت:  بیان  ندیمی  اسماعیلی 
دارد  دخالت  سرطان   ۱۳ در  که  مهمی 
در  متأسفانه  که  است  سیگار  مصرف 
جمعیت خانم ها نیز مصرف سیگار در 
حال افزایش است که باید در این زمینه 

هشدار داد.

بهره برداری از بخش ویژه 
بیماران سرطانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
و  دانست  هزینه بر  را  سرطان  درمان 
سالمت  تحول  طرح  اجرای  با  افزود: 
بیماران  هزینه های  درصد   ۸۰ اکنون 

سرطانی پرداخت می شود.

اسماعیلی ندیمی خبر داد: بخش ویژه 
بیماران سرطانی در بیمارستان علی ابن 
ساخت  حال  در  رفسنجان  ابیطالب)ع( 
انتهای  تا  می کنیم  پیش بینی  که  است 

سال آینده به بهره برداری برسد.

حوادث  از  بعد  اینکه  اظهار  با  وی 
قلبی و عروقی، سرطان ها دومین عامل 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  میر  و  مرگ 
آلوده کننده های محیطی از جمله سموم 
نباتی به ویژه کشاورزی در  دفع آفات 

بروز سرطان دخیل هستند.
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وقتی می گويند بيش از 5۰ درصد بازيکنان ليگ برتر 
قليان استعمال می کنند، اين آمار آنقدر زياد است که 
قبول کنيم از هر دو نفر، يکی قليان می کشد. البته 
استعمال قليان يا سيگار، اصاًل مسئله تازه ای در فوتبال 
کشور نيست و بارها نمونه های آن اتفاق افتاده است. 
از خداداد عزيزی و ماجرای معروف ساحل لبنان در 
جام ملت های ۲۰۰۰ که نه، اصاًل از مرحوم حجازی و 
ماجرای شروع سيگار کشيدنش در جام ميلز تا همين 
اواخر. تقريباً کمتر چهره سرشناسی بوده که يک بار 

بحث قليان کشيدن او مطرح نشده باشد.

روایت اول
درباره  خاطره  چند  می خوانيد،  ادامه  در  آنچه 
اوايل  است.  ايران  فوتبال  در  قليانی  جنجال های 
تيمی  سرمربی  معروف،   ۸ شماره  يک   ،۸۰ دهه 
شد که خودش سال ها کاپيتان آن بود. خيلی از 
همبازی های قديمی اش را فرستاد خانه و از ميان 
شان، يک نفر را نگه داشت که شماره 1۰ تنش 
باشد. قرار بود کاپيتان تيمش باشد. بزرگتر همه 
بچه ها. مدام برايش درد دل می کرد و آن اواخر 
فصل پی برده بود شرايط تيمش خيلی روی فرم 

بازی های  جينگولک  اين  از  وقت ها  آن  نيست. 
دير  بازيکنانش  از  يکسری  اما  نبود،  مجازی 
می خوابيدند و احتماالً در وعده های شان، قليان 
می کشيدند. سرمربی شک نداشت. برای شان بپا 
گفت:  تيمش  کاپيتان  به  روز  يک  بود.  گذاشته 
باشه.  حواست  بزرگترشونی!  تو  خدا،  رو  »تو 
دقيقًا  کشی«.  قليون  برن  نذار  کن.  نصيحتشون 
شکار  کاپيتان  البته،  تمرين  از  بعد  و  روز  همان 
گشت ويژه سرمربی شد. بعد از تمرين، جگرکی 
معروف زير آسمان شهر در ميدان کشتارگاه. طبقه 
دوم و يک جای دنج! آقای کاپيتان اقاًل ۳5 سيخی 
دل و جگر و خوش گوشت سفارش داده بود و 
قليون تند دو سيب نعنايش را تازه چاقيده بود که 
ديد يک چهره آشنا وارد خلوتش شده. سرمربی 

»کمر  کارش:  پی  رفت  و  فقط يک جمله گفت 
تيمم رو تو شکستی. قرار بود بقيه رو نذاری برن«

روایت دوم 
بازيکن.  همان  و  مربی  همان  تيم،  همان  دوباره 
فوتبال  پايانی  روزهای  و  بعد  سال   5 يا   4 فقط 
تيم  فصل  ميان  اردوی  پايتخت.  تيم  ستاره  آن 
در کيش و اين بار يک دور همی چند نفری از 
بازيکنان جوانتر و کاپيتان. باز همان بساط و دود 
قليانی که از بالکن ديده شده. دوباره سرمربی و 

دوباره همان جمله معروف!

روایت سوم
بودن.  رگی  تو  رفيق  دفاع شان  با  تيم  کاپيتان   

آنها قبل از اين هم داداشی داشتند که کاًل همه 
به  رفتن  تقريبًا  آنها  می کردند.  داداش صدايش 
قدر  اين  بود.  شان  هميشگی  کار  قهوه خانه، 
قهوه خانه  داشتن  کار  در  زدند  کاًل  که  رفتند 
لو  شان  عکس های  تا  رفتند  مدتی  يک  سنتی! 
وقتی  هم  بعد  شد.  جنجالی  حسابی  و  رفت 
که  جرم  گفتند  گرفت،  باال  فشارها  خيلی 
ناموس  دنبال  گذاشتيد.  بپا  مان  برای  نکرديم 

نرفتيم! مردم که 

روایت چهارم

 آنها بی شک بدشانس ترين قليان کش های تاريخ 
هتل  قهوه خانه  کيش،  بودند  رفته  بودند.  فوتبال 

پول  و  بودند  کشيده  را  قليان  شان.  اقامت  محل 
در  بودند  کرده  فکر  تهران!  بودند  برگشته  نداده 
تيم  بدشان  شانس  از  تيزند.  خيلی  جوانی  عالم 
ليگ برتری رفته بود درست همان هتل. مديرش 
برای  می گويد  می دهد.  سفارش  قليان  می رود 
می کند.  قاطی  قهوه خانه  مدير  است.  فوتبال  تيم 
نمی دهد.  قليان  جماعت  فوتباليست  به  می گويد 
قبلی ها  می گويد  او  است.  مشخص  هم  چرايش 

آمدند قليان کشيدند و در رفتند!

لو رفتن رسوایی قلیان 

اينگونه يک رسوايی بزرگ قليانی لو می رود. دو 
ستاره جوان از همان روز غرق در حاشيه شدند. 
يکی شان کاًل نابود شد. يکی ديگر دو سه سالی 
به شوک فرو رفت و البته هنوز هم هر دوی شان 
می زنند!  نعنا  سيب  دو  دود  به  سری  بتوانند،  تا 
که  شان  يکی  آن  برای  قبل  وقت  چند  همين 
تهران نشين است، مشکلی پيش آمده بود در يکی 
زندگی  که  قهوه خانه ها  به  هايش  رفتن  از همين 

شخصی اش را تحت الشعاع قرار داده بود.

فوتبال آسيا  عضو کميته پزشکی کنفدراسيون 
فوتبال  نگرانی مسئوالن فدراسيون  به  اشاره  با 
ميان  در  قليان  و  سيگار  مصرف  شيوع  از 
فوتباليست ها، درباره برنامه های ايفمارک برای 
پيشگيری از مشکالت اين موضوع صحبت کرد.

زهره  دکتر  فوتبال،  فدراسيون  از  نقل  به 
درباره  فيفا  پزشکی  مرکز  مدير  هراتيان، 

نگرانی از شیوع مصرف سیگار 
در بین بازیکنان فوتبال

علی پروين گفت: چرا اين همه سفره خانه داريم؟ 
مشکل اصلی را بايد در جامعه جستجو کرد. چه 
دليلی دارد که ما در کشورمان اينقدر سفره خانه و 
قهوه خانه داشته باشيم؟ اين جوانان هم می روند 
در اين مکان ها 4، 5 نفری دور هم می نشينند و 

قليان می کشند.

اينکه  به  اشاره  با  پرسپوليس  پيشکسوت  اين 
ضربه  خودشان  به  سيگاری  فوتباليست های 
می زنند، در ادامه افزود: وقتی شنيدم که فدراسيون 
اعالم کرده ۲۰ درصد بازيکنان سيگار می کشند   
و 5۰ درصدشان قليان، واقعاً متعجب شدم. از 

چرا این همه سفره خانه داریم!

ايفمارک  پيش  روز  که چند  آماری 
سيگار  و  قليان  مصرف  مورد  در 
کرد،  منتشر  ورزشکاران  بين  در 
داشته  پی  در  را  واکنش هايی  حاال 
نيز می گويد:  است. خداداد عزيزی 
بارها گفته ام که قليان کشيدن خوب 
می کشم!  من  متأسفانه  اما  نيست، 
برخی ها می گويند اين کار بدآموزی 
اعمالم  جوابگوی  خودم  اما  دارد، 

هستم. 

ميالدی  سال جديد  آغاز  در  ايفمارک  برنامه های 
گفت : از آنجاکه برای تدوين هر استاندارد نياز به 
گذشته  سال  است،  مناسب  اطالعات  جمع آوری 
ميالدی با شروع معاينات پيش از فصل در راستای 
رعايت استانداردهای پزشکی فوتبال و همچنين 
استراتژی های  تدوين  بازيکنان،  آسيب های  رصد 
فوتبال  برتر  ليگ  با  مناسب  آسيب  از  پيشگيری 

کشورمان را آغاز کرديم.

وی در ادامه درباره فعاليت های ايفمارک خاطرنشان کرد: 
فعاليت های اين مرکز محدود به بحث آسيب های حين 
بازی نمی شود و در حوزه سالمت نيز با جمع آوری 
اطالعات مناسب و پرسش های مستقيم و غيرمستقيم از 

بازيکنان، به آمار قابل توجهی دست پيدا کرديم.

هراتيان در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال يکی از 
نگرانی های مسئوالن فدراسيون، شيوع مصرف سيگار 
و قليان در بين فوتباليست ها بود. از آنجاکه مهدی تاج 
با نگاه ويژه به بحث سالمت بازيکنان از برنامه های 
ايفمارک در راستای حفظ سالمت بازيکنان حمايت 
کرده اند، از همان ابتدای فصل در راستای پيشگيری 

از عوامل مخل سالمت بازيکنان کمپين »نود دقيقه 
بدون سيگار« را راه اندازی کرديم. بر همين اساس، 
تحقيقات خود در اين زمينه را با طراحی پرسش نامه 
و مصاحبه مستقيم با بازيکنان آغاز و پس از استخراج 
اولين آمار واقعی مربوط به شيوع مصرف دخانيات 
اين کمپين راه اندازی شد و  بين فوتباليست ها،  در 
سرفصل های آموزشی آن را برای آگاهی فوتباليست ها 
از مضرات استعمال دخانيات در قالب کالس های 
حضوری، توسط خود بازيکنان به عنوان مسئوليت 
اجتماعی يک فوتباليست و بنر و پوستر توسط تيم ها 
آغاز کرديم و همان گونه که رئيس فدراسيون از ما 
خواستند مسائل مربوط به سالمت بازيکنان را رصد 

و پيگيری می کنيم و بدون ترديد، برای اولين 
براساس شواهد و  ايران  تاريخ فوتبال  بار در 

مستندات پزشکی می توانيم آمار ارائه کنيم.

نامتعارف  شيوع  کرد:  تأکيد  پايان  در  وی 
آسيب های همسترينگ در ليگ، پارگی رباط 
صليبی و مصرف خودسرانه مکمل ها نيز بررسی 
شده و بر همين اساس، با پزشکان تيم های ليگ 
برتر جلسه ای با اين موضوع برگزار خواهيم 
کرد. همچنين اولين جلسه بورد علمی ايفمارک 
دپارتمان های  و  کميته ها  رؤسای  حضور  با 

ايفمارک همان روز برگزار خواهد شد.

همين جا به تمام اين بازيکنان می گويم که به جز 
لطمه زدن به خودشان، به فرد ديگری لطمه نمی زنند و 
تمام عوارض اين ماجرا فقط به ضرر خودشان است.
مردم و جوانان  الگوی  داد: ورزشکاران  ادامه  وی 
قليان  البته  کنند.  رفتار  طور  اين  نبايد  و  هستند 
هيچ  برای  بلکه  ورزشکار،  برای  نه  سيگار  و 
می گويم  جوانان  اين  به  نيست.  خوب  فردی 
نکنيد. خراب  راحت  اينقدر  را  ريه تان  و   قلب 
پروين در ادامه متذکر شد: متأسفانه قليان در چند 
از سيگار  بدتر  اخير خيلی مد شده و حتی  سال 
است. برای قلب و ريه، قليان 1۰۰ برابر سيگار ضرر 
دارد. بازيکنان حرفه ای که در صف اول فوتبال ايران 
بازی می کنند و حتی در تيم ملی هستند، بايد خيلی 

مراقب اين اتفاقات باشند.

قلیان خوب نیست
ولی من می کشم

وی ادامه داد: بسياری عنوان کرده اند که خداداد 
تو الگو هستی و نبايد اين کار را بکنی، اما چرا 
صداقت، راستگويی و احترام به پدر و مادرم الگو 

نشده است؟

صبح  اول  من  خودروی  می دهد:  ادامه  عزيزی 
وقتی  می رود.  پدرم  منزل  سمت  خود  به  خود 
با  می روم،  پدرم  سراغ  ابتدا  می شوم،  بيدار  اول 
او صحبت کرده و می خندانمش تا دنبال کارهای 

ديگر بروم.

کارهای  يکسری  ما  همه  می افزايد:  وی 
عمومی  مکان های  در  من  اما  داريم،  بد 
اين  منزلم  در  بيشتر  و  نمی کشم  قليان 
دنيا  آن  در  مطمئنًا  می دهم.  انجام  را  کار 
باشم.  اعمالم  پاسخگوی  بايد  خودم 
خدا  رحمت  به  مادرم  که  است  ۲6سال 
می خوانم.  نماز  او  برای  روز  هر  و  رفته 
اين  درباره  ديگر  ندارم  دوست 
خداداد  بگويند  و  کنم  صحبت  مسائل 

می کند. خودشيرينی 

چهار روایت دودی
بیش از 50 درصد بازیکنان لیگ قلیانی اند!

ماجرای سيگار و قليان کشيدن ورزشکاران به ويژه 
فوتباليست ها، اصال موضوع جديدی نيست. زيرا 
۳ سال قبل و در نيمه های دی ماه سال 9۲، عادل 
ماجرا  اين  از  پرده   9۰ برنامه  در  فردوسی پور 
برداشت. ماجرا اينگونه بود که بازيکنان ملی پوش 
تيم زير ۲۲ سال در جريان اردوی کيش چندان 
پايبند مقررات نبودند و اسناد و مدارکی دال بر 

استعمال قليان  آنان وجود داشته است.

هم  از  نيکوتين  اينکه  به  اشاره  با  فردوسی پور 

سریال ادامه دار

قلیان کشیدن فوتبالیست ها

موارد دوپينگ است، اين موضوع را فاجعه بار خواند 
و با نشان دادن تصاويری از برخورد با اين مسئله در 
ليگ های اروپايی، از عادی بودن آن در فوتبال ايران 

انتقاد کرد.

عليرضا منصوريان، مربی مستعفی تيم زير ۲۲ سال 
تيم ملی، مهمان تلفنی برنامه نود، در واکنش به اين 
موضوع نخست آن را غيرممکن خواند و به شدت 
رد کرد، ولی پس از  اينکه مسئول رستوران هتل روی 
خط آمد، موضوع رنگ و بوی ديگری به خود گرفت.

به گزارش سايت گفتمان، قاسمی که برنامه نود با 
زير نويس »مسئول رستوران هتل« از او ياد کرد، از 
فاکتور ميليونی قليان بازيکنان تيم ملی سخن گفت 
اين  تيم هم در جريان  پزشک  آناليزور و  اينکه  و 
موضوع بازيکنان را همراهی می کردند! وی سخنانش 
را با اين حرف به پايان برد که بازيکنان با بيرون رفتن 
از در پشتی رستوران، صورتحساب هتل را پرداخت 

نکردند.

به اين ترتيب، منصوريان پس از اين موضوع با اشاره 
به اينکه پزشک اين تيم افسر دوپينگ است، امکان 
حضور وی را ناممکن خواند، ولی درباره ديگران  

چيزی نگفت و افزود شايد  اين اتفاق رخ داده باشد.

منصوريان در بخش بعدی برنامه دوباره روی خط 
آمد و گفت: پس از تماس های تلفنی که برقرار کرده، 

گويا ماجرا درست بوده و از مردم و خانواده بازيکنان 
عذرخواهی کرد.

او همچنين گفت که طلب رستوران را  چند دقيقه 
پيش به کمک يکی از شرکايش در کيش پرداخت 
کرده و همين موضوع باعث شد تا يک ساعت بعد 
و در بخش پايانی نود، فردوسی پور اعالم کند که 
مسئول رستوران هتل پس از دريافت طلب خود، از 

فرستادن تصاوير سر باز زده است!

اکنون و پس از ۳ سال، نتايج تحقيقات يک مؤسسه 
برتری  ليگ  می دهد  بازيکنان  نشان  جهانی  معتبر 
متأسفانه درگير اعتياد به سيگار و قليان شده اند و 
در آينده ای نه چندان دور، می توان متصور شد که 
سالمت بسياری از اين ورزشکاران به خطر خواهد 
افتاد؛ زيرا بر اساس تحقيقات علمی و اثبات شده، 

فراوانی  سرطان زای  مواد  قليان  و  سيگار  در 
وجود دارد که می تواند سالمت و جان افراد را 
به مخاطره اندازد. با توجه به نوع فعاليت های 
جسمانی ورزشکاران،  سيگار و قليان می تواند 
تنفسی  و  ريوی  قلبی، عروقی،  مستقيم  تأثير 

برروی آنها بگذارد.

آيا بعد از گذشت ۳ سال از زمان علنی شدن 
تمايل بازيکنان تيم اميد به کشيدن قليان، نبايد 
اقدامات پيشگيرانه برای ممانعت از شيوع اين 
کار در بين ساير بازيکنان انجام می شد؟ هر چند 
به نظر نمی رسد در ماه های پايانی دولت يازدهم 
و حضور مسئوالن ورزشی در سمت های فعلی،  
کسی تمايلی به ريشه يابی اين مسئله، بررسی 
علل و عوامل و راهکار ممانعت از ادامه اين 

روند باشد.
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Simultaneously with the birth ceremonies 
of Zaynab Bint Ali (one of the daughters 
of first Shia Imam, Ali, and his first wife 
Fatimah) and the National Nurses Day, 
as well as Fajr Decade celebration,  the 
closing ceremony of the first phase of 
the PAD project was held on February 
3rd, 2017 in Varamin (a city in south of 
Tehran province).  Hujjat al-Islam 
Mohammadi-Golpayegani, the Head 
of the Supreme Leader’s office and the 
Head of the Iranian Anti-Tobacco As-
sociation’s Board of Trustees, Ayatollah 
Mahmoodi-Golpayegani, the Imam of 
Friday Prayer of Varamin and the Head 
of the Board of Trustees of the IATA’s 
branch in Varamin, Dr. Mohammad-Reza 
Masjedi, the Secretary-General of the 
IATA, and some of the authorities were 
among the participants of the ceremony.

Appreciating the authorities’ collaboration 
in the administration of the PAD project, 
Dr. Masjedi said that the coincidence of the 
closing ceremony of the PAD project with 
the Fajr decade and celebration of Zaynab 
Bint Ali’s birth makes this day a great one, 
which should be introduced as a turning-point.
Pointing to the sayings of John McCain, an 
American radical senator, Masjedi said, “He 
has said in his elective campaigns that Iran, 
in addition to an eight-year war, has resisted 
against various sanctions and embargoes. 
Hence we should export as much as 
cigarette into their country so their young 
people, affected by nicotine addiction, would 
lose their potentials to build their country. 
Many of American NGOs demonstrated 
against McCain’s positions and finally, he 

PAD project is a leading program 
in the field of tobacco control

Introducing the tobacco harms to the 
adolescents and youth is one of the IATA’s 
initiatives in this field. Based upon this 
policy, PAD project has been aimed to 
increasing youth’s knowledge on tobacco 
harms and offering age-specific educations 
to this susceptible group.
According to Masjedi, “The role of media, 
especially National Media, in the field 
of tobacco control is vital and all related 
entities should fulfill their duties. Tobacco 
smoking is a serious threat against all 
sections of Iranian society, especially ado-
lescents and youngsters, and government 
officials should thrive to decrease tobacco 
use in whole society. On the other hand, 
families’ carefulness on the tobacco smok-
ing by their offspring could prevent much 
tobacco-induced harm.”
IATA’s Secretary-General added that 
tobacco harms is not limited solely to the 
smoker, but also imposes heavy costs on 
other members of family.
Pointing this fact that smoking is among 
main causes of 22 types of cancer, Masjedi 
added, “we should apply available capac-
ities for tobacco control and fight against it. 
The enemies are trying to develop tobacco 
addiction in the Iranian society. Nowadays, 
the main part of worldwide tobacco 
companies is in the hands of United States 
and it applies all its force to develop 
tobacco smoking in Iran.”
“We attempt to offer anti-tobacco 
knowledge and education to the students 
and prevent the expansion of this crisis”, 
concluded Dr. Masjedi.

stated that his words were just kidding.”
“Our youth should be aware of machina-
tions behind the hookah and cigarette 
consumption. Nowadays, unfortunately, 
Iranian families use hookah in their homes 
and the obscenity of hookah consumption 
use has been abolished in Iranian families. 
Family is the main pillar of the society and 
if this pillar would be shook, not only the 
family, but the society will be at stake.”
Pointing to the saying of Rupert Murdoch, 
American media mogul, Masjedi added, 
“Mr. Murdoch has declared that if you want 
to tackle with Iranian society, you should 
shake its family pillar. Now, if our families 
use hookah in their home, as well as its 
social and health consequences, this will 
help our enemies to reach their goals.”

Women and girls are the main 
target of the enemies

The Secretary-General of the IATA pointed 

to the role of women in society and family 
and added, “Nowadays women are play-
ing more important role in social activities 
and in family. It can be seen in academic 
settings. For example, 55 percent of uni-
versity students and 60 percent of medical 
universities students are comprised of women. 
Women should know that there are main 
target of enemies. Unfortunately, it should 
be noted that 1 to 2 percent of women and 
girls smoke cigarette.”
“The enemies have substantial programs to 
infect Iranian young people to the tobacco”, 
added Dr. Masjedi. “Hookah is more 
dangerous than cigarette and has vast neg-
ative outcomes for health. Hence we should 
tackle it.”

Masjedi asserted that Varamin has selected 
as the pilot phase of Tobacco-Free Project in 
whole country and various programs in this 
regard will be administered in this city.

 The youth should be aware of machinations behind
the hookah and cigarette sale


