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صفحه 8

باور کنیم هدیه پدر و مادر سیگاری، بوسه تلخ به فرزندان است !!!

اولین ماهنامه تخصصی سالمت و دخانیات در کشور

بهداشت  معاون آموزشی وزارت 
عنوان  به  ایران  انتخاب  از 
در  پیشرو  کشورهای  از  یکی 

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد

انتخاب ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو
 در کنترل بیماری های غیرواگیر

پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر از سوی 
سازمان جهانی بهداشت خبر داد و بر تمرکز بر 
شاخص های ارزیابی فرآیند و حرکت کشور در 

راستای دستیابی به سند ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر تأکید کرد.

آموزشی  معاونت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
وزارت بهداشت، دکتر باقر الریجانی، با حضور در 
نشست کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر، به اقدامات انجام شده در این کمیته اشاره 
کرد و گفت: »در راستای طرح پیشگیری و کنترل 
بیماریهای غیرواگیر در ایران 10 شاخص ارزیابی 
به  این شاخص ها  که  بررسی خواهد شد  فرآیند 
بهداشت  جهانی  سازمان  نظر  مورد  حیطه  چهار 
مراقبت  ارتقای  خطر،  کاهش  حاکمیت،  شامل 

سالمت و پایش عملکرد متمرکز است.«
او ادامه داد: »عالوه بر تنظیم اهداف و سند ملی 
که در حیطه حاکمیت قرار دارد، کنترل مصرف 
فیزیکی  فعالیت  و  سالم  تغذیه  ترویج  دخانیات، 

در حیطه کاهش خطر از اهمیت زیادی برخوردار 
است که ایران اقدامات مثبتی را در این باره انجام 
داده که مورد تحسین سازمان جهانی بهداشت هم 

قرار گرفته است.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه از ارتقای 
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  سالمت  مراقبت 
کرد  یاد  بهداشت  جهانی  سازمان  نظر  مد  مهم 
خدمات  ارائه  چارچوب های  »ارائه  افزود:  و 
بیماری های دیابت، بیماری های عروق کرونری، 
حوادث ترافیکی و همچنین گایدالین های بالینی 
است  شده  تنظیم  مختلف  بیماری های  برای  که 
نظام  مختلف  سطوح  در  اجرائی شدن  طریق  از 
سالمت می تواند به ارتقای شاخص های سالمت 

در کشور منجر شود.«
مهم  بسیار  دستاوردهای  »از  گفت:  الریجانی 
که  است  شواهد  بر  مبتنی  تصمیم گیری  ایران 
پیمایش  اطلس  و  بیماری ها  بار  اطلس  تدوین 
همین  در  غیرواگیر  بیماری های  خطر  عوامل 
راستا می تواند اطالعات بسیار ارزشمندی را در 
و  کارشناسی  بررسی  برای  استانی  و  ملی  سطح 
استانی  و  ملی  تصمیم گیران و سیاستگذاری های 

ارائه دهد.«

رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس هیات امنا جمعیت 
در جلسه ساالنه هیات امنا اعالم کرد:

در راهی که پیش روی داریم
 از کمی یاران نهراسیم

آگاهی و پرورش نیروی جوان کشور همکاری 
سازمان صداو سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، 
وزارت ورزش، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت
  را نسبت به تحقق این امر طلب می کند

 

صفحه 6

صفحه 8

 فنالند گران ترین کشور دنیا در سال 2010 شد
کسب درآمـد 655 میلیون یـورویی از موهبت مالیات بر دخانیات

قیمت یک پاکت سیگار مارلبرو اصل 15هزار تومان
 هم اکنون در ایران مساوی است با قیمت همین برند در سال 2005 در فنالند

رئیس  جمهور در مجمع ملی سالمت: 
خیرین در بخش های مختلف از جمله سمن ها نقش بزرگی در 
توسعه درمان و ساخت مراکز درمانی دارند و این از افتخارات 
فرهنگ ماست که خیرین و نیکوکاران بزرگی در بین آحاد ملت 
وجود دارد که خوشبختانه هیچ اقدام سیاسی هم تاکنون نتوانسته 

بر روند این اقدامات خیر، تأثیر منفی بگذارد.

وزیر بهداشت: 
25.5 درصد از مردان و ۴ درصد از زنان کشور سیگار می کشند. 
همچنین شیوع مصرف دخانیات در شهرها 1۳ درصد و در 
روستاها 15.5 درصد است.همچنین فراد گروه سنی ۴5 تا 50 

سال بیشترین مصرف دخانیات را دارند.

دبیر کل جمعیت در جلسه ساالنه هیات امنا:
را همانند  پاد در ورامین مدارس  اجرای طرح  با   
مساجد کانون حرکت ضد دخانیات کردیم همچنین 
در  صدا و سیما  نقش  نوروز  ایام  به  نزدیک شدن  با 

اطالع رسانی مهم است.

تجارت سیگار یا بازار گرگ ها
صفحه ۴

آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی
چرا آقایان مجتهد 
درباره عدم استعمال سیگار فتوا نمی دهند؟
صفحه 5

برای مقابله با بیماری های غیر واگیر در کشور
طرح ایراپن در شهرضا شروع به کار کرد
صفحه 7

گزارشی از توزیع رایگان سیگار توسط شرکت
 دخانیات در نمایشگاه »صندوق های
 بازنشستگی، پیشران توسعه ملی«
اشانتیون های سرطان زا
صفحه 10

هجده ساله ها سیگار می کشند ، قانون تماشا می کند 
دکه ها می فروشند
صفحه 12

 

 

توسط حاج حسن پرویزیان به نمایندگی ازهیات امنا انجام شد

اهدای  دست نوشته ای از امیرکبیر 
به پاس قدردانی

 از چند دهه فعالیت جمعیت 
مهم ترین نقل قول های این شماره
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سخن اول

و  است و موسم سرور  پیام آور عشق و رویش  بهار، 
آشتی. بهار، زمان نو شدن است و نو شدن، فقط لباس 
نو پوشیدن نیست. نو شدن، گذشتن از گالیه های قدیمی 
گذاشتن  کنار  شدن،  نو  است.  مانده  کدورت های  و 
عادت های کهنه است، عادت هایی که سال هاست، به ما و 
اطرافیانمان آسیب می زند و کدام عادت، آسیب زننده تر از 

استعمال دخانیات؟!
موضوع  در  که  فرودهایی  و  فراز  تمام  با  سال 1395، 
دخانیات داشت، رو به اتمام است. در این سال تالشگران 
عرصه مبارزه با استعمال دخانیات، کوشش فراوانی کردند تا 
از سرعت قطار استعمال سیگار و قلیان در جامعه بکاهند یا 
احیانا آن را به ایستگاه آخر نزدیک کنند. کوشش هایی که در 
بعضی مواقع جواب داد و در برخی مواقع نیز ناکام ماند. در 
سالی که گذشت، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
اجرای طرح پاد )پیشگیری از استعمال دخانیات( را همزمان 
با تأسیس شعب جمعیت در شهرهای مختلف گسترش 
داد و مرکز فراموز نفس پاک جمعیت نیز، گروه بیشتری 
از دانش آموزان را با آسیب های استعمال دخانیات آشنا کرد 
و »نه« گفتن به آسیب های اجتماعی از جمله دخانیات را 
به آنها آموزش داد. در آخرین ماه های سال نیز، اولین مرکز 
تحقیقات غیردولتی کنترل دخانیات سازمان های مردم نهاد 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات افتتاح شد. در این سال 
تالش های زیادی کردیم تا کارگردانان و تهیه کنندگان سینما 
و تلویزیون، بیش از این به سیگار و قلیان در فیلم ها و 
سریال هایی که می سازند و پخش می کنند، بازی ندهند. 
کمپین »قلیان ها را گلدان کنیم« که به همت وزارت بهداشت 
و  استانی  مسئوالن  ورزشکاران،  هنرمندان،  و  افتاد  راه 
کشوری را برای مبارزه با قلیان هم پیمان کند، به رغم اینکه 
برخی از ورزشکاران و هنرمندان به نام کشور، مسئولیت 
اجتماعی خود را فراموش کرده بودند و ناخواسته، مبلغ 

آسیب رسان ها شدند.
دانشگاه های  و  علوم  وزارت  همیاری  به رغم   ،95 سال 
مختلف کشور در اجرای طرح »دانشگاه بدون دخانیات«، 
و  آموزش و پرورش  وزارت  جلونیامدن  شاهد  بازهم 
بسته ماندن درب مدارس کشور در مقابل تالشگران عرصه 
مبارزه با استعمال دخانیات و حامیان سالمت بودیم. اگر هر 
دانش آموز 12 سال از عمر خود را در مدارس بگذراند و در 
هر سال 9 ماه را به تحصیل مشغول باشد و در هر ماه 20 
روز و در هر روز 5 ساعت، یک محاسبه ساده سرانگشتی 
نشان می دهد که هر دانش آموز حداقل 11 هزار ساعت از 
عمر خود را در مدرسه می گذراند. سنی که دانش آموزان در 
مدارس به سر می برند )تقریبا از 7 تا 18 سالگی(، مهمترین 
زمان برای اجتماعی شدن است و بی توجهی در این سن، 

نتایج جبران ناپذیری به ارمغان می آورد.
سال 1395 اما در ماه های پایانی خود، نقاط عطف منفی 
و مثبت زیادی داشت. یک سال پیش در چنین روزهایی 
قدردان نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسالمی شدیم 
که با تصویب افزایش مالیات بر دخانیات در بودجه سال 
95، برگ زرینی در کارنامه کاری خود به ثبت رساندند. 
امسال اما، نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی 
نتوانستند توقع حامیات سالمت را برآورده کنند و در 
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که 
5 سال آینده به عنوان یکی از اسناد باالدستی بر فراز سایر 
قوانین دیگر خواهد بود، با حذف قیدهای تاثیرگذار »قیمت 
خرده فروشی« و »افزایش ساالنه«، هم تالش های حامیان 
سالمت برای کاهش مصرف دخانیات از طریق افزایش 
قیمت را خنثی کردند و هم نگذاشتند دولت به سرمایه 
قابل توجه و منابع پایداری برای ادامه طرح تحول سالمت 
دست پیدا کند. از دولت نیز به نظر می رسید تنها نمایندگان 
حوزه اقتصادی در جلسات حضور داشتند زیرا افزایش 
تولید و رونق اقتصادی در بازار دخانیات را به ارتقای 
سالمت عمومی ترجیح دادند. نتیجه آن شد که پیش بینی 
می شود مالیات و عوارض محصوالت دخانی در سال 96، 
با توجه به قانون برنامه ششم به میزان 13.75 درصد کاهش 

می یابد و با توجه به اینکه این برنامه 5ساله است.
نوروز در راه است و آغاز سال جدید، نویدبخش اتفاقات 
تازه ای در عرصه سالمت عمومی جامعه است. امیدواریم در 
سال جدید، وزارت آموزش و پرورش درب مدارس را به روی 
سفیران سالمت و تالشگران مبارزه با آسیب های اجتماعی 
ازجمله استعمال دخانیات بیشتر بازکند. سازمان صدا و سیما و 
رسانه ملی نیز توجه بیشتری به نمایش ندادن سیگار و قلیان در 

سریال ها و برنامه های تلویزیونی داشته باشد.

ملی سالمت  مجمع  نخستین  در  رئیس  جمهور 
حائز  موضوعات  از  یکی  سالمت  کرد:  اعالم 
اهمیت در کشور است و مسئوالن حوزه بهداشت 
و سالمت، مسئولیت سنگین و مقدسی را بر دوش 
دارند. همچنین مجمع ملی سالمت راهنمای خوبی 
برای ماست و معنای آن این است که اوالً سالمت 
فرای درمان و مهم تر و مقدم بر درمان بوده و ثانیًا 
سالمت، ارگان، جایگاه و نهادی خاص نداشته و 

به قشری خاص تعلق ندارد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی، 
پوشش 11 میلیون نفری بیمه شدگان و اقدامات 
حوزه سالمت را از افتخارات بزرگ این دولت 
برشمرد و با تأکید بر اینکه سالمت مقدم بر درمان 
باید  مشکالت  حل  برای  اظهارداشت:  است، 
»مجمع« باشیم و دست به دست هم دهیم و بدون 
تردید، آینده درخشانی در انتظار کشور است. اتکال 
ما به خدا و اعتماد ما به حق و همراهی مردم است 

و مسیر توسعه کشور را پر قدرت ادامه می دهیم.
برای  جهان  با  تعامل  به ضرورت  اشاره  با  وی 
توسعه سالمت در کشور، افزود: اینطور نیست که 
در دارو و درمان و پزشکی بتوانیم بدون تعامل با 
جهان پیشرفت کنیم، بلکه دانشگاه ها و محققین ما 

باید در تعامل با دنیا باشند.
رئیس  جمهور با اشاره به اینکه عالقه داشتم به جای 
عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از 
عنوان وزیر سالمت استفاده کنم، گفت: براساس 
گزارش وزیر بهداشت، حداقل 20 درصد داروهای 
خارجی و ۴0 درصد تجهیزات پزشکی نسبت به 
آغاز دولت ارزان تر شده است. این اقدام دولت 
ارزشمند است که به هر حال تالش کرده مردم 
از لحاظ درمان و سالمت وضع شان بهتر شود. 
البته این به معنای آن نیست که امروز در وضعیت 
بلندتری  گام های  باید  بلکه  داریم،  قرار  خوبی 

برداشته شود تا به وضعیت مطلوب برسیم.

سمن ها نقش بزرگی در توسعه درمان 
و ساخت مراکز درمانی دارند

وی با تأکید بر اینکه مسئوالن و برنامه ریزان کشور 
برای جذب سرمایه های  را  زمینه های الزم  باید 
مورد نیاز در بخش سالمت و درمان فراهم کنند، 
تصریح کرد: خیرین در بخش های مختلف از جمله 
سمن ها، نقش بزرگی در توسعه درمان و ساخت 
افتخارات فرهنگ  از  این  مراکز درمانی دارند و 
ماست که خیرین و نیکوکاران بزرگی در بین آحاد 
ملت وجود دارد که خوشبختانه هیچ اقدام سیاسی 
هم تاکنون نتوانسته بر روند این اقدامات خیر، تأثیر 

منفی بگذارد.
دکتر روحانی با اشاره به تأثیر و نقش فرهنگ در 
بخش سالمت و ایجاد سبک زندگی جدید در 
جامعه گفت: سبک و شیوه زندگی اعم از نوع 
ساخت مسکن، نحوه لباس پوشیدن و انجام فعالیت 

نخستین مجمع ملی سالمت و تقدیر از برگزیدگان مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت، 
یکشنبه 8 اسفند ماه به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
و نیز با حضور حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی و محمد نهاوندیان رئیس 

دفتر رئیس جمهور در سالن وزارت کشور برگزار شد.
الزم به ذکر است مجمع ملی سالمت با هدف افزایش مشارکت بخش  های مختلف دولتی و غیردولتی 
تشکیل شده است و اعضای شورای سالمت کشور، اعضای شورای سالمت استان ها، انجمن های 
علمی و خیریه  های حوزه سالمت در جلسات این مجمع حضور دارند و سیاست  های سالمت هر سال 
در این مجمع ساالنه اعالم می شود. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
در هر دوره و همه ساله، سیاست سالمت را تعیین و به استانداران و فرمانداران و دیگر دستگاه های 
مرتبط ابالغ می کند. در حال حاضر 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سالمت فعال هستند 

و بسیاری از بیمارستان ها، خانه های بهداشت و مراکز درمانی توسط خیرین در کشور ایجاد شده اند.
گفتنی است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر کشور و وزیر جهاد کشاورزی در 
این مجمع، هر کدام مختصری از گزارش عملکرد وزارتخانه مطبوع خود را در حوزه سالمت به 
رئیس جمهور ارائه دادند. عالوه بر این، مجموعه ۳2 جلدی »اطلس بار بیماری ها« در این مراسم 
توسط رئیس جمهور رونمایی شد. این اطلس تازه ترین اثر پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های 

غیرواگیر پژوهشگاه علوم، غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
وزیر بهداشت نیز در این مراسم، نتایج پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را گزارش 
داد و وزیر کشور در بخشی از سخنان خود، مطالعات شورای اجتماعی در حوزه سالمت 
اجتماعی را یادآور شد . وزیر جهاد کشاورزی نیز به بد مصرفی سموم و کودهای شیمیایی و 

ارائه بدون نسخه سموم کشاورزی اشاره کرد.

مسئوالن حوزه سالمت 
مسئولیت سنگین و مقدسی 

بر دوش دارند
در منزل و محل کار، بر سالمت جامعه تأثیرگذار 
است و این در تعالیم فرهنگ اسالم به صورت بسیار 
وسیع مطرح است و تنها اینگونه نیست که تصور کنیم 
اسالم برای این آمده تا بگوید چطور نماز بخوانیم و 
احکام دینی را به جا بیاوریم، بلکه در سبک زندگی 

هم دستورات بسیار فراوانی دارد.
بخش  در  فراوان  نگرانی های  رفع  رئیس  جمهور، 
سالمت جامعه را نیاز به تغییر سبک زندگی دانست و 

افزود: ورزش یکی از اساسی ترین اقدامات در سالمت 
زندگی است و اگر امروز ورزش در ذهن مردم جدی 
گرفته نمی شود، به دلیل آن است که بی ارزش ترین 
ساعات در مدارس به ورزش اختصاص دارد و این 
باید اهمیت ورزش از مدارس  در حالی است که 
مطرح شود، زیرا زمانی که ورزش بی ارزش شود، 
مشکالت و بیماری های فراوان در سنین میان سالی و 

کهنسالی حادث می شود.

آموزش سبک صحیح زندگی را از 
خانواده آغاز کنیم

رئیس  جمهور با تأکید بر اینکه باید فرزندان خود 
زندگی  صحیح  سبک  با  خانواده  در  ابتدا  از  را 
جامعه  سالمت  زمینه  در  گفت:  دهیم،  آموزش 
در  را  الزم  اقدامات  باید  و  هستند  سهیم  همه 
حوزه فعالیت خود انجام دهند. همه باید دست 
سرمایه گذاران  خیرین،  سمن ها،  دهیم.  دست  به 
نشود، سرمایه گذار  ناراحت  اگر کسی  و  داخلی 
خارجی باید به میدان آمده و نیازمندی های الزم 

در بخش سالمت را تأمین کنند.
بر  مبنی  بهداشت  وزیر  گزارش  به  اشاره  با  وی 
تخت  هزار   21 یازدهم،  دولت  پایان  تا  اینکه 
بیمارستانی فعال در کشور خواهیم داشت، گفت: 
مهمی  اقدامات  خود،  فعالیت  طول  در  دولت 
است.  داده  انجام  درمان  و  بهداشت  زمینه  در 
حاشیه نشین ها،  از  اعم  کشور  در  بخش هایی 
روستاها و مناطق محروم وجود داشت که هیچ 
امکانات درمانی و بهداشتی در آن مناطق نبود. اما 
امروز با تالش های دولت، یازده میلیون نفر بیمه 
شده اند و همه مردم تحت پوشش بیمه قرار دارند 
و درب های بیمارستان ها به روی مردم نیازمند باز 
شده و پزشکان متخصص در اقصی نقاط کشور 
حضور دارند و این به معنای عدالت در سالمت 
و درمان است که باید این کار را ادامه و توسعه 

دهیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آینده خوب ایران 
و سالمت مردم، بدون امید و نشاط رقم نخواهد 
خورد، تصریح کرد: اگر کسی به آینده خود امید 
نداشته باشد، نمی تواند به فکر سالمت خود باشد.
دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت توسعه نشاط 
در کشور گفت: برخی همین که ذره ای نشاط در 
بین مردم به وجود می آید، می گویند اشکال دارد. 
باشد حالل  که  مقدار  هر  به  کردن  گریه  چطور 
اما خندیدن و نشاط حرام؟ همچنین اگر  است، 
امید، نشاط و اعتماد در کشور حفظ شود، از همه 
با  و  کرد  خواهیم  عبور  مشکالت  و  پیچ و خم ها 
وحدت، انسجام و فداکاری می توانیم مسیر را به 

سمت توسعه کامل کشور پیش برویم.
الزم به ذکر است که رئیس جمهور در این مراسم، 
از بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، استانداری کرمان، 
معاونت اجتماعی شهرداری تهران، دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران و سازمان و صدا و سیما، به عنوان 
برگزیدگان جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر 
سالمت، با اهداء تندیس ملی مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی اجتماعی برای سالمت و لوح تقدیر، 

تجلیل کرد.
از  رئیس جمهور  مراسم،  این  پایان  در  همچنین 
این  بیماران مختلف که در  نمایندگان  با  نزدیک 
مراسم به اجرای برنامه پرداختند، گفت وگو کرد.

با  همایش  این  ادامه  در  نیز  کشور  وزیر 
رهبری  معظم  مقام  اولویت  اینکه  بر  تأکید 
قتل،  طالق،  اعتیاد،  موضوع  ترتیب  به 
مناطق  و  مفاسد  حاشیه نشینی،  سالمت، 
ملی  سند  تدوین  گفت:  با  است،   بحران زا 
دستگاه ها  میان  کار  تقسیم  حوزه،  این  در 
در  نیز  متناظر  ستادهای  و  گرفته  صورت 
بتوانیم  تا  است  شده  تشکیل  استان ها 
موضوع سالمت اجتماعی را به بهترین نحو 
۳۱ شهرستان  این راستا  ببریم که در  پیش 
و  اجتماعی  آسیب های  زمینه  در  بحران زا 
نظر  الگو در  به عنوان  منطقه روستایی   ۳۱
نیز  ۴ استان کشور  گرفته شده است و در 
در  ویژه ای  اقدامات  پایلوت،  عنوان  به 

بخش مواد مخدر انجام می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی بر اهمیت سالمت و 

وزیر جهاد کشاورزی نیز در ادامه این مراسم، به 
تشریح وضعیت تولید فرآورده های کشاورزی در 
کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دوره تحریم، 
هرکسی از هر جایی انواع سم های پرخطر را تأمین 
و آنها را به صورت رسمی و قاچاق در کشور وارد 
می کرد و مورد استفاده قرار می داد که این وضعیت 
باعث شده بود ضایعات زیادی به محصول نهایی 

فرآورده های کشاورزی وارد شود.
محمود حجتی نجف آبادی با اشاره به اینکه بعد 
از موضوع برجام، شاهد تشکیل شورای نظارت 
از  بعد  افزود:  بودیم،  کشور  در  سم  واردات  بر 
که  تمام سم های کشاورزی  کردیم  برجام تالش 
به آنها مجوز داده شده بود، بار دیگر مورد ارزیابی 
و  حذف  آنها  از  برخی  و  گرفته  قرار  بررسی  و 
و  شناسایی  مؤثرتر،  و  کم خطرتر  جدید  سم های 

مورد استفاده قرار گیرند.
مشکل  با  دامی  پروتئین  تأمین  در  ما  گفت:  وی 

چندانی مواجه نبودیم، اما در مورد پروتئین گیاهی 
در بحث کود به عنوان مکمل غذای گیاهان و سموم 
برای دفع آفات، با چالش های جدی ای روبرو بودیم.
اینکه در مرحله میدانی شاهد  انتقاد از  با  حجتی 
بی سامانی  این  متأسفانه  افزود:  بودیم،  بی سامانی 
باعث شده بود که هر کسی سم فروشی راه بیندازد 
و محصولی تحت عنوان »کود« تولید و عرضه کند.
وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد حدود هزار کلینیک 
به  گیاه پزشکی در کشور خبر داد و گفت:  باید 
سمتی برویم که سم بدون نسخه در اختیار کشاورز 
قرار نگیرد و این موضوع در دستور کار وزارت 

جهاد کشاورزی قرار دارد.
انجام  بازنگری های  درباره  جهادکشاورزی  وزیر 
دولت  در  متعدد  تفاهمنامه های  امضای  و  شده 
یازدهم نیز گفت: تا کنون 10۸2 فقره کود در کشور 
در این دوره به دلیل کیفیت پایین یا پر خطر بودن، 

در فهرست ممنوعه قرار گرفته است.

در دوره تحریم
 سم های پرخطر به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شد

اقدامات ویژه ای در 4 استان کشور
 برای مبارزه با مواد مخدر انجام می شود

امنیت تأکید کرد و افزود: در دولت تدبیر و امید، 
اولویت های  از  یکی  عنوان  به  سالمت  موضوع 
اصلی دولت تعیین شده و به این حوزه به عنوان 
موضوعی اجتماعی که باید با آن برخورد علمی 

شود، نگاه شده است.

مطالعات، جمع آوری و خدمت
مقام معظم رهبری ارائه شد

به مـطالعـاتی که در شــورای  ادامــه  وی در 
اجتمـاعی در حوزه سالمـت اجتـماعی کشـور 
انـجام شده اشـاره کرد و گـفت: این مطالعات 
ارائه  رهبری  معظم  مقام  خدمت  و  جمع آوری 
تشکیل  ایشان  حضور  در  نیز  جلساتی  و  شد 
فعالیت  اصلی  محورهای  و  اولویت ها  و  شد 
اجتماعی  آسیب های  امر  متولی  دستگاه های  و 
در  پنجم  جلسه  که  شدند  مشخص  نیز 

اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد. 

5 سال
مهجوریت مالیات بر دخانیات را

تا سال ها نمی توان نو کرد

میالد با سعادت حضرت فاطمه )س( و روز زن  و فرا رسیدن سال نو مبارک باد
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سید حسن هاشمی در مجمع ملی سالمت با اشاره 
به شیوع مصرف دخانیات در کشور گفت: 25.5 
درصد از مردان و ۴ درصد از زنان کشور سیگار 
در  دخانیات  مصرف  شیوع  همچنین  می کشند. 
شهرها ۱۳ درصد و در روستاها ۱5.5 درصد است 
و در این راستا، استان قزوین، بیشترین میزان شیوع 
دخانیات را در کشور به خود اختصاص داده است. 
به گفته وی افراد گروه سنی ۴5 تا 50 سال بیشترین 

مصرف دخانیات را دارند.

وزیر بهداشت به عنوان نخستین سخنران مجمع ملی 
سالمت به تشریح نتایج پیمایش وزارت بهداشت 
آن  غیرواگیر و عوامل خطر  بیماری های  زمینه  در 
پرداخت و آخرین شاخص های مربوط  در کشور 
به بیماری های غیر واگیر در ایران مانند شیوع چاقی، 
فشار خون، مصرف نمک، مصرف دخانیات و… را 
در حضور رئیس جمهوری قرائت کرد. همچنین نتایج 
این پیمایش به عنوان اطلس برای کشور و همچنین 
تمام استان های کشور تهیه شده و در آن وضعیت 
هر استان از نظر بیماری های مختلف و عوامل خطر 

بیماری های غیر واگیر به دقت تشریح شده است.
50 درصد علت مرگ ایرانیان را بیماری های قلبی و 

عروقی تشکیل می دهد
ملی  اطلس  اطالعات  براساس  گفت:  هاشمی 
ایرانیان  مرگ و میر  عامل  مهمترین  ایرانیان  سالمت 
علت  درصد   50 و  است  غیرواگیر  بیماری های 
مرگ ایرانیان را بیماری های قلبی و عروقی تشکیل 
بیماری های  شامل  غیرواگیر  بیماری های  می دهد. 
قلبی و عروقی، سکته های مغزی و قلبی، سرطان و 
بیماری های حاد تنفسی است و عواملی مانند مصرف 
دخانیات، تغذیه نامناسب، تحرک ناکافی و مصرف 

الکل زمینه ساز این بیماری ها هستند.
همچنین روند مصرف باالی نمک در کشور به عنوان 
یکی از مهمترین مشکالت کشور در مجمع ملی 
سالمت بیان شد. در آخرین پیمایش عوامل خطر 
بیماری های غیر واگیر آمده است: مصرف نمک در 
کشور بسیار باال است به گونه ای که مصرف متوسط 
نمک در بین مردم کشور 12 گرم و ۳ برابر مصرف 
مجاز است زیرا راه اصلی افزایش مصرف نمک در 
کشور، مصرف نان است و فقط 5 درصد از جمعیت 
مورد مطالعه در پیمایش وزارت بهداشت، کمتر از 
5 گرم نمک مصرف می کردند بنابراین ۸5 درصد از 
زنان و ۹۴ درصد از مردان نمک زیاد مصرف می کنند.
شاخص چاقی در بین زنان و مردان ایرانی رو به 

افزایش است
وزیر بهداشت با اعالم آخرین شاخص های مربوط 
به بیماری های غیر واگیر در ایران اعالم کرد: براساس 
اطالعات اطلس ملی سالمت ایرانیان شاخص چاقی 

در بین زنان و مردان ایرانی رو به افزایش است.
وی گفت: شیوع چاقی در زنان 2۹.7 و در مردان 

مردم  از  درصد  همچنین 2۴  است  درصد   15٫2۹
ساکن در مناطق شهری و 1۹ درصد از مردم ساکن در 
مناطق روستایی دچار چاقی هستند و بیشترین شیوع 
چاقی در کشور مربوط به زنان استان مازندران است.

هاشمی این را هم گفت که 50 درصد از مردم از فشار 
خون خود اطالعی ندارند، شیوع فشار خون در بین 
زنان 2۸٫1۹ و در بین مردان 2۸٫۳1 درصد است و 
2۶٫5 درصد از مردم مناطق شهری و 2۸٫۳ درصد 
از مردم مناطق روستایی دارای فشار خون هستند اما 
توسعه شبکه بهداشت که تا پایان دولت در کشور کامل 
می شود، به دنبال پیشگیری از عوامل خطر بیماری ها 
است و مردان استان کردستان دارای بیشترین شیوع 
فشار خون در کشور هستند.وزیر بهداشت به شیوع 
دیابت در کشور هم اشاره کرد: دیابت در بین زنان 
10٫۳ و در مردان ۸٫۸ درصد شیوع دارد. ۹٫۹ مردم 
مناطق شهری و 7٫۸ درصد مردم مناطق روستایی 
دارای دیابت هستند و بیشترین شیوع دیابت در کشور 

مربوط به زنان استان سمنان است.
وی از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی 
به عنوان عامل 50 درصد از مرگ و میر مردم کشور یاد 
کرد و افزود: شیوع چربی خون در بین زنان 2۹٫5 و 
در مردان 22٫5 درصد است. 27٫7 درصد مردم مناطق 
مناطق روستایی دچار چربی  مردم  شهری و 22٫7 
خون هستند. همچنین میزان مصرف سبزیجات در 
مردان و زنان است و مصرف سبزیجات در بین زنان و 
مردان در کشور ۴۸ درصد است که بیشترین مصرف 

سبزیجات در کشور مربوط به استان بوشهر است.

کمترین تحرک فیزیکی 
مربوط به زنان بوشهر است

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در 
رابطه با آمار مصرف فست فود در کشور گفت: 11 
درصد از زنان و 1۴٫۶ درصد از مردان در کشور 
از فست فود استفاده می کنند این میزان در مناطق 
شهری 1۴ و در مناطق روستایی ۹ درصد است. او 
به این نکته هم اشاره کرد که میزان تحرک فیزیکی 
دختر 1۳ ساله با زن 50 ساله فرقی ندارد. زنان ۹۶ 
درصد و مردان ۸۳ درصد کمبود فعالیت فیزیکی 
دارند مردم درمناطق شهری ۹2 و در مردم مناطق 
روستایی ۸2 درصد کمبود فعالیت فیزیکی دارند 
و کمترین فعالیت و تحرک مربوط به زنان استان 
بوشهر است البته شیوع تحرک در گروه سنی بیشتر 

از 70 درصد، بسیار پایین است.

شاخص چاقی بین زنان و مردان ایرانی 
رو به افزایش است

به  مربوط  شاخص های  آخرین  اعالم  با  وی 
بر  کرد:  اظهار  ایران  در  غیرواگیر  بیماری های 
اساس اطالعات اطلس ملی سالمت ایرانیان که 
شاخص  شد،  رونمایی  رئیس جمهور  حضور  با 
به  رو  ایرانی  مردان  و  زنان  بین  در  چاقی 
افزایش است. 2۴ درصد شهرنشینان و ۹ درصد 
روستاییان چاق هستند و زنان مازندران بیشترین 

میزان شیوع چاقی را دارند.

مردان کردستان بیشترین میزان
فشارخون باال را دارند

وزیر بهداشت اضافه کرد: فشار خون 2۸.1۹ درصد 
و ۶5  باالست  مردان کشور  و 2۸.۳1 درصد  زنان 
درصد شهرنشینان هم فشار خون باال دارند. به طور 
کلی 50 درصد افرادی که فشار خون باال دارند از این 
مشکل خود اطالع ندارند و بیشترین میزان فشار خون 

را مردان استان کردستان دارند.

بیشترین دیابت را
 زنان استان سمنان دارند

وی درباره شیوع دیابت در کشور نیز گفت: 10.۳ 
درصد زنان و ۸.5 درصد مردان دیابت دارد و شیوع 
دیابت در شهرها ۹۹ و در روستاها 7.۸ درصد است 

و بیشترین دیابت را زنان استان سمنان دارد.

چربی خون در تهران 
بیشتر از شهرهای دیگر

هاشمی درباره شیوع چربی خون نیز گفت: 2۹.5 
درصد مردان و 22.5 درصد زنان، چربی خون باال 
 22.7 و  شهرنشینان  درصد   27.7 همچنین  دارند. 
اند.  مواجه  مشکل  این  با  نیز  روستایی ها  درصد 
هاشمی به این نکته هم اشاره کرد که شیوع چربی 

خون در تهران از همه شهرها بیشتر است.

بوشهری ها بیشتر
میوه مصرف می کنند

وزیر بهداشت درباره مصرف میوه و سبزی نیز اظهار 
کرد: بیش از 50 درصد مردم میوه و سبزی کافی 
استفاده نمی کنند و بیشترین میزان مصرف میوه در 

بوشهر است.

یزدی ها فست فود
بیشتری می خورند

هاشمی افزود: 11 درصد زنان و 1۴ درصد مردان، 
میزان  آماده( مصرف می کنند و  فست فود )غذای 
مصرف فست فود در شهرها 1۴ درصد و در روستاها 
۹ درصد است؛ ضمن اینکه بیشترین میزان مصرف 

فست فود در یزد است.

مردان بیشتر از زنان 
نمک مصرف می کنند

وی درباره مصرف نمک در بین ایرانیان نیز اظهار کرد: 
به طور کلی ایرانیان هر روز 12 گرم نمک مصرف 
می کنند که سه برابر حد مجاز است .بخش عمده 
این نمک از طریق نان، جذب می شود که عامل مهم 
پرفشاری خون و بیماری های قلبی و عروقی است. 
همچنین ۹۴ درصد مردان و ۸5 درصد زنان بیش از 

حد نمک مصرف می کنند.

تحرک فیزیکی دختر 1۳ ساله
 با زن 50 ساله فرقی ندارد

وی ، فعالیت بدنی کم را مهم ترین معضل سالمت 
زنان و ۸۳  اعالم کرد و گفت: ۹۶ درصد  ایرانیان 
درصد مردان فعالیت بدنی کمی دارند و بیشترین 
میزان کم تحرکی در بین زنان بوشهر است. میزان 
تحرک در بین زنان در سنین مختلف پایین است و 
میزان تحرک فیزیکی در یک دختر 1۳ ساله با یک زن 

50 ساله تفاوت چندانی ندارد.
همچنین بیماری های قلبی، سرطان، دیابت و بیماری های 
مزمن تنفسی ، ۸0 درصد مرگ و میر ایرانیان را باعث 
می شود و رژیم غذایی نامناسب استعمال دخانیات و 
فعالیت کم بدنی مهم ترین عوامل بروز این بیماری هاست. 
مهم ترین عامل مرگ و میر ایرانیان بیماری های غیر واگیر 
است و 50 درصد علت مرگ ایرانیان را بیماری های 

قلبی و عروقی تشکیل می دهد.
هاشمی در آخر به اقدامات وزارت بهداشت در دولت 
یازدهم و توجه این دولت به سالمت مردم اشاره کرد 
و افزود: توجه دولت یازدهم به سالمت مردم بی سابقه 
بوده است و همه ارکان دولت، وزرا، معاونان رئیس 
جمهوری، استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس 
اما  کردند  حمایت  مردم  سالمت  از  دوره  این  در 
مشکالت هنوز کم نیست. طرح تحول سالمت یکی 
از مهم ترین دستاوردهای دولت است که به ارتقای 
برای  مردم  پرداخت  سهم  کاهش  مردم،  سالمت 
درمان؛ بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت خدمات 
و مسئولیت پذیری بیشتر نیروهای بهداشتی ودرمانی 

منجر شده است.

فعالیت۸50 خیریه سالمت در کشور
وزارت  اجتماعی  امور  معاون  ایازی،  محمدهادی 
ساخت  از  خبری  مجمع  این  در  هم  بهداشت 
۴0بیمارستان خیریه در کشور خبر داد و گفت: حدود 
۸50 خیریه سالمت در اقصی نقاط کشور، مشغول 
خدمت به مردم هستند. وی با اشاره به فعالیت۶20 
سازمان مردم نهاد سالمت در کشور افزود: باید از 
ظرفیت سایر دستگاه ها برای ارتقای سالمت جامعه، 
حداکثر استفاده را ببریم زیرا بررسی ها نشان می دهد 
75 درصد مسائل مبتالبه سالمت در خارج از حوزه 
برگزاری  به  اشاره  با  وی  می خورد.  رقم  سالمت 
مجمع ملی سالمت تأکید کرد: تمام تالش ما این 
است که این مجمع در مقیاس استانی و کشوری 
به صورت ساالنه و با حضور تمام متولیان حوزه 

سالمت برگزار شود.
ایازی با اعالم اینکه مجمع ملی سالمت دارای سه 
ضلع دولت حاکمیت، متخصصان پزشکی و مردم 
است افزود: انتظار ما از استانداران این است که 
راه اندازی  استان  هر  در  را  عالی سالمت  شورای 
مورد  استانی  مقیاس  در  مسائل  همین  و  کنند 

بررسی قرار گیرد.

شیوع مصرف دخانیات 
در شهرها 1۳ درصد و در روستاها 15 درصد است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در حوزه پسماند، از 
تولید روزانه ۳0 کیلومتر فیلتر سیگار در شهر خبر داد.

به  اشاره  با   ، آرادکوه  زباله سوز  مجتمع  از  بازدید خبرنگاران  در حاشیه  باقرصاد  منصور  اطالعات- 
اهمیت نهادینه شدن فرهنگ  تفکیک زباله در سطح شهر تهران ،گفت: شهروندان در صورت انجام این 
کار کمک شایان توجه ای برای حفظ محیط زیست انجام خواهند داد که در این باره و در سال آینده 

اقداماتی را برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با این موضوع در دستور کار داریم.
وی افزود: در سال آینده با انعقاد قرارداد ساخت دو زباله سوز با ظرفیت ۳ هزار تن و ۳020 تن و 
قابلیت تولید 50 مگاوات برق ،عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.همچنین مذاکراتی برای ساخت 
کارخانه استحصال گاز با توان تولید 200 مگاوات برق در حال انجام است. مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهر تهران گفت:همچنین یک کارخانه تبدیل شیرابه به آب و آب کشاورزی ساخته می شود که 
100 درصد سرمایه گذاری این کارخانه ها در بخش خصوصی  انجام خواهد شد. باقرصاد افزود: روزانه 
۸ هزار تن زباله در پایتخت تولید می شود که ۴0 تا ۴5 درصد از آن پسماند خشک است و همچنین 

روزانه 50 تن پسماند حجیم و ۳0 کیلومتر فیلتر سیگار در شهر تولید می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران همچنین با بیان این که روزانه 120 هزار مترمکعب 
در حال  مصالح  به  پسماند ساختمانی  تبدیل  کارخانه  کرد:  تاکید  می شود،  تولید  پسماند ساختمانی 

ساخت است.

روزانه
 ۳0 کیلومتر 
فیلتر سیگار 
در  تهران 
دور انداخته می شود

دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم  مدیرکل 
دانشجویان  توسط  دخانیات  مصرف  میزان 
گفت:  و  کرد  اعالم  دولتی  دانشگاه های  در  را 
دولتی  دانشگاه های  در  دخانیات  مصرف  آمار 
7/8 درصد دانشجویان است. این میزان شامل 
افرادی است که بیش از ده بار در سال سیگار 

استعمال می کنند.

حمید یعقوبی با اشاره به طرح دانشگاه عاری از 
دخانیات گفت: هم اکنون ۳5 دانشگاه اعالم کرده اند 

آمار مصرف دخانیات در دانشگاه های دولتی بیشت از 7 درصد است
که طرح دانشگاه عاری از دخانیات را اجرا می کنند. 
به گفته یعقوبی وزارت علوم از دانشگاه های مجری 

طرح دانشگاه عاری از دخانیات حمایت می کند.
این در حالیست که یعقوبی چندی پیش با اشاره 
به طرح دانشگاه عاری از دخانیات گفت: در حال 
حاضر ۳5 دانشگاه اعالم کردند که طرح دانشگاه 

عاری از دخانیات را اجرا می کنند.
آیا شرکت دانشگاه ها در طرح  اینکه  وی درباره 
مذکور اجباری است تاکید کرد: شرکت در این طرح 
اجباری نیست، در سال جاری همچنین از دانشگاه 

هایی که برای انجام این طرح اعالم آمادگی کرده 
و   گرفت  نیز صورت  مالی  های  پشتیبانی  بودند، 
برای سال ۹۶ نیز یک سری برنامه های حمایتی 

خواهیم داشت.
علوم  وزارت  سالمت  و  مشاوره  دفتر  کل  مدیر 
دانشجویان  توسط  میزان مصرف دخانیات  درباره 
در دانشگاه های دولتی افزود: مصرف دخانیات در 
دانشگاه های دولتی 7 و ۸ دهم درصد دانشجویان 
است. این میزان شامل افرادی است که بیش از 10 

بار در سال سیگار استعمال می کنند.

که  کرد  تاکید  بخشنامه ای  در  ایران  گمرک 
توتون  وارداتی،  قلیان  توتون  سیگار،  واردات 
که  دخانی  ساخته شده  کاالهای  سایر  و  پیپ 
شده،  تعرفه  افزایش  ۴0درصد  مشمول  امسال 

منوط به اخذ سپرده یا ضمانت نامه است.

»پیرو  است:  آمده  گمرک  جدید  بخشنامه  در   
بخشنامه 2۴۹۶۴۳/۴۳۴ مورخ 20/12/۹5 و مفاد 
بند 7 بخشنامه مذکور در خصوص عوارض مرتبط 

بخشنامه جدید گمرک
40 درصد افزایش 
تعرفه بر واردات انواع 
محصوالت دخانی

با ردیف درآمدی 1۶0117 قانون بودجه سال ۹5 
و  سیگار  قیمت  به  درصد   ۴0 افزایش  موضوع 
توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کاالهای 
دستور  است  خواهشمند  دخانی،  شده  ساخته 
فرمایند نسبت به قطع مرور زمان اظهارنامه های 
ترخیص  آنها  کاالی  که  وارده  توتون  به  مربوط 

شده و همچنین اخذ سپرده یا ضمانتنامه جهت 
و  جریان  در  اظهارنامه های  بابت  فوق  عوارض 
و  ثانوی  اطالع  تا  گمرک  در  موجود  کاالهای 
در خصوص  ذیصالح  مراجع  از  جوابیه  وصول 
کامل  رعایت  با  شده(  ساخته  یا  )خام  موضوع 

مقررات اقدام نمایند.«
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ضعف مقابله کشورهای در حال 
توسعه در مقابل سیگار

بازار دخانیات را در همه  جاي دنیا، بازار گرگ ها 
با  همیشه  آن  فعاالن  که  بازاري  داده اند.  لقب 
جمع  به  را  کسي  هر  و  مي خوابند  باز  چشمان 
بنا به گفته مسئوالن  محدود خود راه نمي دهند. 
شرکت دخانیات، درآمد مصرف سیگار در ایران 
شود،  قانونی  سیگار  واردات  که  صورتی  در 
شرکت  بود.  خواهد  تومان  میلیارد  هزار   1۸

دخانیات ایران را می توان از سودآورترین 
شرکت های دولتی در بخش صنایع و 

معادن دانست.
سوی  از  شده  منتشر  آمار  اساس  بر 

میلیون   ۶ بهداشت جهانی، حدود  سازمان 
هکتار از بهترین زمین های کشاورزی جهان زیر 
کشت تنباکو و توتون قرار دارد. آمریکا به عنوان 
بزرگترین کشور تولید کننده سیگار در جهان، تنها ۳ 
درصد سیگار تولید شده را در کشور خود مصرف 
حال  در  و  فقیر  کشورهای  به  را  بقیه  و  می کند 
توسعه صادر می کند. همچنین درآمد ساالنه یک 
کارخانه سیگار آمریکایی معادل 15 سال فروش 
آمریکایی  ایران است و ساالنه شرکت های  نفت 
دالر  میلیارد   ۳00 از  بیش  سیگار،  فروش  از 
کسب درآمد می کنند. در حالی که در کشورهای 
غربی مصرف سیگار مدام در حال کاهش است، 
متأسفانه سود تجارت و مالیات سیگار سبب شده 
اقداماتی  توسعه  حال  در  کشورهای  از  برخی  تا 
عملی برای مقابله با سیگار نداشته باشند. مصرف 
سیگار در ایاالت متحده امریکا )از جمله سالطین 
برندهای سیگار( از 1۹۹۶ تا سال 200۶ به نصف 
کاهش یافته و میزان مصرف آن در بین بزرگساالن 
از ۴2 درصد بزرگساالن این کشور به نزدیک به 
20 درصد جمعیت بزرگسال امریکا رسیده است.

چین ۳00 میلیون نفر سیگاری
 را در خود جای داده است

به یکی  اقتصادی  از نظر  نیز که  در کشور چین 
از بزرگترین غول های جهانی تبدیل شده است، 
دارد.  وجود  سیگاری  نفر  میلیون   ۳00 از  بیش 
انحصار  داشتن  اختیار  در  دلیل  به  چین  دولت 
برنامه های  از  تنباکو،  و  توتون  عرضه  و  تولید 

مبارزه با دخانیات استقبال چندانی نمی کند.
به  بلومبرگ  خیریه  بنیاد  که  گزارشی  اساس  بر 
تازگی توسط رویترز منتشر کرده است، صنعت 
به  را  چین  مالیاتی  درآمدهای  درصد   10 تنباکو 
خود اختصاص داده و درآمدهای دولت چین از 
این محل در سال 2011 با افزایش 22 درصدی، 

به 11۹ میلیارد دالر رسیده است.

۳5 درصد از بهای هر نخ سیگار، 
سود است

فیلیپ  به  وابسته  شرکت های  از  یکی  مارلبورو 
موریس است. پس از کشف کاربرد توتون توسط 
لوئیس دوتوز )که وی را پدر سلطه یهود بر تجارت 

و  دخانیات  می دانند(،  امروزی  شکل  به  توتون 
مصرف آن در اختیار یهود قرار گرفت و ساختار 
ایجاد کاالی اضافی و مازادی که هیچ توجیه منطقی 
برای مصرف آن وجود ندارد را در آمریکا به وجود 
آورد. یهودیان به شکل انحصاری شروع به تولید 
گسترده دخانیات و پس از آن مواد مخدر در دنیا 
از  را  بسیاری  ثروت  بی رقیب،  شکل  به  و  کردند 
این راه به دست آوردند. در این میان می توان فیلیپ 
موریس را زر ساالر یهودی نامید. تولید و پخش 
سیگار جهان در انحصار چند شرکت قدرتمند و 
حمایت شده است. بر اساس پژوهش های یکی از 
کارشناسان صنایع سیگارسازی به نام »روی باری«، 
بهای هر نخ سیگار،  از  به طور متوسط ۳5 درصد 
سود فروش آن است. این سود قابل توجه ناشی 
که کشورهای  است  قیمت  ارزان  توتون  از خرید 
جهان قاچاق و مافیای سیگار سومی یا کشورهای 
هستند  آن  واقعی  تأمین کنندگان  توسعه،  حال  در 
چشمگیر  و  سریع  پیشرفت  سبب  امر  همین  که 
 ،1۹۹1 سال  در  است.  شده  سیگارسازی  صنایع 
شرکت های بزرگ سیگارسازی در جهان، 5 تریلیون 
و 500 نخ سیگار توزیع کرده اند که ۶ شرکت بازار 
جهانی سیگار به صورت انحصاری سود آن را در 
اختیار گرفته اند. در این میان شرکت فیلیپ موریس 
بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. هنگامی 
که در سال 1۹۹5 در مجلس اوکراین قانونی برای 
منع مصرف سیگار به تصویب رسید، شرکت فیلیپ 
موریس تمام سعی خود را به کار انداخت تا این 
قانون را به تعلیق درآورد تا اینکه در ژوئیه 1۹۹۶ 
باعث تجدید نظر در قانون فوق شد و بعد از آن، 
دامنه تبلیغات برای مصرف سیگار چنان کیف را 
فراگرفت که گاهی برای مثال پایتخت را سرزمین 
فیلیپ  صهیونیستی  کمپانی  می نامیدند.  مارلبورو 
موریس، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیگار در 

و به زنان هشدار مي دهد که تحت تاثیر تبلیغات 
قرار نگیرند.

معروف  نام هاي  و  زنانه  برندهاي  با  سیگارهایي 
شرکت هاي  ترفندهاي  از  زنانه،  عطر  و  مد 
دخانیات براي جلب زنان به مصرف سیگار است. 
کمپاني هاي دخانیات بواسطه چنین اقداماتي، در 
نظر دارند زنان را تحت تاثیر قرار داده تا مصرف 
سیگار در آنها افزایش یابد که در صورت افزایش 
جمعیت زنان سیگاري، نسل  بعدي افراد سیگاري 
جلب  براي  روسیه  در  داشت.  خواهد  بیشتري 
بسته بندي  شامل  حتي  سیگار  مصرف  به  زنان 
سیگار به شکل جعبه جواهرات، بطري های عطر 
معروف  مارک های  با  سیگار  فروش  همچنین  و 

لباس و تجمالتي مي شود.

میزان تولید تنباکو در جهان
 بیش از 6 میلیون تن است

آمریکا،  کشور  سه  توسط  جهان  در  تنباکو  بازار 
انگلیس و ژاپن کنترل می شود و میزان کل تولید 
برگ سبز تنباکوی جهان در سال 2005 به ۶٫۳۸ 
 15 روزانه  همچنین  می گردد.  بالغ  تن  میلیون 
خریداری  جهان  سراسر  در  سیگار  نخ  میلیارد 
می شود، به عبارت دیگر هر دقیقه 10 میلیون نخ 
یا 5٫۶ تریلیون نخ در سال است. در سال 1۹۹۶ 
از کل زباله های جمع آوری شده در آمریکا، 20 

درصد مربوط به ته سیگار بوده است.
 

شرکت BAT بزرگترین شرکت 
دخانیات جهان است که در سال 

2002، درآمدی بیش از 121 میلیارد 
دالر کسب کرده است
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دخانیات  شرکت  موریس،  فیلیپ  شرکت 
شرکت های  بزرگترین   BAT شرکت  و  ژاپن 
 ،2002 سال  در  که  هستند  جهان  در  دخانیاتی 
درآمدی بیش از 121 میلیارد دالر کسب کردند. 
با وجودي که کمتر از 5 درصد افراد سیگاری 
شرکت های  دارند،  حضور  آمریکا  در  جهان 
از  بیش   2001 سال  در  کشور  این  دخانیاتی 
11/2 میلیارد دالر یا بیش از ۳1 میلیون دالر در 
همچنین  نموده اند.  سیگار  تبلیغات  روز صرف 
دالر  12میلیارد  از  بیش  سیگار  کمپانی های 
ساالنه برای بازار یابی و تبلیغات هزینه 
روی  را  تأثیر  بیشترین  که  می کنند 

می گذارد. کودکان 
دنیا  در  سیگار  تولید  سوم  یک  از  بیش 
توسط قاچاقچیان توزیع می شود و دلیل آن، سود 
شرکت های  تمایل  حتی  که  است  باالیی  آوری 
فراهم  را  مافیایی  چنین  بودن  برای  دنیا  بزرگ 
بعد  دخانیات  تولید  کمپانی های  است.  کرده 
ایجاد  با  تبلیغات  ممنوعیت  قوانین  وضع  از 
محصوالت  و  غذایی  مواد  تولید  کارخانجات 
تبلیغ  به  خود،  سیگار  تجاری  نام  با  بهداشتی 

غیرمستقیم آن می پردازند.

انتقاد سازمان جهانی بهداشت
 به کلیشه های تبلیغاتی برای زنان

سازمان جهانی بهداشت، صنعت دخانیات را به 
خاطر تشویق زنان در کشوهای فقیر به کشیدن 
استفاده  مورد  تبلیغاتی  کلیشه های  همان  سیگار، 
در دهه ها قبل در کشورهای ثروتمند، مورد انتقاد 

قرار داده است.
بچر  داگالس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
هنگام  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناس 
ارائه گزارشی در مورد مصرف دخانیات و زنان 
در آستانه روز جهانی بدون دخانیات در ۳1 ماه 
ویروس  یک  مانند  دخانیات  »صنعت  گفت:  مه 

جهش یافته است.«
در  سیگاری ها  شمار  حالیکه  در  می گوید  بچر 
توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
اقتصادی )OCED( رو به کاهش است، صنعت 
بازاریابی  برای  جدید  افق های  به  دخانیات 
فراورده های خود به مرغزارهای سرسبزتر چشم 

دوخته اند.
سوی  به  دخانیات  صنعت  که  مسئله  این 
ضدسیگار  قوانین  که  توسعه  درحال  کشورهای 
آسان تری دارند جلب شده است و تولیدکنندگان 
کسب  برای  قدیمی  فنون  از  استفاده  به  سیگار 
جهانی  سازمان  نگرانی  آورده اند،  روی  درآمد 

بهداشت را برانگیخته است.
به گفته بچر، این شرکت ها سیگار را با استفاده 
با  را  کشیدن  سیگار  که  تبلیغاتی  کلیشه های  از 
آزادی زنان مرتبط می کند، آن نوع کلیشه هایی که 
دهه ها پیش در کشورهای ثروتمند برای تشویق 
فروش  به  رفته اند،  کار  به  کشیدن  سیگار  به 

محصوالت خود می پردازند.

دنیا تنها از فروش سیگار به مسلمانان، روزانه ۸0 
میلیون دالر سود میبرد و 1.2 درصد سود خود را به 

خزانه دولت اسرائیل واریز می کند.
این کشورها شامل آلبانی، بحرین، بیلیز، بولیوی، 
بوتسوانا، کمبوجیه، کامرون، استونی، گرجستان، 
غنا، هندوراس، جامایکا، اردن، مقدونیه، ماالوی، 
پاراگوئه،  نپال،  نامیبی،  مغولستان،  مالدوا،  مالت، 
زامبیا،  اوگاندا،  توگو،  تاجیکستان،  سنگال، 

زیمبابوه است.

کمپاني هاي دخانیات برنامه ریزي 
خود را روی زنان منعطف کرده و از 

تمرکز روي مردان خارج شده اند
در خالل چند دهه گذشته، مصرف دخانیات در 
مردان دنیا در یک حد متوسط ثابت مانده اما در 
این سال ها،  یافته است. چراکه در  افزایش  زنان 
کمپاني هاي دخانیات دقت و برنامه ریزي خود را 
براي سیگاري کردن قشر زنان که نصف جامعه 
تمرکز  از  و  کرده  منعطف  مي دهند،  تشکیل  را 
دخانیاتي  شدند.کمپاني هاي  خارج  مردان  روي 
و  کرده  استفاده  سوء  فمینیستي  جریانات  از 
مطرح  مناسب  و  مردانه  رفتار  یک  را  سیگار 
سازمان  امسال،  که  است  اساس  این  بر  کردند. 
شعار  گرفتن  نظر  در  به واسطه  جهاني  بهداشت 
زنان  بر حفاظت  تاکید  با  دخانیات،  و  »جنسیت 
در مقابل استعمال دخانیات« در روز جهاني بدون 
دخانیات، این عمل را در جوامع آگاه سازي کرده 

فعاالن 
با چشمان باز می خوابند
 و هرکس
 در جمع محدودشان
 جای ندارد

پنج تجارت اسلحه، دارو، مواد مخدر، 
مشروبات الکلي و مواد دخاني، جزو 
بزرگترین تجارت ها در دنیا هستند که گاهی 
ارزش آنها به چند صد میلیارد دالر مي رسد. 
شاید به همین دلیل باشد که برخي افراد براي 
تسخیر بازار سیگار، سر و دست مي شکنند. در سال 
2008، سیگار سومین صنعت سودآور در جهان بعد از 
صنعت نفت خام و داروسازی بود. سود حاصل از فروش 
سیگار )دو سوم میزان فروش شرکت های دخانی بین 
المللی( به اندازه ای سرشار است که دولت ها حاضر به 
کاهش فروش سیگار در کشورهای دیگر و حتی در 
کشور خودشان نیستند.

اینکه  بیان  با  عروق  و  قلب  متخصص  یک 
بروز  عوامل  مهمترین  از  دخانیات  مصرف 
مصرف  گفت:  است،  مردان  در  قلبی  بیماری 
غالت  سبزیجات،  و  میوه  مانند  غذایی  مواد 
قلبی در  بیماری های  بروز  از  و گوشت سفید 

افراد می کاهد.
عروق  و  قلب  متخصص  خدامرادی  حسین 
مردان،  میان  در  شایع  بیماری های  درخصوص 
مردان  سالمت  تهدیدکننده  عوامل  به  اشاره  با 
همچون  آسیب هایی  از  جلوگیری  برای  گفت: 
سکته قلبی و خونریزی، مواد غذایی و گیاهان 
پزشک  مشورت  و  اطالع  با  باید  دارویی 

مصرف شود.

پیشگیری  محوریت  با  اجتماعی  طرح سالمت 
از سرطان در تنگستان اجرا شد.

اجتماعی  سالمت  طرح  برنامه  اجرای  مسئول 
تنگستان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  در 
به خبرنگار مهر گفت: برنامه های آموزشی طرح 
از  پیشگیری  محوریت  با  اجتماعی  سالمت 
سرطان در هشت نقطه از شهرستان تنگستان در 

حال اجرا است.

استعمال سیگار
 از عوامل بروز سرطان و استرس

حمید دشتی افزود: این طرح در سه نقطه شهری 
اجرا  شهرستان  سطح  در  روستایی  نقطه  پنج  و 
می شود و هدف از آن، حساس سازی و آشنایی 

سیگار یکی از عوامل
بروز بیماری قلبی در مردان است

آمار ابتالی مردان به عارضه قلبی 
در کشور بیش از سایر کشورهاست

وی با اشاره به اینکه آمار ابتالی مردان به عارضه 
قلبی در کشور بیش از سایر کشورهاست، افزود: 
افزایش آگاهی درخصوص تشخیص زود هنگام 
و  بهداشت  به  توجه  اولیه،  پیشگیری  بیماری، 
مصرف مواد غذایی سالم باعث بهبود ایمنی بدن 
مردان می شود. ارتقای سالمت روحی و روانی، 
جلوگیری از بروز عارضه بر قلب، پیشگیری از 
آسیب های شغلی و شیوه زندگی عمر مردان را 

افزایش می دهد.
تحرک،  عدم  اینکه  به  اشاره  با  خدامرادی 
سالمت  شور  و  چرب  غذایی  مواد  مصرف 
تأکید کرد: ضعف  مردان را به خطر می اندازد، 
سینه  قفسه  درد  نفس،  تنگی  زیاد،  خستگی  و 
قلبی  بیماری  بروز  نشانه های  از  قلب  تپش  و 
گیاهان  مصرف  با  است.  مردان  در  عروقی  و 
سیر،  فروت،  گریپ  مثل  میوه هایی  و  دارویی 
قلبی  بیماری  زنجبیل  و  سبز  چای  انبه،  خیار، 

خود را کاهش دهید.

طرح سالمت اجتماعی
 در تنگستان آغاز شد

و  سرطان  بیماری  با  مردم  عموم  بیشتر  هرچه 
راه های پیشگیری از آن است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش 
جمله  از  سرطان  بسترساز  و  زمینه ای  عوامل 
امکانات  گسترش  سالمندی،  جمعیت  افزایش 
تشخیصی، زندگی ماشینی و کم تحرکی، تغذیه 
ناسالم، سیگار، آلودگی هوا و استرس ها، ارائه 
ضروری  خصوص  این  در  الزم  آموزش های 

است.
دشتی اضافه کرد: با رعایت برنامه های خودمراقبتی 
کرد؛  پیشگیری  سرطان ها  یک سوم  از  می توان 
به درمان  اقدام  و  موقع  به  با تشخیص  همچنین 
می توان بخشی دیگر از موارد را درمان کرد و در 
سایر موارد می توان با اقدامات موثر نگهدارنده و 
تسکینی، کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید.

سیگار کشیدن
 یک ضرورت اجتماعی 

در چین است
سیگار  مصرف کننده  و  تولید  بزرگترین  چین 
پیمان  امضای  از  پس  اما  است.  جهان  در 
در  متحد  ملل  سازمان  دخانیات  کنترل  مبنای 
ماه گذشته، مجبور است محدودیت هایی برای 
فکر  به  تنها  و  آورد  وجود  به  سیگار  مصرف 

درآمدهای مالیاتی خود نباشد.

پیش از یک چهارم از جمعیت 1.2 میلیاردی چین 
سیگار می کشند. این نسبت بین مردان ۶5 درصد 
است و در فرهنگ و سنت چین چنان است که 
شمار  به  اجتماعی  ضرورت  یک  سیگارکشیدن 
بهداشت  برآورد سازمان جهانی  براساس  می آید. 
هر سال 700 هزار نفر از مردم چین بر اثر سیگار 
کشیدن می میرند که تعداد آنان به سرعت در حال 

افزایش است.
تعداد قربانیان سرطان ریه در چین نیز از ۳0 هزار 
نفر در سال 1۹75 به 250 هزار نفر در سال جاری 
بزرگ  شرکت   100 جمله  از  شرکت   ۳7 رسید. 
چینی پرداخت کننده مالیات، شرکت های سازنده 

سیگارهستند.



شماره 16| اسفند 1395| | 5 7

گفت:  شیرازی  حائری  محی الدین  آیت اهلل 
زهر  سالمتی  برای  سیگار  می گویند  پزشکان 
آقایان مجتهد  اینجاست که چرا  است، سئوال 

درباره عدم استعمال آن فتوا نمی دهند؟

استعمال  عدم  خصوص  در  مجتهدین  از  برخی 
سیگار  استعمال  بر حرمت  تأکید  با  دخانی  مواد 
تبیین فقهی،  علمی و پزشکی  و مواد دخانی، به 
این مسأله پرداختند و از مردم،  رسانه ها و دولت 
خواسته اند به فکر مقابله با این پدیده باشند و در 
فتوای خود، کشیدن سیگار و دخانیات را حرام 

اعالم کنند.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از جمله این مراجع 
استعمال  حرمت  فتوای  به  اشاره  با  که  است 
دادیم  سیگار  درباره  فتوایی  ما  فرمود:  دخانیات 
و گفتیم کشیدن سیگار و دخانیات حرام است و 

دلیل ما نیز روشن است.
به  اشاره  بدون  اما  شیرازی  حائری  آیت اهلل 
نشست های  سلسله  در  پیش  چندی  فتوا،  این 
در  انسانی  علوم  تحول  مرجعیت علمی و فصل 
مشهد  در  امام رضا)ع(  بین المللی  دانشگاه  محل 
گذاشته اند  دست  روی  دست  آقایان  چرا  افزود: 
اقدام  نوع  این  دارند؟  تردید  دادن  فتوا  در  و 

بازی کردن با دین است.
داد: وقتی پزشکان  ادامه  امام جمعه سابق شیراز 
می گویند سیگار کشیدن آثار مخربی برای سالمتی 
بشر دارد، برای مجتهدین تکلیف است که اعالم 
حرمت کنند و فتوا دهند. همچنین معنای پزشکی 
که  حرف هایی  در  ما  که  نیست  این  اسالمی 
انبیاء هم نیامدند که برای  می زنند تردید کنیم و 
ما پزشکی آورند، زیرا پزشکی جزو علم االشیاء 

است و فقط علم االنسان متعلق به انبیاء است.

چـرا آقـایان مجـتهد 
دربـاره عدم استـعمال 
سیگار فتـوا نمی دهند؟

وی افزود: اینکه در مقابل چیزی که علمی نیست 
خضوع داشت و در مقابل چیزی که علمی است 
تردید کرد، عین افراط و تفریط در مباحث است.
بین  تفاوت  تشریح  در  شیرازی  حائری  آیت اهلل 
از  یکی  گفت:  تجربی  علوم  و  انسانی  علوم 
مقدمات علوم انسانی، انسان شناسی است. انسان 
از دیدگاه غرب و انسان از دیدگاه اسالم متفاوت 
عنوان  به  تجربی  علوم  جهت  این  از  و  است 
علم پذیرفته می شود و مباحثی از جمله اقتصاد، 
تربیت، توسعه و امنیت که با مفهوم انسان تعریف 

می شود جزو علوم انسانی است.
وی افزود: علوم تجربی مقهور علوم انسانی است 
نقش  دقیقاً  و  مدیریت  را  عالم  انسانی  علوم  و 
درباره  سراسر  و  می کند  بازی  عالم  در  را  دین 
تجربی  علوم  رشته های  تمام  است.  انسان  تعالی 
انسانی حتی یک  اما در علوم  علم االشیاء هستند 
مورد نیز وجود ندارد که بتوان بدون ذکر قائل یک 
مساله را حل کنید. همچنین دانش از نوع طلب و 
دین از نوع بدهی است. دین در مساله انسان به 
علم و بشر در موضوع انسان به وهم رسیده است، 
لذا علوم انسانی غربی وهمیه و بی مایه است. به 
رغم اینکه علوم انسانی در اسالم کاماًل غنی است 
این علوم غرب را خلع سالح  با  تنها  و می توان 
انسانی  مبانی علوم  از  اما چون دفاع علمی  کرد؛ 

اسالمی نشده، غرب این علوم را نمی پذیرد.
آیت اهلل حائری شیرازی متذکر شد: اگر دفاع علمی 
مناسبی از مبانی علوم انسانی اسالمی شود، این علوم 
در دانشگاه های بزرگ کشورهای غربی پذیرش دارد 
اما همین علوم در دانشگاه های ایران جای ندارد و 
همه مقلد علم غرب هستند. امروز باید با پشتوانه 
علوم انسانی خود، به علوم انسانی غرب حمله و آن 

را از دانشگاه های کشور ریشه کن کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی 
در  قلیان  کشیدن  قانون،  براساس  گفت: 
مکان های عمومی ممنوع است، اما اگر کسی در 
سفره خانه چادری را اجاره کند، آن چادر دیگر 
حریم اوست و اگر در آن سیگار یا قلیان بکشد، 

به کسی چه ربطی دارد؟

باز هم ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن عمومی 
و سفره خانه ها مسئله ساز شد. از یک طرف فعاالن 
حوزه سالمت و محیط زیست عالوه بر آنکه آنرا 
آن  مخرب  اثرات  به  بارها  می دانند،  قبیح  عملی 
هشدار  انسان  سالمت  و  زیست  محیط  روی  بر 
هشدار  مرحله  از  کشور  در  که  قلیان  داده اند. 
مردم پسند  و  روزمره  عادت  به  دیگر  و  گذشته 

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در جلسه شورای شهر بیرجند اعالم کرد؛

اگر کسی در سفره خانه چادری را اجاره کند، آن چادر حریم 
اوست و قلیان کشیدنش به کسی مربوط نیست !!!

در آمده است. شیوع مصرف قلیان در کنار سایر 
وزارت  اصلی  دغدغه های  جمله  از  دخانی  مواد 
بهداشت در سال های اخیر بوده است. دغدغه ای 
که عالوه بر سالمت افراد، هزینه های بسیاری را 
بر دوش این وزارتخانه و دولت نهاده است. حال 
در این بین افرادی نیز هستند که اعالم کرده اند این 
شیوه مبارزه و جمع آوری صحیح نیست و مسئله 
حریم خصوصی افراد چه می شود؟ حریمی که در 
هنگام استعمال خصوصی و هنگام تحمیل هزینه، 

به مساله چالش برانگیز دولت تبدیل می شود.
سفره خانه  مجوز   12 اینکه  به  اشاره  با  رمضانی 
کارشناسان  از  برخی  اما  داریم گفت:  بیرجند  در 
می روند در این محل ها بو می کشند و اگر حتی 
بوی قلیان بیاید آن را می بندند. در کجای کشور 

قلیان  عمرم  در  من  می شود؟  برخورد  اینگونه 
نکشیده ام، اما مگر باید هرچه من می پسندم بقیه 
هم بپسندند؟ همچنین 12 مجوز سفره خانه داریم 
نفر  باشند ۶0  مشغول  نفر   5 هرکدام  در  اگر  که 
می شود، یعنی دغدغه ۶0 نفر برطرف می شود، اما 

با تعطیل کردن این سفره خانه ها چه شد؟

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: بر 
اساس آمار هم اکنون ۴0 مکان در بیرجند وجود 
دارد که بدون تابلو و در خانه قلیان عرضه می شود 
افرادی که  که نظارتی هم برآن نیست و فقط به 
می شناسند سرویس دهی می کنند، اما به نظر من در 
این مکان ها نه تنها قلیان، بلکه هزار جنایت دیگر 

هم انجام می شود.
رمضانی ادامه داد: براساس قانون، کشیدن قلیان در 
در  کسی  اگر  اما  است،  ممنوع  عمومی  مکان های 
سفره خانه، چادری را اجاره کند؛ آن چادر دیگر حریم 
اوست و اگر در آن سیگار یا قلیان بکشد، به کسی 
چه ربطی دارد؟ در مشهد تعداد تفرجگاه ها زیاد است 
چون تنگ نظری نیست، قبال هم این موضوعات را 
گفته ام و فقط حکم ارتداد برای ما صادر نشده است.

مستعد  فاکتورهای  همه  بوشهر،  استان  اهالی 
بیماری قلبی و عروقی را دارند. اضافه وزن، 
جمله  از  دخانیات  استعمال  و  کم تحرکی 
قلبی  بیماری های  به  ابتال  اصلی  فاکتورهای 
این  در  بیماری  این  از  ناشی  مرگ و میر  نیز  و 

استان است.

در  بوشهر  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این خصوص گفت: برای چندمین بار آژیر خطر 
در  عروقی  و  قلبی  بیماری های  در خصوص  را 
افراد باالی  از  این استان زده ایم. به همین دلیل، 
استان  بهداشتی  مراکز  به  داریم  تقاضا  ۳0سال 
تا  دهند  انجام  رایگان   آزمایش های  و  مراجعه 

وضعیت ریسک بیماری شان مشخص شود.
دکتر علیرضا رئیسی با بیان اینکه بیماری قلبی و 
عروقی دلیل اول مرگ و میر در استان است، تأکید 
کرد: در یک سال اخیر که طرح پایلوت سالمت 
قلب را در مراکز بهداشتی منتخب شهرستان های 
استان اجرایی و وضعیت سالمت مراجعان باالی 
۳0 سال را رصد کرده ایم، حدود ۹۳ درصد افراد 
مورد بررسی حداقل یکی از عوامل خطر بیماری 
قلبی را داشته اند یا مستعد این بیماری بوده اند که 

رقم باالیی است.

بوشهر رتبه اول استعمال قلیان
 در بین زنان را دارد

در  استانی  بررسی ۳0 هزار هم  به  اشاره  با  وی 
این طرح ادامه داد: 20 درصد این افراد مصرف 
دخانیات داشته اند و اگر بخواهیم این رقم را با 
نظر  از  متأسفانه  کنیم،  مقایسه  وضعیت کشوری 
سایر  در  و  اول  رتبه  خانم ها  در  قلیان  استعمال 
هستیم.  کشور  اول  استان   5 جزو  هم  جمعیت 
همچنین از نظر کم تحرکی و اضافه وزن به عنوان 
جزو  قلبی،  بیماری های  عوامل  از  دیگر  یکی 

5 استان اول کشور هستیم، طوری که در جریان 
استانی ها  هم  درصد   ۶2 گرفته،  بررسی صورت 

اضافه وزن داشتند.
افراد  سوم  یک  ابتالی  به  کرد:  تصریح  رئیسی 
مورد بررسی در استان به اختالل چربی خون و از 
طرفی مصرف باالی نمک نیز پی بردیم و این در 
حالیست که در مصرف نمک جزو استان های اول 
هستیم و متأسفانه ذائقه کودکان مان نیز به اغذیه 

شور عادت کرده و باید نگران این شرایط بود.
در  بوشهر  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
پایان با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته 
از  نفر   2 دیابتی،  بیمار   ۴ هر  از  شد  مشخص 
شدن  مشخص  از  پس  و  نداشتند  اطالع  آن 
آنها  روی  درمانی  اقدامات  پایلوت،  طرح  در 
در  بیماری  این  اگر  داشت:  اظهار  شد،  آغاز 
منجر  نشود،  درمان  و  شناسایی  اول  سال های 
به مشکالت بینایی و زخم در بدن می شود، از 
چکاب های  استانی ها  هم  داریم  تقاضا  رو  این 
منتخب  بهداشتی  مراکز  در  که  دیابتی  و  قلبی 
را  می شود  انجام  رایگان  بصورت  شهرستان ها 

مورد توجه قرار دهند.

آژیر خطر بیماری قلبی در بوشهر به صدا درآمد
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت 
و  دخانیات  سیگار،  مصرف کنندگان  گفت: 
بیضه، سابقه  انجام جراحی روی  الکل، سابقه 
دو  هر  یا  یک  نزول  )عدم  نهان بیضه  به  ابتال 
بیضه پس از تولد(، سابقه شیمی درمانی، سابقه 
ناحیه  عفونت های  به  ابتال  سابقه  رادیوتراپی، 
اختالالت  در کودکی،  اوریون  سابقه  تناسلی، 
تیرویید،  پرکاری  یا  کم کاری  هورمونی، 
ادراری  مجرای  تنگی  که  مردانی  دیابتی ها، 
تبدار  بیماری های  ژنتیکی،  بیماری های  دارند، 
طوالنی و مصرف کنندگان داروهای آرام بخش 
باید  که  کرد  عنوان  کسانی  جمله  از  را 

ناباروری شان چک شود.

محمد اسماعیل مطلق در ادامه بااشاره به اینکه، 
ناباروری هستند،  به مردانی که دارای 17 عامل 
تا مورد آزمایش قرار گیرند، در  توصیه می شود 
ادامه به تسنیم گفت: در هفته سالمت مردان باید 
این نکته را یادآوری کرد، علل ناباروری در مردان 
بسیار متفاوت است که برخی از مهم ترین موارد 

تناسلی  دستگاه  ابتالی  مانند  عفونی  علل  آن، 
داروها،  برخی  مصرف  مادرزادی،  علل  سل،  به 
ضربه خوردن به ناحیه تناسلی و اختالالت غدد 

درون ریز است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
دارند،  را  سوابق  این  اگر  کرد  پیشنهاد  مردان  به 
مراکز  در  خدمت  ارائه دهندگان  به  مراجعه  با 

بهداشتی، ناباروری خود را بررسی کنند.
زوجین  درصد   20 کرد:  تأکید  خاتمه  در  وی 
تجربه  را  ناباروری  مشترک  زندگی  طول  در 
می کنند که نقش علل مردانه بیش از ۴0 درصد 

موارد است.

باید ناباروری مصرف کنندگان
 دخانیات و الکل چک شود

طاق بستان
 از قلیان پاکسازی می شود

کرمانشاه  شهرداری  اجرائیات  اداره  رئیس 
مرکز  و  اماکن  اداره  هماهنگی  با  گفت: 
قضایی،  مقام  دستور  اخذ  از  پس  بهداشت، 
پارک های  در  شده  عرضه  قلیان های  تمام 

طاق بستان جمع آوری می شود.

ساماندهی  برای  افزود:  ادامه  در  ناصری  علی 
تدابیر  نوروزی  مهمانان  از  استقبال  و  شهری 
شهر  امسال  و  شده  اندیشیده  خوبی  بسیار 
کرمانشاه زیباتر و بهتر از سال های قبل پذیرای 

مهمانان نوروزی خواهد بود.
در  کرمانشاه  شهرداری  اجرائیات  اداره  رئیس 
عالوه  افزود:  دست فروشان  ساماندهی  خصوص 
اجرائیات  اداره  ایجاد شده،  که  بازارهایی  بر هفته 
در تمام مناطق هشت گانه مکان های خاصی برای 
دست فروشان در نظر گرفته تا مردم برای تهیه آذوقه 
و دست فروشان برای امرار معاش به این محل ها 
مراجعه کنند. فعالیت قسمت هایی از این اماکن که 
ساماندهی شده به طور منظم ادامه دارد تا معیشت 
دست فروشان تأمین شود و در این مکان ها مزاحمتی 
و  محیطی  آلودگی های  لحاظ  به  برای شهروندان 

صوتی ایجاد نمی شود.
ناصری در خصوص مکان های در نظر گرفته شده برای 
کرمانشاه گفت:  مناطق هشت گانه  در  دست فروشان 
مکانی در پل جدید، حد فاصل میدان وزیری تا دروازه 
موافقت،  دارد که در صورت  چوب فروش ها وجود 

به زودی در اختیار دست فروشان قرار گرفته می شود.
در  حافظیه،  در  یک  منطقه  گفت:  ادامه  در  وی 
شهید  چهارمین  بیمارستان  از  بعد  دو  منطقه 
میوه فروش و دست فروش ها  محراب، وانت های 
برای  فعالیت  امکان  غروب  تا  و  شدند  مستقر 
در  دارد.  وجود  مکان ها  این  در  دست فروشان 
دولت آباد بعد از بازار روز وسط بلوار انتهای بازار 
روز تا آخر و در دیگر مناطق مکان های مختلفی 

برای فعالیت دست فروشان در نظر گرفتیم.
نفر   ۴00 و  وانت  مورد  گفت:۳۴1  ناصری 
تمام  در  و  کردیم  ساماندهی  را  دست فروش 
نوروز  ایام  برای  مکان هایی  هشت گانه،  مناطق 
نا به سامانی  از  دست فروشان  وضعیت  تا  داریم 

خارج شود و آسایش به مردم برگردانده شود.
وی در خصوص وضعیت نابسامان عرضه قلیان 
در پارک غربی و شرقی طاقبستان و دیگر مناطق 
گفت: اجرائیات شهرداری در یک مرحله تمام 
قلیان های سطح شهر را جمع و بیش از 50 مورد 
مغازه توزیع و تهیه قلیان را پلمپ کرد، اما پس 
از مدتی دوباره از سر گرفته شد و با هماهنگی 
که فرماندهی اداره اماکن و مرکز بهداشت داشته، 
صد درصد طی یکی دو روز آینده پس از اخذ 
پارک های  قلیان های  تمام  قضایی،  مقام  دستور 

غربی و شرقی را جمع آوری خواهیم کرد.

آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی
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سیگارهای  مانند  کم ضرر  دخانیاتی  محصوالت 
الکترونیکی را نیز منع می کند. سوئد، کشور همسایه 
ما، در سال 201۳ شاهد کاهش چشمگیری در تعداد 
افراد سیگاری بود؛ 7.12 درصد در آقایان و 2.15 
با  درواقع  مصرف  کاهش  این  اما  زنان.  در  درصد 
ترویج مصرف اسنوس که یک نوع تنباکوی بدون 
دود است محقق شد. این در حالی است که استعمال 
این محصول در کنار دیگر محصوالت جویدنی تنباکو 
در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع است«.
افراد  تعداد  کاهش  برای  نیز  بریتانیا  دولت 
سیگار  استعمال  به  تشویق  را  مردم  سیگاری 
حقیقت  در  فنالند  اما  می کند،  الکترونیکی 
دخانیات  محصوالت  انواع  تمامی  از  می خواهد 
در  نمی خواهیم  »ما  می گوید:  پاآسو  شود.  رها 
را  کم ضرر  دخانیات  که محصوالت  قوانینی  دام 
ترویج می دهند گرفتار شویم. به عقیده ما ترویج 
این نوع محصوالت منجر به ایجاد اعتیادی جدید 
خواهد شد که در آینده مشکالت تازه ای را برای 
مسئولین حوزه بهداشت به وجود خواهد آورد«.

در نیویورک بیشترین نرخ 
مالیات بر سیگار و کمترین رواج 

دخانیات را شاهد هستیم
کارشناسان معتقدند که اعمال مالیات های سنگین یکی از 
قوی ترین سیاست ها در زمینه کنترل دخانیات در سطح 
جهانی بوده است. با افزایش قیمت دخانیات بسیاری 
از مردم قادر به تهیه آن نخواهند بود. واگان ریس 
مدیر مرکز کنترل دخانیات در کالج بهداشت عمومی 
دانشگاه هاروارد می گوید: »شواهد نشان می دهد که 
افزایش قیمت تنها راه موثر برای کاهش تقاضا است. 
در ایالت هایی مانند نیویورک که بیشترین نرخ مالیات 
را شاهد هستیم، کمترین میزان رواج دخانیات را نیز 
مشاهده می کنیم.«. فنالند نیز جدیدا قیمت ها را برای 

دست فروشان سیگار افزایش داده است.

 شرکت های ساختمانی در فنالند 
ممنوعیت استعمال دخانیات در بالکن 
خانه ها را در قراردادهای اجاره یا 

خرید ذکر می کنند

در  دخانیات  ضد  رویکردهای  از  دیگر  یکی 
کشورهای اسکاندیناوی که در ماه جاری به اجرا 
بر  دخانیات  استعمال  کردن  ممنوع  شد،  گذاشته 
ایجاد  از  جلوگیری  جهت  خانه ها  بالکن  روی 
مزاحمت برای دیگر خانوارها است. شرکت های 
می توانند  حاضر  حال  در  فنالند  در  ساختمانی 
ممنوعیت استعمال دخانیات در بالکن خانه ها را در 
قراردادهای اجاره یا خرید خانه های مسکونی ذکر 
کنند. در بسیاری از کشورها استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی ممنوع است اما این سیاست جدید 
حریم خصوصی فرد سیگاری را هم مورد مالحظه 
قرار می دهد. به گفته پاآسو، شهروندان فنالندی در 
صورت حضور افراد زیر 15 سال در خودروهای 
شخصی اجازه استعمال سیگار در داخل خودرو 
را ندارند. در بریتانیا این سن به 1۸ سال می رسد.

کاهش سیگار
 برای افراد زیر سن قانونی

یک استراتژی کلیدی در فنالند 
ریشه کن  برای  فنالند  در  کلیدی  استراتژی  یک 
میزان  و  سیگار  جاذبه  کاهش  دخانیات،  کردن 
دسترسی نوجوانان به آن است. به این ترتیب دولت 
سیگار  شبیه  خوراکی  محصوالت  خرید  فنالند 
مانند شیرینی ها و شکالت های  دخانیات  و سایر 
به شکل پیپ و سیگار را محدود می کند. به گفته 
پاآسو، کمپانی های سازنده سیگارهای الکترونیکی 
خواهند  مواجه  بزرگ تری  ممنوعیت های  با  نیز 
مغازه ای  هر  در  الکترونیکی  سیگارهای  قبال  شد. 
مشمول  امسال  اوت  ماه  از  اما  می شدند،  فروخته 
ممنوعیت هایی مشابه با سیگارهای معمولی ازجمله 
سیگار  استعمال  عدم  و  نوجوانان  به  فروش  منع 
در اماکن عمومی و همچنین ممنوعیت استفاده از 
طعم های گوناگون در سیگار شدند. استفاده یا عدم 
استفاده از سیگارهای الکترونیکی همیشه بحث های 
اما عده ای عقیده  دنبال داشته است  به  را  فراوانی 
این  در  مختلف  طعم های  از  استفاده  که  دارند 
سیگارها ممکن است جوانان را به سوی استفاده 
از آن وسوسه کند. هرچند آقای ریس عقیده دارد 
جهت  مفیدی  ابزار  می توانند  سیگارها  نوع  این 
کمک به مردم برای ترک سیگار باشند اما استفاده 
از مزه های مختلف مانند آدامس و آب نبات که حتی 
برای کودکان نیز جذاب است، را به هیچ وجه توصیه 

نمی کند.
درازمدت  اهداف  که  نیست  کشوری  تنها  فنالند 
در  دارد.  تنباکو  و  سیگار  استعمال  کاهش  برای 
جعبه های  ساده  بسته بندی های  استراتژی  استرالیا 
کاهش  به  منجر  مالیات  افزایش  با  همراه  سیگار 
این  درحالی که  شد.  سیگاری  افراد  تعداد  سریع 
سال   1۸ باالی  بزرگساالن  کشیدن  سیگار  میزان 
 1۶  ،2012 تا   2011 سال های  بین  استرالیا  در 
بین  میزان  این  مالیات  وضع  از  پس  بود،  درصد 
سال های 201۴ تا 2015 فقط 1۴/7 درصد )کمتر 
از فنالند( بود. ریس می گوید: »دولت ها باید برای 
رسیدن به این مهم اهداف بلندمدتی را برای خود 
پایه ریزی کنند. هرچند، تمام کشورها قادر به انجام 
آن اهداف نخواهند بود که علت اصلی آن نیز به 
فرهنگ هر کشور برمی گردد. فنالند اولین کشور 
در دنیا خواهد بود که خواهد توانست با داشتن 
طرز  به  یک دست  و  همگن  نسبتا  جمعیت  یک 

واقع گرایانه ای به این مهم دست پیدا کند«.

منابع:
http://www.tobaccoatlas.org
www.loc.gov
www.thl.fi 

فنالند
 گران ترین کشور دنیا در سال 2010 شد

کسب درآمـد 655 میلیون یـورویی
از مـــوهـــبـــت 
مــالـــیــات بــر 

دخـانــیــات

متعددی در کاهش  دارد. عوامل  اروپایی  را در کشورهای  میزان مصرف سیگار  پایین ترین  فنالند 
مصرف سیگار در این کشور دخیل بوده اند، از جمله قانون گذاری، نظام ارتقای سالمت و نظارت 
ملی، سیاست های معطوف به کاهش مصرف توتون از راه کارزارهای آگاه گری عمومی، ممنوعیت  
تبلیغات سیگار و افزایش مالیات. وزارت امور اجتماعی و سالمت فنالند نقش هدایت گر را در کنترل 
مصرف توتون در فنالند داشته است و یکی از اهداف اصلی آن، برقراری محدودیت مؤثر بر فروش 
محصوالت دخانی به کودکان و جوانان و جلوگیری از فروش فرآورده های غیرقانونی دخانی در این 
کشور بوده است. همکاری میان مقامات بهداشت و سازمان های مردم نهاد نیز یکی از عناصر اصلی 

این سیاست ها است.

قیمت یک پاکت 
سیگار مارلبرو اصل 

15هزار تومان
 هم اکنون در 

ایران مساوی است 
با قیمت همین برند 

در سال 
 2005

در فنالند

در ده سال گذشته 
مصرف سیگار میان جوانان فنالندی 

14 تا 20 سال کاهش یافته است
طی سال های اخیر، مصرف سیگار در فنالند روندی 
بین  سیگار  مصرف  نرخ  است.  داشته  کاهشی 
بزرگساالن در سال 200۹، 1۸.۶ درصد بوده که از 
میانگین OEDC یعنی 22.۳ درصد پایین تر است. 
این رقم در سال 201۳ برای مردان 20.۶ درصد و 
برای زنان 15.5 درصد اعالم شده است. در سال 
تا ۶۴  بزرگساالن 20  از  2015 حدوداً 17 درصد 
ساله فنالندی )1۹ درصد مردان و 15 درصد زنان( 
روزانه سیگار مصرف کرده اند. ۸ درصد از سالمندان 
سیگار  روزانه  سال  همین  در  نیز  ساله  تا ۸۴   ۶5
مصرف کرده اند. در ده سال گذشته مصرف سیگار 
میان جوانان فنالندی 1۴ تا 20 سال کاهش یافته 
است. در سال 2015، 11 درصد از پسران و دختران 
1۶ ساله سیگار مصرف کرده اند که این رقم در سال 
2005 برای دختران 27 درصد و برای پسران 2۳ 
درصد بوده است. نمودار زیر روند کاهش مصرف 
سیگار را در فنالند در دو دهه  گذشته نشان می دهد.

قانون جدید که در 15 آگوست 
2016 به اجرا درآمده، هدفش 

کاهش مصرف دخانیات به کمتر از 2 
درصد تا سال 2040 است

سال 1۹7۶، اولین سالی بود که بر مصرف و تبلیغ 
دخانیات در فنالند، ممنوعیت هایی اعمال شد. در سال 
1۹۹5، سیگارکشیدن در محل کار ممنوع شد و در سال 
1۹۹۹، این محدودیت شامل رستوران ها هم شد. سال 
2010 محدودیت ها تشدید شد و قانون، خرده فروشی 
کرد.  مجوز  داشتن  به  منوط  را  دخانی  محصوالت 
کنسرت های  به  دخانیات  مصرف  محدودیت های 
فضای باز و اطراف مدارس و مهدکودک ها نیز کشیده 
شد و بسیاری از مالکان در قراردادهای اجاره، بر شرط 

غیرسیگاری بودن اصرار داشتند. 

قانون جدیدی که در 15 آگوست 201۶ به اجرا درآمده 
اما سخت گیرانه تر از قوانین پیشین است و هدف از 
آن، کاهش مصرف دخانیات در فنالند به کمتر از 2 
درصد تا سال 20۴0 اعالم شده است. تحت این قانون 
جدید، برخی از موارد مجاز اکنون، به جز برای دوره ای 
کوتاه، کامال ممنوع اعالم شده اند. این ممنوعیت کامل 
شامل فروش محصوالت دخانی معطر، محصوالتی 
که دود رنگی تولید می کنند و سیگارهایی است که 
نیکوتین زیادی دارند. اما فروش سیگارهای نعناعی 
تا سال 2020 مجاز باقی می ماند. این قانون همچنین 
میزان نیکوتین و دود سیگارهای معمولی و محصوالت 
دخانی دیگر را کنترل می کند. سیگار نباید محتوی بیش 
از یک میلی گرم نیکوتین باشد و بیش از 10 میلی گرم 

دی اکسید کربن تولید کند.

مالیات تأثیر عمده ای بر قیمت سیگار 
داشته و جایگاه فنالند را از نظر 
قیمت محصوالت دخانی در میان 
گران ترین کشورها قرار داده است

یورو  میلیون   ۶55 فنالند  دولت   ،2010 سال  در 
کرده  درآمد کسب  دخانی  مالیات محصوالت  از 
دخانی  محصوالت  انواع  شامل  مالیات  است. 
از  مالیاتی  درآمد  این  اعظم  بخش  اما  می شود 
سیگار است. مالیات تأثیر عمده ای بر قیمت سیگار 
داشته و جایگاه فنالند را از نظر قیمت محصوالت 
دخانی در میان گران ترین کشورها قرار داده است. 
برای نمونه در سال 2005 قیمت یک پاکت سیگار 
مارلبرو در فنالند ۴ یورو بوده و این درحالی است 
که در کشور استونی این مبلغ 1.۶ یورو بوده است.

دولت فنالند در ماه ژانویه برنامه ای 
با معیارهای جدید معرفی کرد که به 
موجب آن تا سال 2040 بیش از ۹۸ 
درصد از جمعیت فنالند هیچ گونه از 
انواع سیگار را مصرف نخواهند کرد

در  کشور  اولین  به  میالدی،  سال 20۴0  تا  فنالند 
را  دخانیات  مصرف  که  شد  خواهد  تبدیل  دنیا 
کامال ریشه کن کرده است. دولت این کشور در ماه 
معیارهای جدید معرفی کرد  با  را  برنامه ای  ژانویه 
که به موجب آن تا سال 20۴0 میالدی، بیش از ۹۸ 
درصد از جمعیت فنالند هیچ گونه از انواع سیگار، 
انفیه، تنباکوی بدون دود، پیپ و حتی سیگارهای 
الکترونیکی را نیز مصرف نخواهند کرد. این معیارها 
شامل افزایش قیمت دخانیات، ممنوعیت استعمال 
خودروهای  داخل  و  خانه ها  بالکن  در  دخانیات 
شخصی و همچنین اعمال جریمه های سنگین برای 
خرده فروشان سیگار نیز خواهد بود. مصرف دخانیات 
کشورهای  دیگر  و  فنالند  در  اخیر  دهه  چند  در 
صنعتی در حال کاهش بوده و این امر به کمک اعمال 
مقرراتی شامل ممنوعیت های تبلیغ و نمایش سیگار 
در مغازه ها و ایجاد اماکن عمومی عاری از دخانیات 

محقق گردیده است.

روش مبارزه با دخانیات در فنالند 
رویکردی انقالبی است 

و می خواهد از شر تمام فراورده های 
توتون خالص شود

در سال 201۳، 1۶ درصد از افراد 15 تا ۶۴ ساله 
در فنالند به طور روزانه سیگار مصرف می کردند. 
از  بریتانیا 1۹ درصد  در  که  است  در حالی  این 
بوده اند.  سیگاری   201۴ سال  در  بزرگ ساالن 
آسیب  از  پیشگیری  واحد  رئیس  پاآسو،  کاری 
فنالند  اجتماعی  امور  و  بهداشت  وزارت  در 
فنالند  در  دخانیات  با  مبارزه  »روش  می گوید: 
شر  از  می خواهیم  ما  است.  انقالبی  رویکردی 

تمام فراورده های توتون خالص شویم.«
با استفاده از  کارشناسان معتقدند که دولت فنالند 
به  را  مردم  همه  و خالقیت های جدید  نوآوری ها 
ترک این عادت ناپسند سوق خواهد داد. پاآسو اضافه 
مجموعه ای  پایه ریزی  شامل  ما  »اقدامات  می کند: 
جامع از قوانین و سیاست ها است که حتی استعمال 
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چندی پیش دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال 
از  یکی  ما  کشور  گفت:  ایران  دخانیات 
پیشگام ترین کشورها در بحث سالمت عمومی 
در  آن  رئیس جمهور  که  کشوری  ما  و  است 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشورش 
عضو باشد، بسیار کم داریم و باید به وزارت 
در  رئیس جمهور  عضویت  خاطر  به  بهداشت 

این شورا تبریک گفت.

قلب و عروق،  بیماری های  محمدرضا مسجدی 
را  دیابت  و  سرطان  تنفسی،  مزمن  بیماری های 
علت دوسوم مرگ ومیرهای جهان و ایران دانست 
و در ادامه افزود: غذای ناسالم، فعالیت فیزیکی 
 ۴ عنوان  به  الکل  و  دخانیات  نامناسب، مصرف 
علت عمده این مرگ ها شناخته شده است. نیاز 
است که مصرف کم نمک و روغن از کودکی در 

سبک زندگی فرزندان گنجانده شود.
را  کشور  در  سیگار  مصرف  روزانه  هزینه  وی 
10 میلیارد تومان دانست و اعالم کرد: متأسفانه 
و  است  سرسام آور  کشور  در  دخانیات  مصرف 
در بعضی جاها مشاهده می شود تنها هزینه ورود 
به مکان های عرضه کننده قلیان 200 هزار تومان 
است. همچنین از 500 نمونه امتحان شده توتون 
حتی  که  آوردند  بیرون  را  مختلفی  مواد  قلیان 
بعضی از این توتون ها از پهن هم بدتر بودند. این 
توتون ها را در مواد مختلف شیمیایی می خوابانند 

و آنها را معطر کرده و سپس عرضه می کنند.
 15 از  بیش   ،2020 سال  در  می شود  پیش بینی 
ابتال به سرطان  اثر  میلیون نفر از مردم جهان بر 
از  نفر  هزار   ۳0 ساالنه  متأسفانه  و  کنند  فوت 
حالی  در  این  می میرند،  سرطان  اثر  بر  ایرانی ها 
است که سرطان پوست، پستان و معده شایع ترین 
نوع به شمار می رود و پویش ملی مبارزه با سرطان 
موظف است به افزایش آگاهی، اصالح باورهای 
و  سیاست گذاران  مشارکت  جلب  و  نادرست 

مجریان سالمت بپردازد.
منظور  به   )IRAPEN( ایراپن  طرح  تسنیم، 
بیماری  چهار  خطر  معرض  در  افراد  شناسایی 
آغاز  شهرستان  چهار  در  پایلوت  صورت  به 
نظام سالمت  انقالب دوم  این طرح  شده است، 
است.  بهداشت  خانه های  اجرای  از  پس  کشور 
از  رسمی  افتتاح  از  پس  شهرضا  در  برنامه  این 
مراکز  به  هدف  گروه  فراخوان  با   ۹۴ بهمن   2۴

سالمت و خانه های بهداشت شروع شد.
میرهای  از مرگ و  اینکه ۸۶ درصد  به  توجه  با 
غیرواگیر  بیماری  چهار  به  ابتال  علت  به  کشور 
قلبی و عروقی، سرطان، آسم و دیابت و همچنین 
است،  روانی  و  روحی  مشکالت  و  تصادفات 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
بیماری ها  این  میزان  این طرح،  با  است  درصدد 

را کاهش دهد.
شهرستان های  در  موفقیت  از  پس  ایراپن  طرح 
اجرا  کشور  در  گسترده  صورت  به  پایلوت 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  تا  می شود 
پزشکی با توجه به سند سالمت کشور، قدمی در 

کاهش مرگ و میر زودرس بردارد.
براساس این طرح که هدف اصلی از اجرای آن، 
از  پیشگیری  و  مردم  سالمت  وضعیت  سنجش 
ابتال به بیماری است، برنامه های نادرست غذایی 
این  با  مبارزه  برای  زندگی  غلط  شیوه های  و 

بیماری ها کنترل می شود.
خطر  که  می شود  مشخص  طرح  این  اساس  بر 
در  آینده،  سال   10 در  نظر  مورد  بیماری های 
راستای  در  و  بوده  درصد  چند  فرد  زندگی 
پیشگیری از ابتال به این نوع بیماری ها تالش و 

برنامه ریزی می شود.

زنان ۳0 تا 70 سال برای غربالگری 
سرطان پستان و دهانه رحم به مراکز 

سالمت فراخوانده می شوند
چهار بیماری دیابت، فشار خون باال، سرطان و 
عامل  چهار  همراه  به  تنفسی  مزمن  بیماری های 
مصرف  ناسالم،  تغذیه  تحرکی،  کم  شامل  خطر 
الکل و دخانیات مهمترین علل مرگ و میر ناشی 
دلیل  همین  به  است،  غیرواگیر  بیماری های  از 
سازمان جهانی بهداشت، کنترل این بیماری ها و 
اصلی  هدف  عنوان  به  را  آنها  زمینه ساز  عوامل 
برای کاهش 25 درصدی مرگ و میر ناشی از این 
بیماری ها تا سال 2025 تعیین کرده که این زمان 
مصادف با پایان چشم انداز 20 ساله ایران است.

برای  سال   ۴0 باالی  افراد  برنامه  هدف  گروه 

و  آسم  عروقی،  و  قلبی  بیماری  خطر  ارزیابی 
بررسی عوامل خطر و افراد باالی 50 سال برای 
غربالگری سرطان روده بزرگ و زنان ۳0 تا 70 
سال برای غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم 

به مراکز سالمت فراخوان می شوند.
صورت  در  ارزیابی  سال   ۴0 تا   20 افراد  برای 
طرح  این  در  و  می شود  انجام  مرکز  به  مراجعه 

همه خدمات رایگان انجام می شود.

با اجرای این برنامه ها حدود ۳0 درصد 
موارد سرطان قابل پیشگیری است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا با اشاره به 
ملی سرطان« در شهرستان  »پویش  اجرای طرح 
در  نفر  هزار   ۸5 ساالنه  اظهارداشت:  شهرضا، 
 55 تا   50 و  شده  مبتال  سرطان  انواع  به  کشور 
هزار نفر نیز به این علت جان خود را از دست 

می دهند.
با  مبارزه  ملی  پویش  اهداف  تنهایی  حجت اهلل 
مشارکت  جلب  و  آگاهی  افزایش  را  سرطان 
سرطان،  بودن  قابل پیشگیری  زمینه  در  مردم 
سرطان  درباره  مردم  نادرست  باورهای  اصالح 
مشارکت  جلب  و  آن  بودن  درمان ناپذیر  ازجمله 
سیاست گذاران و مجریان سالمت در کنترل عوامل 
سرطان بیان کرد و افزود: پایه و اساس برنامه های 
مقابله با سرطان بر مبنای پیشگیری استوار است و 
خوشبختانه با اجرای این برنامه ها حدود ۳0 درصد 

موارد سرطان قابل پیشگیری است.
وی گفت: آمار باالی مرگ و میر ناشی از ابتال به 
سرطان در حالی است که ۳0 درصد از سرطان ها 
قابل پیشگیری بوده و ۳0 درصد نیز در صورت 

تشخصی به موقع قابل کنترل هستند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا بیان کرد: 
تشخیص  مرکز  ساز  و  ساخت  پایانی  مراحل 
با  است،  انجام  حال  در  شهرستان  در  سرطان 
تکمیل این پروژه امکان ارائه خدمات تشخصی 
و  شهرستان ها  و  برای شهرضا  درمان سرطان  و 

استان های همجوار امکان پذیر است.

افرایش دو برابری ابتال به سرطان در 
سه دهه گذشته 

وی بیان کرد: 50 درصد از جمعیت هدف در طرح 
بهداشتی  از خدمات  از شهرستان شهرضا  ایراپن 
و درمانی استفاده کرده اند که بخش بسیار مهمی 

از آن مربوط به پیشگیری و درمان سرطان است.
شمار  گذشته  دهه  سه  در  اینکه  بیان  با  تنهایی 
مبتالیان به سرطان در کشور دو برابر شده است، 
با  کشورهای  جزو  ایران  حاضر  حال  در  گفت: 
شیوع باال در بیماری سرطان نیست اما براساس 
پیش بینی ها اگر وضع به همین گونه ادامه داشته 
باشد تا 20 سال آینده 70 درصد از علت مرگ 

میزان  که  است  سرطان  به  ابتال  دلیل  به  ایرانیان 
زیادی از آن به دلیل شرایط غلط زندگی است.

وی تصریح کرد: در حالی که عوامل بیولوژیک 
افراد  ابتالی  میزان  در  تنها 10 درصد  ژنتیکی  و 
و  رفتار  تغییر  ایران  در  دارد  دخالت  سرطان  به 
محسوب  سرطان  دلیل  مهمترین  زندگی  عادات 

می شود.
به سرطان  ابتال  علت  درصد   10 تریاک  مصرف 
ماده  این  سالگی   ۳5 از  بعد  که  کسانی  و  است 
مخدر را مصرف می کنند 10 درصد بیشتر امکان 

ابتال به سرطان را دارند.
درباره  شهرضا  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
مهمترین علل ابتالی افراد در کشور و شهرستان 
شهرضا به انواع سرطان، گفت: اعتیاد و مصرف 
ابتال  دلیل  مهمترین  و  نخستین  قلیان،  و  سیگار 
به سرطان در کشور است، در این میان مصرف 
از  بیشتری  درصد  صنعتی  و  میوه ای  قلیان های 
علل ابتال به سرطان را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: مصرف تریاک 10 درصد علت ابتال به 
سرطان است و کسانی که بعد از ۳5 سالگی این 
بیشتر  را مصرف می کنند 10 درصد  ماده مخدر 
امکان ابتال به سرطان را دارند. همچنین متأسفانه 
مصرف الکل علت دیگر ابتالی افراد به سرطان 
ماه  اردیبهشت  در  که  پژوهشی  براساس  است، 
امسال انجام شده، مصرف این ماده یکی از علل 

مهم ابتالی افراد به سرطان شناخته شد.
وی چاقی و اضافه وزن باال را علت دیگر ابتالی 
افراد به بیماری سرطان در ایران دانست و افزود: 
70 درصد مردم ایران چاق هستند یا اضافه وزن 
از  کمتر  آمار  این  شهرضا  در  چند  هر  دارند، 
مهم  علل  از  هم  باز  اما  است  کشوری  میانگین 

ابتال به سرطان محسوب می شود.

مردم ایران ۳0 تا 40 درصد بیشتر از 
حد معمول غذا می خورند

شهرضا  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
اظهارداشت: بررسی ها نشان داده مردم ایران ۳0 
تا ۴0 درصد بیشتر از حد معمول غذا می خورند، 
 ۳5 تا  هم  تحرکی  کم  که  است  حالی  در  این 
خود  رابه  سرطان  به  ابتال  موارد  علل  از  درصد 

اختصاص داده  است.
وی مصرف زیاد نمک و شیرینی را از جمله دیگر 
کرد:  بیان  و  دانست  به سرطان  افراد  ابتالی  علل 
در کنار این عامل، کاهش مصرف میوه و سبزی، 
آلودگی های زیست  آجیل شور،  افزایش مصرف 
محیطی، عفونت ها و عوامل شغلی، در ردیف های 

بعدی علل ابتالی افراد به سرطان قرار دارند.
ایراپن  طرح  آزمایشات  انجام  به  شاره  با  تنهایی 
بیان  شهرضا،  شهرستان  اداری  کارمندان  بین  در 
کرد: پس از انجام آزمایشات پزشکی از ۶51 مرد 

IRAPEN طرح ایراپن

و 1۴1 زن شاغل در ادارات شهرستان، 75 مورد 
این  از  که  شد  شناخته  باال  خون  فشار  به  ابتال 

تعداد 27 بیمار از بیماری خود اطالع نداشتند.
مورد  کارکنان 27  این  بین  در  اینکه  بیان  با  وی 
ابتال به قندخون باال شناسایی شد که از این تعداد 
۸ مورد جدید بودند، گفت: متأسفانه ۸۳ نفر از 
افراد آزمایش شده در این طرح دچار کم تحرکی 

و 151 نفر اضافه وزن و چاقی داشتند.
گفت:  شهرضا  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
از  پیشگیری  در  مؤثر  موارد  مهمترین  از  یکی 
سرطان های دهان و دندان مسواک زدن است که 
بی  آن  به  نسبت  افراد جامعه  از  برخی  متأسفانه 

تفاوت هستند.
در  که  مواردی  مهمترین  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
استفاده  مؤثر است  انواع سرطان  به  افراد  ابتالی 
در  که  جایی  تا  است  همراه  تلفن  از  نادرست 
ایران  در  مغزی  تومورهای  تعداد  اخیر  سال های 
افزایش یافته که یکی از مهمترین علل آن همین 

مسئله است.

۹5 درصد از مراحل ساخت و ساز 
مرکز غربالگری سرطان 

در شهرضا انجام شده است
رئیس بیمارستان های شهرضا نیز با اشاره به ایجاد 
کرد:  بیان  شهرضا،  در  سرطان  غربال گری  مرکز 
از مجموع 5 مرکز غربالگری جدیدالتأسیس در 
شهرضا  شهرستان  در  مرکز  یک  اصفهان،  استان 
ایجاد شده که نه تنها امکان برخورداری بیماران 
استان های  و  شهرها  و  شهرستان  این  سرطانی 
همجوار را از این مرکز فراهم می کند، بلکه زمینه 
الزم برای تشخیص زودهنگام ابتال به سرطان را 

نیز ایجاد می کند.
مراحل  از  درصد   ۹5 کرد:  بیان  مهری  فرهاد 
در  سرطان  غربالگری  مرکز  ساز  و  ساخت 
شهرضا انجام شده و پیش بینی می شود به عنوان 
پایان  تا  استان،  در  خود  نوع  در  مرکز  نخستین 

سال به اتمام برسد.
وی گفت: بر اساس قول مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی استان اگر ساختمان این مرکز تا پایان سال 
۹5 به اتمام برسد، تجهیزاتی از قبیل دستگاه های 
به  نیز  کولونوسکپی  و  ماموگرافی  آندوسکوپی، 

این مرکز اختصاص داده می شود.
رئیس بیمارستان های شهرضا با تأکید بر اینکه با 
ساخت مرکز غربالگری سرطان در شهرضا، امکان 
شهرستان  در  سرطان  انواع  زودهنگام  تشخیص 
دستگاه  استقرار  دنبال  به  گفت:  می شود،  فراهم 
بیمارستان شهرضا  »شتاب دهنده رادیوتراپی« در 
هستیم، البته از آنجا که برای دولت امکان سرمایه 
گذاری در این زمینه وجود ندارد، باید از ظرفیت 

بخش خصوصی در این بخش استفاده شود.

با بستن قهوه خانه ها
 مشکل حل نمی شود

وقتی  گفت:  نادری  افشار  افسر  دکتر 
خانه  در  افراد  شود،  بسته  قهوه خانه ها 
قلیان  که  کسانی  می کنند.  مصرف  قلیان 
به  بار  یک  روزی  نهایت  در  می کشند 
قهوه خانه می روند ولی اگر به خانه بیاید، 
قلیان به صورت دائم در دسترس او قرار 
دارد. در واقع به جای اینکه مسئله را حل 

کنیم صورت مسئله را پاک کرده ایم.
شرایط  تاثیر  اهمیت  بر  همچنین  وی 
بد  یا  خوب  برای  محیطی  و  اجتماعی 
و  کرد  تأکید  نیز  پدید  یک  کردن  جلوه 
بررسی  باید مورد  زمینه ها  این  داد:  ادامه 
قرار گیرد، نه اینکه بپرسیم چه کسانی و 
بیشتر  در  می کنند.  استفاده  آن  از  چگونه 
درباره  که  هشدارهایی  به  جوانان  موارد 
توجه  می شود  اعالم  دخانیات  مضرات 
بسته های  روی  که  حالی  در  کنند؛  نمی 
به  و  دخانیات  مضرات  درباره  سیگار 
جز آن درباره مصرف قلیان هم تذکراتی 
تمایل  جوانان  وقتی  تا  است.  شده  داده 
ستد  و  داد  این  باشند،  داشته  مصرف  به 
وجود دارد و بنابراین نمی توان جلوی آن 

را گرفت.
همچنین حسن آذری پور ماسوله ، عضو 
بیان  با  دخانیات،  کنترل  کشوری  ستاد 
قلیان  تنها  دخانی  مواد  از  منظور  اینکه 
نیست، اظهار کرد: در حال حاضر در دنیا 
تا  شایع ترین سن تجربه مواد دخانی 1۳ 
1۹ سالگی است. همه کسانی که در این 
در  می کشند،  سیگار  نخ  یک  سنی  دوره 
آینده تبدیل به سیگاری فعال و معتاد به 
تجربه  فقط  عده ای  بلکه  شوند،  نمی  آن 
می شوند.  خارج  گردونه  از  و  می کنند 
مصرف  به  تبدیل  آنها  از  گروهی  ولی 
می شوند.  دخانیات  حرفه ای  کنندگان 
جمعیت  که  ایران  شبیه  کشورهایی  در 
تجربه  و  آشنایی  امکان  و  دارد  جوانی 
دسترس  در  آنها  برای  نیز  دخانی  مواد 
سیگار  جوانان  این  اینکه  احتمال  است، 
را تجربه کنند و تبدیل به مصرف کننده 

مداوم مواد دخانی شوند، بیشتر است.
تصریح  همچنین  ماسوله  پور  آذری 
پاتوق  خانه ها،  قهوه  از  نوع  یک  کرد: 
در  بیشتر  و  هستند  فصلی  کارگرهای 
باالی  و  می کنند  فعالیت  شهر  پایین 
مجوز  اما  بینید  رانمی  آنها  مانند  شهر 
 ۸5 سال  از  قهوه خانه ها  این  قلیان  سرو 

مجوزشان لغو شد.
دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  عضو 
استقالل طلبی و خطرپذیری را از عوامل 
کرد  عنوان  دخانیات  به  جوانان  گرایش 
و گفت: بزرگترین معضل در گروه سنی 
نوجوان، جوان و زنان مصرف قلیان است 
که علت آن نیز یک باور نادرست است 
که می گوید چون دود قلیان از آب عبور 
و  می شود  آب  آن جذب  سموم  می کند، 

به سالمتی صدمه ای نمی رساند.

در شهرضا شروع به کار کرد

برای مقابله با بیماری های غیر واگیر در کشور

دکتر احمد کوشا معاون فنی معاونت بهداشت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر: پس از انقالب شکوهمند اسالمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اقدامات بسیاری در راستای ارتقای سالمت جامعه انجام داده است و در حال حاضر ضروریست جهت کنترل بیماری های غیر واگیر اقدامات کاربردی بیشتری انجام شود.
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رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس هیأت امنای 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تأکید 
کرد: در راهی که پیش روی داریم، هیچوقت از 
کمی یاران و همراهان نهراسیم و وحشت نکنیم 
و تمرکز خود را بیشتر بر روی هدفمان معطوف 
کنیم. به هر حال این سازمان مردم نهاد با توجه به 
تدبیر و همتی که دارد، در آینده ای نه چندان دور 
به اهدافش خواهد رسید و ما نیز در رسیدن به 
آن که همان دستیابی به جامعه عاری از دخانیات 

است، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی با توجه 
ادامه  در  آموزش  و  آگاهی  واالی  اهمیت  به 
افزود: آگاهی و آموزش و پرورش نیروی جوان 
سازمان  لذا  است.  اهمیت  با  بسیار  ما  کشور 
صداو سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 

محمد  حجت االسالم  حضور  با  جاری  سال  اسفندماه   20 جمعه  روز  ایران،  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت امنای  جلسه 
محمدی گلپایگانی، رئیس هیأت امنای جمعیت، محمد رضا مسجدی دبیرکل جمعیت، محمد اسماعیل افشار عضو هیأت مدیره جمعیت، 
نایب رئیس هیأت مدیره جمعیت،  حجت االسالم سید حسن معین شیرازی رئیس هیأت مدیره جمعیت، حجت االسالم مصطفی مرسلی 
منوچهر منصوری، سید محمد جزایری، حاج آقا حسن پرویزیان، احمد نورباال، محمدرضا توسلی، علیرضا حیدری، مرتضی جباری 

از اعضای هیأت امنای جمعیت و علی عطا طاهری دبیر اجرایی این سازمان مردم نهاد در سالن جلسات ساختمان جمعیت برگزار شد.
الزم بذکر است که در این جلسه به نقش موثر وزارتخانه های مربوطه در کنار صداو سیما در مبارزه با استعمال دخانیات و آگاهی بخشی 

و تربیت نیروی جوان در کشور بسیار تاکید شد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس هیات امنای جمعیت در جلسه ساالنه هیات امنا اعالم کرد:

در راهی که پیش روی داریم از کمی یاران نهراسیم
با  رابطه  در  خاطره ای  زمانی  که  مطلب  این  به 
مرحوم جهانگیرخان قشقایی می خواندم که ثبات 
زبانزدنی  معرفت  و  دانش  کسب  در  وی  قدم 
است، در ادامه افزود: وی در یک خانواده خانی 
رشد کرد و ۴0 سال از زندگیش را به انجام آداب 

و رسوم زندگی خانان گذراند. 
این  داد:  ادامه  حجت االسالم محمدی گلپایگانی 
به گونه ای که  تغییر کرد،  ناگاه  به  سبک زندگی 
وی ادامه زندگیش را به کسب علوم دینی و فقهی 
گذراند.  غیره  و  کالم  فقه،  فلسفه،  رشته های  در 
حال باتوجه به سن و سالی که از ایشان گذشته 
بود، به عنوان شخصیت بارز و تاثیرگذار شاگردان 

بسیاری را نیز تربیت کرد.

اولین مرحله نهی از منکر، داشتن 
زبان خوش و مالیم است

مرحوم جهانگیر  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
به  را  زندگی اش  در  تغییر  همیشه  قشقایی  خان 
عنوان الگویی برای دیگران تعریف می کرد، تأکید 
را  خود  عمر  که  داشت  تأکید  جد  به  وی  کرد: 
بر  را  افراد  و  نکند  افتاده  پا  پیش  امور  صرف 
به معروف  امر  نافذش  اساس کالم و شخصیت 
به  زیادی  افراد  بعدها  و  می کرد  منکر  از  نهی  و 
کنار  افکارش را در گوشه و  عنوان مریدان وی 

ترویج می دادند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به این مهم 
که اولین مرحله نهی از منکر، داشتن زبان خوش 
و مالیم است، تصریح کرد: هر چند نهی از منکر 
را  دیگران  که  فردی  ولی  دارد،  مختلفی  مراحل 
مبرا  گناه  هرگونه  از  باید  می کند،  منکر  از  نهی 
تاثیرگذار  هیچگاه  کردار  بدون  گفتار  باشد. 

نخواهد بود. 
رئیس هیأت امنای این سازمان مردم نهاد پیش از 
و  سیگار  استعمال  مضرات  با  رابطه  در  نیز  این 
قلیان تأکید کرده بود: کمک به سالمت جامعه مهم 
و ارزشمند است. بدن انسان وقتی سالمت باشد، 
سلحشور  یک  یا  و  مبارز  یک  می تواند  فرد  آن 
برای جامعه باشد. یک جوان معتاد می تواند یک 
خانواده را به باد دهد. لذا بحث سالمت جامعه 

و تالش در راه بهبود آن بسیار پراهمیت است. 

رئیس هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال 
گفت:  جلسه  این  ابتداي  در  ایران،  دخانیات 
و  کودکی  سنین  همان  از  باید  را  جوانان 
نوجوانی با مضرات سیگار و همچنین رفتارهای 
این  تحقق  برای  آشنا کرد.  پرخطر در جامعه 
امر، همکاری آموزش و پرورش در کنار سازمان 
صدا و سیما الزم است. اگر حمایت و مشارکت 
مسیر  در  فعالیت ها  بقیه  باشد،  بخش  دو  این 

درست اجرایی قرار می گیرند.
معین  سید حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
شیرازي، انسان مؤمن را کسي دانست که بر صداق 
روایات، مدعي پیروي امیر مومنان علي )ع( باشد و 
افزود: امیر مومنان )ع( کسي است که به همه دنیا 
نه گفت. چطور کسي می تواند بگوید من پیرو علي 

هستم، اما در مقابل یک نخ سیگار زانو بزند؟
دهه  سه  از  بیش  فعالیت های  به  اشاره  با  وي 

علوم، وزارت ورزش، وزارت ارشاد و وزارت 
بهداشت باید با جدیت بیشتری نسبت به تحقق 

این امر در کنار یکدیگر عمل کنند.

منطق علی )ع( را سرلوحه 
زندگیمان قرار دهیم

حضرت  بیانات  از  یکی  به  اشاره  ضمن  وی 
ایشان  داد:  ادامه  نهج البالغه  کتاب  در  )ع(  علی 
لِقَِلّة  الهدی  طریق  فی  تستوحشوا  »ال  می فرمود 
اهله«؛ اگر در اقلیتید و همه یا اکثریت مردم دنیا با 
شما بدند و راهتان را قبول ندارند، وحشت نکنید 
و از راه برنگردید. وقتی راه درست را تشخیص 
منطق  این  بپیمایید.  را  آن  وجود  همه   با  دادید، 
امیرالمؤمنین )ع( بود؛ منطقی شجاعانه که آن را 

در زندگی خود به کار بست.
رئیس هیأت امنای جمعیت در ادامه ضمن اشاره 

حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی 
)رئیس هیات امنا(

دکتر محمد رضا مسجدی 
)دبیر کل(

دکتر اسماعیل افشار
 )عضو هیات مدیره( 

حجت االسالم سید حسن معین شیرازی 
)رئیس هیات مدیره( 

حجت االسالم مصطفی مرسلی 
)نایب رئیس هیات مدیره( 

حاج حسن پرویزیان )عضو هیات امنا(
در حال اهدای دست نوشته ای از میرزا محمد تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر به رسم یادبود به دبیرکل جمعیت 

مبارزه با دخانیات، همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما را می طلبد
پیش  که  سیگار  معضل  حل  داد:  ادامه  جمعیت، 
ما  همه  می خواهد.  ملي  عزمي  ماست،  روي 
کنترل  باید  که  است  سنی  نوجوانی  که  می دانیم 
و مبارزه را از آن شروع کرد و برای دستیابی به 
آموزش و پرورش  وزارت  مشارکت  هدف،  این 
امر  این  تاکنون  متأسفانه  که  است  اهمیت  حائز 
محقق نشده است. اگر غیر از این بود، ما تاکنون با 
مشارکت یکدیگر ۴ دهه نسل نوجوان را در رابطه 

با آموزش های ضد دخانی پرورش داده بودیم. 
معین شیرازی با اشاره به این مطلب که تاکنون مذاکره 
انجام  آموزش و پرورش  با  بسیاری  تفاهنامه های  و 
شده، تأکید کرد: طرح پاد تاکنون در مدارس شهر 
ورامین اجرا شده است و این می تواند شروع بسیار 
خوبی برای اجرای آن در سایر مدارس کشور باشد. 

حجت االسالم و المسلمین معین شیرازي متذکر شد: 
در خصوص مبارزه با استعمال دخانیات، اقدامات 

خوبي در کشور انجام شده است، اما همت و انتظار 
ما بیشتر است. تا چندي پیش، در مجالس عزاداري 
قلیان توزیع می شد، االن  نیز سیگار و  در مساجد 
وضعیت اینطور نیست، اما نگراني از اینجاست که 
درست است سیگار از در بیرون رفت، اما قلیان و 
گونه هاي دیگر دخانیات از پنجره وارد شدند. در حال 
حاضر قلیان سراها، جوانان و مردان این کشور را به 

سمت خود می کشد. 

آگاهی و پرورش نیروی جوان کشور همکاری 
سازمان صداو سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ورزش، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت

  را نسبت به تحقق این امر طلب می کند
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 دکتر احمد نورباال 
)عضو هیات امنا(

 دکترمرتضی جباری  
)عضو هیات امنا(

 دکتر منوچهر منصوری 
 )عضو هیات مدیره و هیات امنا(

 دکتر محمد جزایری
 )عضو هیات امنا(

مهندس علیرضا حیدری
 )عضو هیات امنا(

 حاج محمدرضا توسلی
 )عضو هیات امنا(

علی عطا طاهری 
)دبیر اجرایی جمعیت( 

 دکتر حیدر مسجدی
 )میهمان(

دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
به  خیرمقدم  ضمن  جلسه  این  ادامه  در 
دیگر  و  گلپایگانی  محمدی  حجت االسالم 
اعضای هیأت امنا گفت: ما تمامی کادر مدارس، 
مدارس،  اطراف  کسبه  دانش آموزان،  والدین، 
مساجد و غیره را برای اجرای طرح پاد بسیج 
کردیم. در واقع برای اجرای طرح پاد، مدارس 
تبدیل  به کانون ضد دخانیات  همانند مساجد 
شد، کانونی که همگی دست به دست یکدیگر 
برای مبارزه و کنترل دخانیات مشارکت داشته 

باشند.
حضور  گفت:  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
حجت االسالم محمدی گلپایگانی در این سازمان 
مردم نهاد همچنان مسئولیت سنگینی را بر دوش 
ما گذاشته است. من سازمان مردم نهاد دیگری را 
تا به امروز نمی شناسم که ایشان به صورت فعال 

در آن فعالیت داشته باشند.
»هم اندیشی  جلسه  به  اشاره  ادامه ضمن  در  وی 
در  که  دخانیات«  استعمال  با  مقابله  و  کنترل 
اسفندماه سال ۹۴ برگزار شد، افزود: در جلسه ای 
که با حضور وزیران در آن سال برگزار شد، قرار 
بر این شد تا هرکدام از وزارتخانه ها در رابطه با 
مبارزه و کنترل دخانیات راهکار خود را ارائه داده و 
حمایت خود را از اجرای طرح ها اعالم کنند. البته 
شهرداری تهران و سازمان صدا و سیما نیز از این 
امر مستثنی نبودند. بعد از آن جلسه دکتر فرهادی 
وزیر علوم، طرح دانشگاه های عاری از دخانیات 
را به صورت جدی در دستور کار این وزارتخانه 
قرار داد و اعالم کرد که دستورالعمل های این طرح 
نیز تهیه شده است. به هر حال مبارزه با دخانیات 
ما  دانشجویی  خوابگاه های  و  دانشگاه  محیط  در 
به صورت جدی  باید  بود که  از جمله معضالتی 
به  تا  متأسفانه  ولی  می شد؛  رسیدگی  آن  به 
امروز مشارکت و فعالیتی در این زمینه از طریق 

وزارتخانه های دیگر دیده نشده است. 
مسجدی در ادامه متذکر شد: برای داشتن نسلی 
و  داخل  در  ما  کشور  افتخار  که  آگاه  و  کاردان 
خارج از کشور باشد، آموزش و پرورش در کنار 

صدا و سیما نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به روز درخت کاری و کاشت نهال 
توسط مقام معظم رهبری، آن را حرکتی نمادین 
در جهت حفظ و احترام به محیط زیست دانست 
در  خود  که  رهبری  معظم  مقام  وقتی  افزود:  و 
رأس امور هستند به چنین مسئله ای توجه دارند، 
توجه و عمل به این حرکت برای همگان سخت 

و جدی تر از گذشته است.

 با اجرای طرح پاد در ورامین 
مدارس را همانند مساجد کانون حرکت ضد دخانیات کردیم

با نزدیک شدن به ایام نوروز
نقش صدا و سیما در اطالع رسانی مهم است

اجرای طرح پاد 
با حمایت ائمه جمعه محقق شد

در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
اجرای  مختلف  مراحل  از  گزارشی  ارائه  با  ادامه 
ارائه  نهایت  پاد ازجمله تدوین، اجرا و در  طرح 
مقاالت پژوهشی تأکید کرد: از خیلی سال پیش، 
در زمان وزارت حمید رضا حاجی بابایی، ما طرح 
تا برای  ارائه کردیم  پاد را به آموزش و پرورش 
ولی  برسیم.  یک جمع بندی  به  این طرح  اجرای 
متأسفانه این امر هرگز با حمایت آموزش و پرورش 
با  طرح  این  با  رابطه  در  که  زمانی  نشد.  محقق 
محمدرضا یوسفی فرماندار و آیت اهلل سید مرتضی 

دیگر  و  ورامین  جمعه  امام  گلپایگانی  محمودی 
ورامین  آموزش و پرورش  و  شهر  شورای  عزیزان 
صحبت کردیم، همه آنها با کمال میل با اجرای این 
طرح عالوه بر موافقت، تا به امروز نیز حمایت های 

خوبی با ما داشته اند.
مدارس  در  پاد  طرح  اجرای  گفت:  مسجدی 
به  مربوط  فاز  شد.  انجام  فاز  چند  در  ورامین 
آگاهی و اطالع رسانی والدین دانش آموزان، خود 
اطراف  محیط  نهایت  در  و  مربیان  دانش آموزان، 
مدارس انجام شد که تمامی این مراحل ابتدا توسط 
یک اتاق فکر که با اعضای هیأت علمی در بخش 
آمار، مربیان کودک و نوجوان، روانشناس کودک، 
مشاوران، پزشکان و غیره انجام شد و بعد از گذر 

از آزمون و خطاهای بسیار به مرحله اجرا در آمد.
وی در ادامه با اشاره به استقبال فرماندار ورامین 
کمپین های  یوسفی  آقای  افزود:  طرح  این  از 
مختلفی را در ورامین و اطراف آن جهت اسکان 
یوسفی  آقای  است.  کرده  تهیه  کارتن خواب ها 
از  بزهکاران  بین  در  که  بود  گفته  من  به  بارها 
دانشجو،  هنرمند،  جامعه،  مختلف  طبقات  تمام 
متأسفانه  که  دارند  وجود  غیره  و  دانشگاه  استاد 
زندگی  وضع  این  در  اعتیاد  خاطر  به  آنها  اکثر 
می کنند. اگر ما  کودکان و نوجوانانمان را از همان 
مواد  سایر  و  سیگار  مضرات  با  کودکی  سنین 
بزهکاری  بسیاری  از  می توان  کنیم،  آشنا  دخانی 

و رفتارهای پرخطر در جامعه کاست.

معاون رئیس سازمان جهانی بهداشت 
از طرح پاد بسیار تمجید کرد 

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره 
به اینکه یک چنین طرحی تاکنون در هیچ جایی 
عملیاتی نشده، گفت: معاون رئیس سازمان جهانی 
بهداشت در یکی از جلساتی که در ژنو برگزار شد، 
با اعالم اسم ایران از من خواست که این طرح را 
برای سایر کشورهای حاضر معرفی کنم. وی در 
ادامه گفت که این سازمان مردم نهاد مرکزی با نام 
و  تئاتر  بوسیله  کودکان  آنجا  در  که  دارد  فرآموز 
نمایش عروسکی آموزش های ضد دخانی می بینند.

یک پاکت سیگار در استرالیا 100 دالر 
و در ایران نیم دالر است

وضعیت  از  تأسف  ابراز  با  ادامه  در  مسجدی 
برنامه  قانون  در  دخانیات  بر  مالیات  تصویت 
ششم توسعه گفت: متأسفانه ما همچنان با عرضه 
و تقاضای سیگار در کشور مشکل داریم و یکی 
از چالش های اصلی ما، مبارزه با استعمال سیگار 

کنترل دخانیات با مشارکت تمامی دستگاه ها محقق می شود
استعمال دخانیات، با کمک مسئوالن در تهران و 
سایر مراکز استان ها، ساز و برگ کاملي داشته باشد 

تا فعالیت هاي این مرکز گسترش یابد.
وي ادامه داد: یقین دارم اگر در راه درست حرکت 
کنیم، کمک هاي مردم مي تواند ما را به نقطه خوبي 

برساند.
حجت االسالم مرسلي همچنین در ادامه این جلسه 
متذکر شد: دخانیات مسئله بغرنجي است و باید 
به صورت تشکیالتي، براي کنترل و مبارزه با آن گام 
برداریم. در این مسیر، معموالً در اکثر کشورهاي 
دنیا سمن ها بسیار فعال هستند. در اینجا نیز دکتر 
مسجدي زمان زیادي را در زمینه مبارزه با دخانیات 
صرف کرده اند که قابل تأمل است. ولي به نظر 
من اگر امکانات بیشتري در دست داشته باشیم، 
با قدرت و توان بیشتري در این مسیر  مي توان 

حرکت کرد.

با اعضای مجلس خبرگان داشتند، بر لزوم توجه به 
کاستی ها تأکید کردند.

در  مرسلي  مصطفي  المسلمین  و  حجت االسالم 
ادامه افزود: در امر کنترل و پیشگیری از استعمال 
دخانیات در جامعه، باید گام های جدی و بزرگی 
تمامی  امر،  این  تحقق  برای  که  شود  برداشته 

دستگاه ها  باید مشارکت داشته باشند. 
مرسلی در ادامه داد: من در کشورهاي مختلف حضور 
داشتم، اما در ایران، نسبت به فراخور نیازي که وجود 
دارد، کار کمي در مبارزه با دخانیات انجام شده است.
سعودي  عربستان  کشور  در  افزود:  ادامه  در  وي 
که به عنوان کشوری بي قانون شناخته مي شود، در 
امر  به  شهرهاي مکه و مدینه، تشکیالت عظیمي 
محدودیت  اعمال  و  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
استعمال دخانیات در حدود حرمین شریفین دارند. 
شاید در کشور ما نیز نیاز است که جمعیت مبارزه با 

هیأت امناي  عضو  و  هیأت مدیره  نایب رئیس 
این جلسه گفت: در کشور ما  نیز در  جمعیت 
بعد از انقالب شکوهمند اسالمی، کارهای بزرگ 
و حائز اهمیتی در بخش مختلف انجام شده و 
کارهای بسیاری در حال انجام و برنامه ریزی است. 
مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در جلسه ای که 

یک   2017 سال  در  که  حالیست  در  این  است. 
کشور  در  و  دالر   100 استرالیا  در  سیگار  پاکت 
ما همچنان کمتر از نیم دالر است. این یعنی که 
ما همچنان کمترین میزان مالیات بر دخانیات و 
این  با  داریم.  منطقه  در  را  سیگار  خرید  قیمت 
اوصاف چگونه می شود در مسیر مبارزه و کنترل 

استعمال مواد دخانی گام برداشت.

بازیکنان بارسلونا سفیران ضد 
دخانیاتند ولی بازیکنان ما 
مروج قلیان کشیدن هستند

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: 
ایام،  این  در  و  است  نزدیک  نوروز  تعطیالت 
سازمان صدا و سیما نقش مهمی را در اطالع رسانی، 
شاید  می کند.  بازی  آگاهی شهروندان  و  آموزش 
بهتر است صدا و سیما بیش از گذشته در رابطه با 
مضرات سیگار و راه های کنترل آن با ما همکاری 
کند و تریبون سالمت خوبی برای انتقال پیام های 

سالمت و بهداشت باشد. 
مسجدی با اشاره به صحبت های وزیر بهداشت 
هنرپیشگان  توسط  سیگار  نمایش  اینکه  بر  مبنی 
شده،  زیاد  صدا و سیما  و  سینما  در  متأسفانه  ما 
هنرپیشگان،  بر  عالوه  روزها  این  شد:  متذکر 
و  چایخانه ها  در  اغلب  نیز  ما  فوتبالیست های 
سفره خانه ها دیده می شود. بازیکنانی که یا خود 
این  اینکه تفریحات خود را در  قلیانسرا دارند یا 
مکان ها می گذرانند. این در حالیست که بازیکنان 
پیراهنشان  بازهای خود پشت  بارها در  بارسلونا 
عبارت »من سفیر ضد دخانیات هستم« را تبلیغ 
فیلم های  و  عکس ها  همچنان  ولی  کرده اند، 
بسیاری از سیگار و قلیان کشیدن بازیکنان فوتبال 
داده  نشان   ۹0 برنامه  یا  مجازی  فضاهای  در  ما 
می شود. تمامی اینها در حالیست که افراد معروف 
ما  نوجوانان  و  جوانان  الگوی  عنوان  به  جامعه 

درست رفتار نمی کنند.

جمعیت آماده فعالیت های پژوهشی 
در حوزه دخانیات و سالمت است

با  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
کنترل  تحقیقات  مرکز  کار  به  خبر شروع  اعالم 
وزیر  گفت:  جمعیت  ساختمان  در  دخانیات 
مرکز  اولین  تأسیس  با  حکمی  در  بهداشت 
تحقیقات غیردولتی کنترل دخانیات سازمان های 
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  مردم نهاد 
آمده »بدیهی  حکم  این  در  کرد.  موافقت  ایران 
است تمام مقاالت این مرکز با نظارت و موافقت 
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت 

منتشر خواهد شد«.
مسجدی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات غیردولتی 
داد:  ادامه  مرکز  این  تأسیس  اهداف  با  رابطه  در 
انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی 
بهداشتی  خدمات  ارائه  نظام  اصالح  جهت  در 
نیازهای  به  جوابگویی  به منظور  کشور  درمانی 
زمینه  در  محقق  انسانی  نیروی  تربیت  جامعه، 
مراکز  با  علمی  همکاری  نیز  و  دخانیات  کنترل 
تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های 
داخلی  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  بین المللی 

کشور از عمده ترین اهداف این مرکز است.
این  سعی  تمام  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
مرکز این است که در گسترش پژوهش و ارائه 
راه حل در امور بهداشتی درمانی گام های اساسی 
بردارد، متذکر شد: امید است این مرکز در زمینه 
پژوهش و مطالعات راهبردی و کاربردی در زمینه 
دخانیات و سالمت موفق عمل کند. البته تحقق 
چنین امری همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها 
را طلب می کند که امید است این امر محقق شود.

 اجرای طرح پاد در مدارس ورامین در چند فاز انجام شد. فاز مربوط به آگاهی و اطالع رسانی والدین دانش آموزان، 
خود دانش آموزان، مربیان و در نهایت محیط اطراف مدارس انجام شد که تمامی این مراحل ابتدا توسط یک اتاق فکر 
که با اعضای هیأت علمی در بخش آمار، مربیان کودک و نوجوان، روانشناس کودک، مشاوران، پزشکان و غیره انجام 

شد و بعد از گذر از آزمون و خطاهای بسیار به مرحله اجرا در آمد.
 

بازیکنان بارسلونا بارها در بازی های خود پشت پیراهنشان عبارت »من سفیر ضد دخانیات هستم« را تبلیغ کرده اند، ولی 
همچنان عکس ها و فیلم های بسیاری از سیگار و قلیان کشیدن بازیکنان فوتبال ما در فضاهای مجازی یا برنامه ۹0 نشان داده 

می شود. تمامی اینها در حالیست که افراد معروف جامعه به عنوان الگوی جوانان و نوجوانان ما درست رفتار نمی کنند.
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مسئوالن باید نسبت به سالمت همگان احساس مسئولیت کنند
عضو هیأت امنا و هیأت مدیره جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات ایران ضمن اشاره به سه 
دهه فعالیت جمعیت گفت: ما باید کساني که 
را  مي شوند  اعتیاد  خانمان سوز  بالي  گرفتار 
فرزندان خود بدانیم و به حال همه این افراد 
دلسوزي کنیم تا اقدامات جدي براي حل این 

معضل انجام شود. 

محمد اسماعیل افشار در ادامه افزود: متأسفانه برخي 
از مسئوالن کشور به اجراي قوانین محدود کننده 
مصرف دخانیات توجه الزم را ندارند. شاید به این 
دلیل که حس مي کنند معضل دخانیات، مشکل آنها 
نیست و گریبان خانواده آنها را نمي گیرد. این افراد 
شاید مشکالت ناشي از مصرف زیاد دخانیات در 

کشور را دور مي بینند، در صورتي که این گونه نیست. 
وي ادامه داد: بر اساس مطالعات و بررسي هایي که 
صورت گرفته، سالیانه بخش زیادي از بودجه عمومي 
کشور صرف درمان بیماري ها مي شود و مصرف سیگار، 
یکي از علل اصلي ایجاد کننده این بیماري هاست.= پس 
مسئوالن و تصمیم گیران کشور باید تمام فرزندان این 
مرز و بوم را فرزند خود بدانند و نسبت به سالمتي و 

آینده آنها احساس مسئولیت کنند.

از افراد کاردان و غیر سیگاری

 استفاده کنیم
دکتر محمد جزایري، از اعضاي هیأت امناي جمعیت 

نیز با اشاره به سابقه کار خود در سازمان بهزیستي 
کشور گفت: من زماني معتقد بودم که باید از استخدام 
افراد سیگاري در کشور جلوگیري کرد. زیرا ما اینقدر 
نیروي ماهر و کاردان داریم که سیگاري هم نیستند و 

مي توانند براي سازمان ها و ادارات مفید باشند.
و  سازمان ها  همه  که  همانطور  داد:  ادامه  وي 
از  اعتیاد  عدم  گواهي  استخدام  بدو  در  شرکت ها 
استعمال  عدم  گواهي  مي توان  مي خواهند،  افراد 
از متقاضیان دریافت کرد. چندي  نیز  دخانیات را 
پیش رادیو اعالم که از ۴0 میلیارد نخ سیگاري که در 
کشور مصرف مي شود، 25 میلیارد نخ آن در داخل 
و 15 میلیارد نخ نیز از خارج کشور تأمین مي شود و 
اغلب سیگارهایي که از خارج وارد مي شود، کیفیت 

بهداشتي پاییني دارند. 

مرکز  اولین  تأسیس  از  مسجدی  محمد رضا 
تحقیقات غیردولتی کنترل دخانیات سازمان های 
مردم نهاد جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران خبر داد و گفت: برای کنترل و مبارزه با 
دخانیات باید به صورت اصولی حرکت کرد، 
لذا هرگونه فعالیت در این زمینه نیازمند توسعه 
و به کارگیری دانش و پژوهش است. اینکه ما در 
عمل وارد شویم بی هیچ پشتوانه علمی، نتایجی 
را در کوتاه مدت به دست آورده ایم و از افق های 

بلند مدت فاصله می گیریم.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در 
ادامه افزود: وزیر بهداشت در حکمی با تأسیس 
اولین مرکز تحقیقات غیردولتی کنترل دخانیات 
سازمان های مردم نهاد جمعیت مبارزه با استعمال 
این حکم آمده  ایران موافقت کرد. در  دخانیات 

مبارزه با دخانیات در درازمدت نیازمند تحقیق و پژوهش است

نظارت و  با  این مرکز  تمام مقاالت  »بدیهی است 
موافقت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

منتشر خواهد شد«.
تحقیقات  مرکز  این  رئیس  عنوان  به  مسجدی 
غیر دولتی، در رابطه با اهداف تأسیس این مرکز ادامه 
داد: انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی 
در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه، تربیت 
نیروی انسانی محقق در زمینه کنترل دخانیات و نیز 

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر 
کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و 
مقررات داخلی کشور از عمده ترین اهداف این مرکز 

است.
وی ضمن تشکر از اعضای تشکیل دهنده این مرکز 
مهمی  موضوع های  جمله  از  دخانیات  کرد:  تأکید 
است که تمامی اقشار جامعه حتی کسانی که مواد 
دخانی استعمال نمی کنند را نیز در بر می گیرد. لذا این 
مرکز به عنوان یکی از بانک های اطالعاتی در داخل 
و خارج از کشور، عالوه بر تربیت نیروی ماهر و 
کاردان، امیدوار است به عنوان یکی از منابع اصلی 

تحقیقات در کشور تبدیل شود.
و  دانشجویان  تمامی  اینکه  به  اشاره  با  مسجدی 
فارغ التحصیالن در رشته های مختلف با مراجعه به 
این مرکز می توانند به عنوان بازوهای اصلی پژوهش 
با ما همکاری کنند، گفت: مسئله پژوهش در حوزه 

قول  به  یا  و  گرفتن  اشانتیون  و  دادن  اشانتیون 
تبلیغاتی،  هدایای  دریافت  و  عرضه  کتابی ها، 
پیش  سال ها  از  که  است  جدیدی  تقریبا  رسم 
جای  شرکت ها  اقتصادی  نیمه  مراودات  در 
گرفته است. این رسم البته بن مایه های اقتصادی 
دارد و نوعی تبلیغات است به این صورت که 
شرکت های تولید کننده و عرضه کننده، نمونه ای 
از محصوالت خود را به رایگان در اختیار عموم 
به  نمایشگاه ها  برگزاری  پای  وقتی  می گذارند. 
اشانتیون  و  دادن  اشانتیون  بازار  می آید،  میان 
و  می گیرد  رونق  دیگر  مواقع  از  بیش  گرفتن 
تقدیم  با  می کند  سعی  غرفه،  و  شرکت  هر 
هدایای تبلیغاتی مختلف به بازدیدکنندگان، بر 
این  در  و  بیفزاید  خود  غرفه  از  بازدید  رونق 
البته  کند.  پیدا  نیز  بیشتری  مشتری  شاید  میان، 
برخی شرکت ها و تولیدکننده ها نیز هستند که 
محصوالتشان، قابلیت عرضه به عنوان هدیه را 
الستیک  کننده  تولید  شرکت  یک  مثال  ندارد؛ 
یک  مراجعان  از  هرکدام  به  نمی تواند  خودرو 
الستیک هدیه بدهد، یک موسسه فرهنگی هنری 
نیز محصول  فعال است  که در فضای مجازی 
کنید  تصور  ندارد.  دادن  هدیه  برای  مشخصی 
است!  هواپیما  موتور  آن،  تولید  که  را  شرکتی 
اینگونه شرکت ها و موسسات، به اقالم جایگزین 
... روی  لیوان و  مانند خودکار، فلش مموری، 
هدیه  با  خود  معرفی  به  اصراری  و  می آورند 
است  بهتر  البته  و  ندارند،  محصوالتشان  دادن 
همینگونه باشد. اما برخی شرکت ها نیز هستند 
هدایای  از  استفاده  جای  به  بی توجهی،  با  که 
معمول، خرق عادت می کنند و حتی  تبلیغاتی 
شاید از کنار سالمت بازدیدکنندگان نیز بی توجه 
می گذرند. مثال دیده شده که برخی شرکت های 
دارویی، مکمل های دارویی خود را که چندین 
ماه به تاریخ انقضای آنها مانده است و احتماال 
در این مدت به فروش نمی رسند، به رایگان در 

نمایشگاه ها توزیع می کنند. 

توزیع انواع برندهای سیگار تولید شرکت 
دخانیات به بازدید کنندگان نمایشگاه 

 عجیب ترین اتفاق از این دست بی توجهی ها را باید 
اقدام اخیر شرکت دخانیات ایران در توزیع رایگان 
انواع سیگار تولید خود در نمایشگاه »صندوق های 

گزارشی از توزیع رایگان سیگار توسط شرکت دخانیات در نمایشگاه »صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی«

اشانتیون های سرطان زا

بازنشستگی، پیشران توسعه ملی« که 2۴ تا 2۶ بهمن 
ماه در مصالی امام خمینی )ره( برگزار شد،  دانست! 

عضو صندوق بازنشستگی فوالد
پیشران  بازنشستگی،  »صندوق های  نمایشگاه 
توسعه ملی«، آن طور که در پوستر و بنرهای آن 
فعاالن  گردهمایی  بزرگترین  بود،  شده  معرفی 
و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در  ایران  اقتصاد 
صندوق   ۴ آن  در  که  نمایشگاهی  است.  عمل 

وارد  شرکت  این  به  زیادی  ایراد  کار  اینجای  تا 
غرفه  که  شد  عجیب  آنجا  از  ماجرا  اما  نیست، 
شرکت دخانیات، سیگارهای موجود در غرفه را 
به رایگان بین بازدیدکنندگان از نمایشگاه توزیع 

کرد، اقدامی که با برخی اعتراض ها روبرو شد.

» همه افرادی که سیگار می کشند 
می دانند سیگار ضرر دارد و این کار ما 
تأثیری در سیگاری شدن افراد ندارد 

چراکه افرادی که می دانند سیگار ضرر 
دارد، نمی کشند.«

اقدام عجیب غرفه شرکت دخانیات، من را  این 
مسئول  با  کوتاهی  گفت و گوی  تا  داشت  آن  بر 
علت  درباره  او  از  وقتی  باشم.  داشته  غرفه  این 
تولید  شرکت  ما  »خب  گفت:  پرسیدم،  کار  این 
کننده سیگار هستیم و کاالی دیگری برای عرضه 
و  ضرر  درباره  غرفه  مسئول  این  از  نداریم.« 
توزیع  اینکه  و  پرسیدم  دخانیات  استعمال  زیان 
رایگان سیگار، افراد را به سیگار کشیدن تشویق 
می کند. گفت: »همه افرادی که سیگار می کشند، 
تأثیری  این کار ما،  می دانند سیگار ضرر دارد و 
در سیگاری شدن افراد ندارد، چراکه افرادی که 
می دانند سیگار ضرر دارد، نمی کشند.« وقتی از او 
پرسیدم که چرا به جای سیگار، کاالی دیگری را 
بازدیدکنندگان هدیه  به  مهر شرکت دخانیات  با 

ندادید، مکثی کرد و جوابی نداد.

هر نوع تبلیغ ، حمایت ، تشویق مستقیم و 
غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال 

دخانیات اکیداً ممنوع است 

بر اساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیات، هر نوع تبلیغ ، حمایت ، تشویق مستقیم و 
غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات 
اکیداً ممنوع است و این اقدام شرکت دخانیات در 
به  بی توجهی  بازنشستگی،  صندوق های  نمایشگاه 
قانون بود چراکه برخالف اظهارات مسئول غرفه این 
شرکت در نمایشگاه، برخی افراد غیرسیگاری نیز به 
این غرفه مراجعه کرده و سیگار رایگان دریافت کردند 

و شاید، سیگاری شدند.

سازمان  ازجمله  کشور  بزرگ  بازنشستگی 
کشوری،  بازنشستگی  صندوق  تامین اجتماعی، 
و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
صنعت  کارکنان  بازنشستگی  صندوق  و  عشایر 
آنها  اقتصادی  زیرمجموعه های  همراه  به  فوالد، 
اقتصاد  در  را  خود  سهم  و  نقش  تا  کردند  برپا 
ایران  دخانیات  شرکت  و  دهند  نشان  کشور 
صندوق  به  آن  سهام   ، سالیست  چند  که  نیز 
بازنشستگی فوالد واگذار شده، به عنوان عضوی 
بازنشستگی  صندوق  شرکت های  گروه  از 

سایر  مانند  و  داشت  نمایشگاه حضور  در  فوالد 
تولیدکنندگان، تعدادی از محصوالت خود را در 
غرفه به نمایش گذاشت. البته چندی پیش حرف 
و حدیث های زیادی درباره موضوعیت نداشتن 
واگذاری سهام شرکت دخانیات به صندوق فوالد 
فوالد،  صندوق  وظیفه  چراکه  بود،  شده  مطرح 
مراقبت  و  زندگی  هزینه های  از  بخشی  تامین 
بازنشستگی  زمان  در  فوالد  شرکت  کارکنان  از 
می تواند  دخانیات  استعمال  حالیکه  در  است، 
کند!  زیاد  را  افراد  همه  معیشت  و  درمان  هزینه 

دخانیات همانند سایر رشته هایی که در حوزه سالمت 
فعال هستند حائز اهمیت است. لذا تمامی عالقه مندان 
به این حوزه با همکاری خود عالوه بر پرورش ایده، 
تحقیق و پژوهش و نیز گذراندن دوره های آموزشی، 

امیدواریم در آینده هزینه های سالمت را در بخش 
دخانیات  استعمال  از  ناشی  بیماری های  درمان 
کاهش داده و جامعه را به هدف جامعه ای عاری 

از دخانیات نزدیکتر کند.
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بازدید سرای محله یوسف آباد )۳0 بهمن ماه 95(

بازدید مدرسه دخترانه زینبیه )22 اسفند ماه 95(

آموزش و اطالع رسانی در خصوص آشنایی با مضرات دخانیات

گزارش تصویری از مرکز فرآموز)نفس پاک( 

مشارکت دانش آموزان در کارگاه های آموزشی »فرآموز«
و تصویرهای نابی از خود شکوفا می کنند. 

وی ادامه داد: ما از همین فرصت ها استفاده کرده 
و برای کودکان 10 تا 12 ساله موقعیتی را فراهم 
کردیم تا در یک فعالیت گروهی، عالوه بر کسب 
تجربه در کارهای گروهی، همساالن پیشنهادهای 
از  پیشگیری  و  کنترل  کاهش،  برای  را  خود 

دخانیات در سطح جامعه کاهش پیدا می کند.
این  آخر  در  کرد:  تصریح  خاتمه  در  متین خواه 
و  ایده  دانش آموزان  همگی  وقتی  کارگاه ها، 
خانم  می پرسند:  می کنند،  اعالم  را  راهکارهایشان 
پس چرا؟ پس چرا این راهکارها اجرایی نمی شود؟ 
یا اینکه با داشتن انبوهی از ایده و خالقیت، چرا 
همچنان مصرف مواد دخانی در سطح جامعه آنقدر 
معمول و در دسترس است. پاسخی که حتی یک نفر 
از پس جواب دادن به آن بر نمی آید و  باید تمامی 

دستگاه ها و سازمان های مسئول به آن پاسخ دهند.

مصرف دخانیات مطرح کنند.
متین خواه گفت: ما از دانش آموزان می خواهیم که 
به گروه های ۴ یا 5 نفره تقسیم شوند و تصور کنند 
به عنوان مشاوران یا برنامه ریزان رئیس جمهور و 
شهردار، باید برنامه و راهکارهای خود را به آنان 
ارائه کنند و در نهایت خود همساالن به گروهی 

که بهترین راهکار و پیشنهاد را ارائه می کند، رأی 
دهند. 

مسئول این مرکز متذکر شد: آنها اغلب ایده های 
اکثر  ارائه می دهند. در  اهمیتی را  جالب و حائز 
ایده هایشان  اجرایی شدن  با  می گویند  آنها  مواقع 
مصرف  مطمئنا  شهرداری،  و  دولت  توسط 

اچ.آی.وی  به  مبتال  افراد  از  درصد  از ۴0  بیش 
سیگاری هستند و تعداد افراد مبتال به اچ .آی .وی 
در آمریکا که سیگار می کشند در حدود 2۴7،586 
نفر است .در این میان 20 درصد از افراد مبتال به 

اچ .آی .وی قبال سیگاری بوده اند.
یک پژوهش جدید از محققان بیمارستان عمومی 
ماساچوست و دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون 
نشان می دهد که خطر مرگ ناشی از عوارض مربوط 
به سیگار کشیدن در افراد مبتال به ویروس اچ .آی .وی، 

بیشتر از خطر مرگ در اثر خود ویروس است.
تحقیقات قبلی نشان داده است که هر سیگار طول 
عمر فرد را در حدود 11 دقیقه کاهش داده و سیگار 
کشیدن از سن 17 تا 71 سال به طور متوسط طول 

عمر را ۶ سال و نیم کاهش می دهد.
ویروس اچ .آی .وی یک بیماری خطرناک و جدی 
ایدز  به  می تواند  درمان  عدم  صورت  در  که  بوده 
AIDS که یک بیماری کشنده است منجر شود. 
هنگامی که یک فرد به ویروس اچ.آی.وی مبتال شود، 

بیش از 40 درصد از افراد 
مبتال به اچ.آی.وی سیگاری هستند

این ویروس هرگز بدن وی را ترک نخواهد کرد.اچ .
آی .وی سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار داده به 

طوری که دیگر نمی تواند با عفونت مبارزه کند.
در سال 201۴، حدود ۴۴07۳ نفر مبتال به ویروس 

اچ .آی.وی در ایاالت متحده تشخیص داده شدند.
افراد مبتال به اچ .آی .وی که سیگاری هستند در مقایسه 
زخم های  دهان،  برفک  دچار  بیشتر  افراد  سایر  با 
از  ناشی  پنومونی  باکتریایی،  پنومونی  دهان،  سفید 
پنوموسیستیس،)یک عفونت خطرناک ریه(، بیماری 
انسدادی مزمن ریه )COPD(، بیماری قلبی و سکته 

و سرطان ریه و انواع دیگر سرطان می شوند.
در این پژوهش جدید محققان به بررسی نقش سیگار 

سال از طول عمر خود را مجددا به دست آوردند که 
این میزان در زنان ۴٫۶ سال است.

احتمال  که  کرده اند  جمع بندی  انتها  در  محققان 
مرگ افراد مبتال به HIV که روند درمانی خود را 
دنبال کرده اما در عین حال سیگار می کشند، بر اثر 
بیماری های مرتبط به سیگار بیشتر از خود ویروس 

اچ .آی .وی است.
دکتر کریشنا پی ردی یکی از محققان این پژوهش 
اظهار کرد: اگر فردی تا سن ۶0 سالگی سیگار بکشد 
و در این سن تصمیم به ترک سیگار بگیرد، باز هم به 
افزایش طول عمر خود کمک شایانی کرده و نسبت 

به افراد سیگاری طول عمر بیشتری خواهد داشت.
نقش  دارای  اظهار کردند که ترک سیگار  تیم  این 
کلیدی در برنامه های مراقبتی افراد مبتال به اچ.آی.وی 
داشته و آنها برای توصیه بهترین راه برای کمک به 
افراد مبتال به HIV در جهت ترک سیگار نیازمند 
به  همچنین  هستند.آنها  بیشتری  تحقیقات  انجام 
بررسی منافع بهداشتی و اقتصادی ترک سیگار در 

میان افراد مبتال به اچ آی وی پرداختند.

و ویروس اچ .آی .وی بر طول عمر افراد پرداختند.با 
استفاده از یک شبیه سازی کامپیوتری بیماری و درمان 
اچ .آی .وی، محققان به محاسبه طول عمر افراد مبتال 

به ایدز سیگاری و غیرسیگاری پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد که در افراد مبتال به اچ.آی.
وی که تحت درمان بوده و روند درمانی خود را به 
درستی دنبال می کنند، سیگار کشیدن می تواند طول 
عمر را تا دو برابر بیشتر از خود ویروس اچ .آی .وی 

کاهش دهد.
نیز  را  درمان خود  که   HIV به مبتال  مردان  برای 
به درستی دنبال می کردند، کم شدن طول عمر در 
اثر ویروس HIV و سیگار کشیدن نتیجه مشابهی 

داشت.
مردان سیگاری که درمان اچ.آی.وی را در سن ۴0 
که  افرادی  با  مقایسه  در  بودند  کرده  آغاز  سالگی 
هرگز سیگار نکشیدند در حدود ۶٫7 از طول عمر 
خود را از دست داده که این میزان در زنان ۶٫۳ سال 
است. گفتنی است مردانی که سیگار کشیدن را در ۴0 
سالگی ترک کرده و درمان خود را شروع کردند، 5٫7 

با  مبارزه  جمعیت  »فرآموز«  مرکز  مسئول 
مشارکت  با  رابطه  در  ایران  دخانیات  استعمال 
از  یکی  گفت:  مرکز  این  در  دانش آموزان 
مرکز  این  مربیان  برای  لذت بخش  فعالیت های 
کارگاه های  در  دانش آموزان  که  است  زمانی 

آموزشی طراحی شده، مشارکت فعال دارند. 
فاطمه متین خواه در ادامه افزود: در این کارگاه ها، 
دانش آموزان شروع به پرورش ایده ها و نظراتشان 
صحبت  و  بسیار  پرسش های  با  آنها  می کنند. 
درباره دغدغه های ذهنی شان، در اکثر مواقع ایده 
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فندکی که به بندی آویزان شده همچنان در دست ها 
می چرخد و سیگارها را روشن می کند. گاهی برای 
گرفتن نخ بحث و دعوا بسیار است. اکثرا نوجوان 
هستند. همان نوجوانان زیر ۱8 ساله که بارها قانون 
ممنوعیت فروش مواد دخانی را به عوامل اجرایی 
گوشزد کرده است. ممنوعیت که نه کسی از آن 
فقط در سال هر  انجام می شود.  نه  و  دارد  خبر 
ازگاهی درباره اش صحبت هایی می شود و بعد به 

بایگانی فراموشی رهسپار می شود. 

پیش از این علی اصغر رمزی به ایسنا در اینباره گفته 
بود: با جلسات مشترکی که با امور اصناف و سایر 
بخش ها برگزار می کنیم، این دستورالعمل که مبتنی 
بر قوانین و ضوابط عرضه خرده فروشی سیگار است، 
به زودی تدوین و نهایی خواهد شد و پس از آن این 
داخلی  بازرگانی  معاونت  طریق حوزه  از  موضوع 
و  اتحادیه ها  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

مجامع امور صنفی منعکس می شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در ادامه 
افزود: به عنوان مثال قوانینی داریم که فروش سیگار 
به افراد زیر 1۸ سال را محدود یا ممنوع کرده که 
همه این موارد در قالب این دستورالعمل جمع بندی 
آن  رعایت  به  ملزم  صنفی  واحدهای  و  می شود 
خواهند بود. همچنین در این دستورالعمل به قوانین 
مرتبط با عرضه سیگار به صورت نخی یا سیگارهایی 
که رسمی نبوده و به صورت قاچاق وارد می شوند نیز 

پرداخته شده است.
 در ماده 2 آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه 
سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی آمده 
است، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا 
و سیما و سایر دستگاه های فرهنگی و شهرداریها 
و  جوانان  اعتیاد  از  جلوگیری  به منظور  موظفند 
تبیین زیانهای جانی، بهداشت، اجتماعی و مالی 
ناشی از مصرف دخانیات از هر گونه اقدامی که 
موجب تبلیغ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال 
یا مصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیری نموده 
منسجم  و  منظم  برنامه های  تهیه  به  نسبت  و 
فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات 
به  همگان  برای  دخانی  مواد  مصرف  تقبیح  و 
برای  همچنین  و  نمایند  اقدام  جوانان  ویژه 
حسن اجرای این قانون اقدامات الزم را به عمل 
آورند. هیأت وزیران هر شش ماه یک بار گزارش 
سازمانهای  از  را  قانون  این  اجرای  چگونگی 

مربوط دریافت خواهد کرد.
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  همچنین 
دولت  هیئت   ۸۶ مهرماه  مصوبه  به  بنا  ایران، 
راستای  در  و  عمومی  سالمت  حفظ  منظور  به 
دخانیات،  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  قانون  اجرای 
لذا  کرد.  خواهد  جدی  برخورد  متخلفین  با 
مشاهده  صورت  در  می توانند  عزیز  هموطنان 
قانون  این  بهتر  اجرای  هرگونه تخلف و جهت 
مراتب  خانواده ها،  و  مردم  سالمت  ارتقای  و 

تخلف را به پلیس 110 اعالم کنند. 
به هر حال بدون نیاز به ارائه آمار و ارقام و یا گزارش 
از سوی برخی مسئوالن تنها کافیست در سطح شهر 
پرتردد  اماکن  در  روزنامه فروشی  دکه های  کنار  از 
شهر گذر کرده و تنها نیم نگاهی به وضعیت فروش 
مواد دخانی بیاندازیم به راحتی متوجه می شویم که 
بیشترین خریداران انواع سیگار نوجوانان هستند. با 
صحبت با یکی از این دکه داران متوجه می شویم که 
قشر نوجوان کشور تمایل بسیاری به خرید برندهای 
لوکس و خارجی دارند چون عالوه بر ژست کشیدن 
آن صرف  را که جهت خرید  پولی  میزان  سیگار، 

می کنند هم برایشان حائز اهمیت است. 
دکه دار می گوید که میزان فروش برندهای سیگار 
به  است.  متفاوت  نیز  تهران  مختلف  مناطق  در 
وینستون  یا   )CAMEL( کمل  مثال سیگار  طور 
)WINSTON( در مناطق یک، چهار و محله های 
نزدیک به آنها بیشتر است. او می گوید ولی هر چه به 
میدان انقالب و قشر تحصیلکرده و دانشجو نزدیک 
می شویم معموال تمایل افراد بیشتر جذب سیگارهای 

ارزانتر است، سیگارهایی مانند بهمن. 
او می گوید: بیشترین خریداران مواد دخانی دانش 
آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان هستند. دختر یا 
پسر فرق نمی کند، بچه ها به صورت دسته جمعی 
و  می کنند  روشن  همینجا  می گیرند،  نخی  سیگار 
دور هم می کشند. وی در رابطه با برخورد با فروش 
سیگار به صورت نخی یا عدم فروش به افراد زیر 1۸ 
سال می گوید: تا به حال چندباری به ما در رابطه با 
فروش نخی تذکر داده اند ولی در رابطه با ممنوعیت 
فروش اخطاری نگرفتم. شاید به خاطر این باشه که 

هجده ساله ها سیگار می کشند 
قانون تماشا می کند 
دکه ها می فروشند

دیگه خود مامورها هم می دانند که بیشترین مصرف 
کنندگان همین گروه سنی هستند. 

ممنوعیت فروش سیگار به نوجوانان از جمله قوانینی 
است که در تمام کشورها دنیا وضع شده و مجریان 
امر موظف به اجرا آن هستند. البته سن ممنوعیت 
فروش در کشورها متفاوت است. بعضی ها زیر 1۸ 
سال، زیر1۶ سال و زیر 17 سال و غیره است. در زیر 
به وضع قانون در این زمینه در کشورهای مختلف 

اشاره شده است:
استرالیا

در تمامی ایالت های استرالیا فروش دخانیات به افراد 
زیر 1۸ سال غیرقانونی است. همچنین برای افراد 
باالی 1۸ سال، در اختیار گذاشتن دخانیات به افراد 
زیر 1۸ سال ممنوع است. گرچه برای افراد زیر 1۸ 
سال، فروش سیگار )در معنی خاص و نه مواد دخانی 
دیگر( غیرقانونی نیست ولی این کار برای صاحب 
فروشگاه پیگرد قانونی دارد. همچنین در اختیار داشتن 
دخانیات و حتی مصرف آن برای افراد زیر 1۸ سال 
ممنوعیتی ندارد. سن مصرف دخانیات در هر منطقه و 
ایالت متفاوت است ولی سن فروش آن از 1۸ پایین تر 

نیست.
بالروس

تبلیغ دخانیات در تلویزیون و رادیو از ساعت 7 صبح 
یا آخر روزنامه ها و  اول  تا 10 شب و در صفحه 
مجالت، نزدیک مراکز ورزشی یا تأسیسات سالمت 
عمومی ممنوع است. هر نوع تبلیغ دخانیات نباید 

خصوصیات محصول و شکل سیگار را نشان دهد.
بلژیک

فروش سیگار به افراد زیر 1۶ سال ممنوع است. این 
قانون به شدت در فالندر و همین طور در والونی به 

اجرا گذاشته شده بود.
شیلی

ممنوعیت تبلیغات دخانیات در نشریات برای افراد 
زیر 10 سال تعیین شده است. از این رو، ارائه، توزیع 
به  تنباکو  محصوالت  دادن  اختیار  در  رایگان  یا  و 
کودکان زیر 1۶ سال سن در اماکن عمومی ممنوع 

است.
کلمبیا

بر اساس قانون، فروش سیگار و تنباکو فقط برای 
افراد 1۸ سال و بیشتر از آن مجاز می باشد و تبلیغات 
تلویزیونی سیگار نیز بین ساعات 2۳ و ۶ صبح باید 
انجام بگیرد. مدت زمان تبلیغ برای هر نام تجاری 
۳0 ثانیه می باشد که 20 درصد از وقت آن باید به 
یادآوری اینکه سیگار و تنباگو برای سالمتی مضر 
می باشد، اختصاص یابد. قانون جدید کنترل تنباکو 
که در سال 200۹ تصویب شده است، فروش تنباکو 
و سایر دخانیات را برای افراد زیر سن قانونی منع 

کرده است.
جزایر کوک

سن قانونی برای استعمال سیگار، 21 سالگی است.

کاستاریکا
فروش سیگار به افراد زیر سن قانونی )کم تر از 1۸ 
سال(، بر اساس قانون شماره 17۹۶7-اس مصوبه 
سیگار  مصرف  است.  ممنوع  فوریه 1۹۸۸  چهارم 

توسط کودکان زیر 10 سال غیرقانونی است.
کرواسی

می باشد.  سالگی   1۸ سیگار  کشیدن  قانونی  سن 
فروش  خودکار  دستگاه های  توسط  تنباکو  فروش 

ممنوع است.
کوبا

قطعنامه وزارت بازرگانی فروش سیگار به افراد زیر 
سن 1۶ سال را ممنوع کرده است.

جمهوری چک
سن قانونی برای استعمال دخانیات بر اساس قانون 
سالگی   10  ،2007 اوت   1۹ مصوب   2005/۳7۹

است.
دانمارک

وزارت  مکان های  تمامی  در  دخانیات  استعمال 
بهداشت، جلسات شورای عمومی و هیات مدیره 
ممنوع است، مگر اینکه تمامی اعضا موافقت خود 
را برای استعمال سیگار اعالم کنند. استفاده از تمامی 
محصوالت مرتبط با تنباکو شامل سیگار کاغذی و 
و شخصیت های  بازیگران  مدل ها،  توسط  لوله ای، 
در  یک صفحه  اختصاص  و  تبلیغات  در  ورزشی 

مطبوعات به تبلیغات سیگار، ممنوع است.
جمهوری دومینیکن

براساس قانون شماره 272 فروش و عرضه مشروبات 
الکلی و دخانیات به افراد زیر سن 1۸ سالگی ممنوع 

است.
اکوادور

مطابق با قانون 2۳۶۹ وزارت آموزش و پرورش و 
فرهنگ، مصرف سیگار و الکل در داخل و اطراف 
توسط  آموزشی(  سطوح  همه  )در  مدارس  تمام 
با این حال  کارکنان و دانش آموزان ممنوع است. 
اگر شما ملیتی بریتانیایی دارید، می توانید از سن 1۶ 

سالگی اقدام به خرید نمایید.
السالوادور

1۸ سالگی، حداقل سن مشروع برای کشیدن سیگار 
می باشد و فروش سیگار به افراد زیر سن قانونی بر 

اساس قانون شماره ۹55 غیرمجاز است.
استونی

سن قانونی برای خرید و کشیدن سیگار، 1۸ سالگی 
می باشد. فروش سیگار در مراکز بهداشتی، آموزشی 
و ورزشی ممنوع است. فروش آزاد سیگار و تنباکو 
غیرمجاز  نیز  سکه ای  خودکار  دستگاه های  توسط 

اعالم شده است.
فنالند

تا قبل از سال 1۹۹5 سن قانونی در مورد خرید و 
استفاده از سیگار 1۶ سال بود. درآغاز ماه مارس سال 

1۹۹5، فروش سیگار به افراد زیر 1۸ سال یک جرم 
کشیدن  اکتبر 2010،  آغاز  در  و  گردیده  محسوب 
سیگار توسط افراد زیر سن قانونی نیز جرم محسوب 

می گردد.
فرانسه

نمی توانند  سال   1۸ زیر  افراد  قانون،  اساس  بر 
توسط  سیگار  فروش  بکشند.  سیگار  مدارس  در 
مغازه غیرقانونی  از  دستگاه های سکه ای در خارج 
است. هم چنین در سال 200۹، فروش سیگار به افراد 
زیر 1۸ سال ممنوع گردید این در حالی است که 

پیش تر این محدودیت، 1۶ سالگی بود.
گرجستان

فروش دخانیات به کودکان زیر سن 1۸ سالگی ممنوع 
است.

آلمان
بر اساس قانون حمایت از جوانان، استعمال سیگار 
در اماکن عمومی توسط افراد زیر 1۸ سال از اول 
سپتامبر 2007، غیرمجاز اعالم شد. هم چنین به طور 

کلی تبلیغات تلویزیونی و رادیویی ممنوع است.
یونان

افراد زیر سن 1۶ سال مجاز به خریدن سیگار و یا 
فراورده های تنباکو نمی باشند.

هندوراس
فروش سیگار و یا محصوالت دخانی به افراد زیر سن 

1۸ سال ممنوع است.
هنگ کنگ

نیست،  زیر 1۸ سال مجاز  افراد  به  فروش سیگار 
اماهیچ سن قانونی برای کشیدن سیگار وجود ندارد. 
هم چنین دستگاه فروش خودکار سکه ای محصوالت 
دخانی مجاز نیست. این قوانین به شدت در ماکائو نیز 

به اجرا گذاشته می شود.

مجارستان
برای کشیدن سیگار، 1۸ سالگی  محدودیت سنی 
می باشد. هم چنین فروش توتون تا 200 متری مدارس 
و مراکز بهداشتی ممنوع است. هم چنین فروشندگان 
از فروش سیگار به افراد زیر سن قانونی و یا فروش 

رایگان سیگارهای جدید منع شده اند.
ایسلند

فروش به افراد زیر سن قانونی )1۸ سال( غیرمجاز 
یا  و  مدارس  در  سیگار  فروش  هم چنین  است. 
است.  ممنوع  دستگاه های خودکار سکه ای  توسط 
کشیدن سیگار در مدارس، مهدکودک، ساختمان های 
اختصاص داده شده برای فعالیت های اجتماعی و 
مکان های تفریحی مختص افراد زیر 1۸ سال و مراکز 
بهداشتی و درمانی بر اساس قانون شمار ۶ مصوب 

۳1 می2002 ممکن نیست..
هندوستان

فروش دخانیات به هر فردی که زیر سن 1۸ سالگی 
در هند غیرقانونی است.

اندونزی
از ژانویه 2010 هیچ حداقل سنی در کشور اندونزی، 

برای خریدن و استعمال سیگار وجود ندارد.]11[
ایران

با  ملی  مبارزه  و  کنترل  قانون جامع  ماده 12  طبق 
دخانیات، فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال 
یا به واسطه این افراد جریمه نقدی در پی خواهد 

داشت. 
اسرائیل

فروش محصوالت دخانی به کودکان زیر 17 سال 
غیرقانونی است. همچنین چاپ عکس و تبلیغات آن 
نیز ممنوع است، اما سن قانونی مصرف دخانیات 1۶ 
سال است. همچنین استعمال دخانیات برای کارمندان 
در  )محدودیت  است.  ممنوع  نیز  ورزشکاران  و 

تبلیغات( قانون شماره 1۹۸۳–57۴۳
ایتالیا

سن قانونی برای خرید محصوالت دخانی )تنباکو( 
در ایتالیا 1۶ است.

ژاپن
ژاپن  در  زیر سن 20 سال  افراد  به  فروش سیگار 

ممنوع است.
قزاقستان

غیرقانونی  سال  زیر 1۸  افراد  به  دخانیات  فروش 
است. تبلیغات کردن برای افراد زیر سن قانونی و 
نیز دستگاه های فروش اتوماتیک )محصوالت دخانی( 

ممنوع است.
قرقیزستان

فروش دخانیات به افراد زیر 1۸ سال غیرقانونی است.
مقدونیه

افراد باالی 1۸ سال فقط مجاز به مصرف دخانیات 
هستند. )قانون حفاظت در برابر سیگار کشیدن، قانون 

دخانیات ماده 5(
مالزی

قبل از می 1۹۹۴، سن قانونی ای برای سگار کشیدن 
وجود نداشت. از تاریخ 15 می 1۹۹۴ فروش سیگار 
انتها می تواند به افراد دارای 1۸ سال سن و باالتر 
صورت گیرد و فروش سیگار به افراد کمتر از این 

سنین غیرقانونی محسوب می شود.
جزیره مالت

سن قانونی مصرف دخانیات 1۶ سال است )کنترل 
مصرف دخانیات(

مکزیک
فرد باید برای خرید و استعمال سیگار شامل هرگونه 

فراوردهای تنباکو 1۸ سال داشته باشد.
مولداوی

فروش به افراد زیر 1۶ سال ممنوع است.
مونته نگرو

فروش به افراد زیر 1۸ سال ممنوع است.
نیکاراگوئه

فروش به افراد زیر 1۶ سال ممنوع است.
رومانی

فروش محصوالت دخانی به افراد زیر 1۸ سال ممنوع 
است]2[ ماشین های فروش خودکار نیز ممنوع است. 
حداقل سنی جهت مصرف مواد دخانی وجود ندارد.

عربستان سعودی
سن قانونی برای خرید تنباکو )محصوالت دخانی( 

و ورود به سالن های استعمال قلیان 1۸ سال است.
صربستان

فروش به افراد زیر 1۸ سال ممنوع است. گر چه بر 
خالف آن، بسیاری از فروشندگان اقدام به فروختن 

سیگار به افراد زیر سن قانونی در صربستان می کنند.
سنگاپور

فروش سیگار به افراد زیر 1۸ سال غیرقانونی است، 
اگر چه برای افراد سن قانونی برای بزرگسال شدن 
یا بزرگسال به حساب آمدن براساس قانون سنگاپور 

21 سال است.
سوریه

حداقل سن قانونی 1۸ سال است به حکم ریاست 
جمهوری، شماره 1۳ سپتامبر 1۹۹۶

تایوان
فروش سیگار به أفراد زیر 1۸ سال ممنوع است، اگر 

چه سن قانونی در تایوان 20 سال است.
ترکیه

حداقل سن قانونی مصرف دخانیات 1۸ سال است. ) 
قانون پیشگیری از آسیب ناشی از محصوالت دخانی، 

قانون شماره ۴207 ماده 2(
زیمبابوه

سیگار نمی تواند به افراد زیر 1۶ سال سن به فروش 
رسد.



بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
سیاری  علی اکبر  دکتر  یادداشت  متن  در 
غیرواگیر  و  مزمن  »بیماری های  است:  آمده 
انواع  عروقی،  قلبی  بیماری های  جمله  )از 
تنفسی  بیماری های  و  چاقی  دیابت،  سرطان ها، 
روانی(  اختالالت  حوادث،  و  سوانح  مزمن، 
در  ناتوانی  و  مرگ ومیر  عوامل  اصلی ترین  از 
از  بسیاری  می روند.  شمار  به  امروز  دنیای 
عوامل  کنترل  با  می توانند  غیرواگیر  بیماری های 
مصرف  دخانیات،  مصرف  همچون  خطری 
رژیم های  و  کافی  نکردن جسمی  فعالیت  الکل، 
شوند. کنترل  و  پیشگیری  نامناسب   غذایی 
غیرواگیر  بیماری های  که  می شود  برآورد  چنین 
ساالنه سبب ۳5 میلیون مرگ در دنیا )۶0 درصد 
از کل مرگ های جهان( می شوند. از آمار یاد شده 
کشورهای  در  آن  درصد   ۸0 حدود  در  چیزی 
به  نیاز  امر  این  که  می افتد  اتفاق  درحال توسعه 
توجه بیش از پیش به مقوله بیماری های غیرواگیر 
در کشورهای در حال توسعه و خصوصا کشور ما 
را دو چندان می کند. در حال حاضر، بیماری های 
غیرواگیر مسئول بیش از 5۳ درصد بار بیماری ها 
تا  می رود  انتظار  و  هستند  جهان  سراسر  در 
بار  این عوامل سبب ۶0 درصد کل  سال 2020 
باشند. مرگ  موارد  تمام  و 7۳ درصد   بیماری ها 
در این میان براساس آمار سال 201۳ بیش از 7۸.۳۳ 
درصد کل بار بیماری ها با میزان 1۹2۴۶/100000 
ایران  در  ناتوانی  و  عمر  شده  تعدیل  سال های 
پایه  دارد.  اختصاص  غیرواگیر  بیماری های  به 
شناسایی  غیرواگیر،  بیماری های  از  پیشگیری 
پیش گیری  و  آن ها  عمده  و  اولیه  خطر  عوامل 
و کنترل این عوامل است که هدف از این کار، 
همچنین،  و  همه گیری ها  وقوع  از  جلوگیری 
است. بروز  محل  در  امکان،  تا حد  آن ها   کنترل 
بهداشت،  جهانی  سازمان  جهانی  استراتژی 
)بیماری های  غیرواگیر  بیماری  چهار  تنها  کنترل 
چاقی  دیابت،  سرطان ها،  انواع  عروقی،  قلبی 
اولویت  در  را  مزمن(  تنفسی  بیماری های  و 
بیماری ها،  از  گروه  چهار  این  می دهد.  قرار 
ناشی  مرگ ومیرهای  کل  از  درصد   7۶ عامل 
می شوند. محسوب  غیرواگیر  بیماری های   از 
قالب  در  درمان  بر  پیشگیری  اولویت 
همکاری های بین بخشی می تواند موجب افزایش 
سطح سالمت جامعه شود. رهبر معظم انقالب با 
بیان موضوع تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و 
انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی 
سالمت  کلی  سیاست های   2 بند  در  مقررات  و 
داشته اند. تأکید  بین بخشی  همکاری  بر   ابالغی 
اقدامات  که  دارد  وجود  محکمی  علمی  شواهد 
سطح  افزایش  بر  درصد   25 فقط  درمانی 
درصد   75 و  است  تاثیرگذار  جامعه  سالمت 
بین بخشی  افزایش همکاری های  از طریق  مابقی 
اقتصادی  اجتماعی،  مولفه های  وضع  بهبود  و 

یادداشتی از علی اکبر سیاری 
مـعـاون وزیـر بـهداشـت

محرومیت  اجتماعی،  طبقه  قبیل  از  سالمت  و 
تکامل  استرس،  )حاشیه نشینی(،  اجتماعی 
محیط  شرایط  بیکاری،  کودکی،  ابتدای  دوران 
حمل ونقل،  غذا،  اعتیاد،  اجتماعی،  حمایت  کار، 
جلب  بود.  خواهد  امکان پذیر  و…  شهرنشینی 
و  تامین  راستای  در  بین بخشی  مشارکت های 
ارتقای سالمت همه جانبه یکی از اهداف اصلی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
از  خارج  دیگر،  سازمان  یک  اقدام  گاهی  است. 
بدون  سیاست،  یک  تغییر  یا  بهداشت  وزارت 
افزایش هزینه ها و تحمیل هزینه اضافی می تواند 
دهد. ارتقا  را  جامعه  سالمت  زیادی  حد   تا 
عبارت  بین بخشی  همکاری  تعریف،  براساس 
قسمت های  بین  شده ای  شناخته  رابطه  از  است 
به منظور  که  اجتماع  مختلف  بخش های  متفاوت 
به  نیل  جهت  معین  موضوع  برروی  فعالیت 
است  شده  ایجاد  بهداشتی  نتایج  یا  نتیجه 
موثرتر،  طریق  این  از  حاصل  نتیجه  به طوری که 
کارآمدتر یا پایدارتر از آن است. به عبارت دیگر 
نیروها، دانش  اتحاد  هماهنگی بین بخشی فرآیند 
برای درک و حل مشکالت و  ابزارهای الزم  و 
مسایل پیچیده است که راه حل های آن خارج از 
 ظرفیت، توان و مسوولیت یک بخش منفرد است.

کشور ایران در دنیا و منطقه دارای باالترین میزان 
بیماری های قلبی و عروقی است و برای پیشگیری 
عظیمی  بسترهای  که  داشت  توجه  باید  آن ها  از 
مانند تغذیه ناسالم، روغن های خوراکی نامناسب 
آمدن  وجود  به  در  اندک،  فیزیکی  فعالیت  و 
بیماری های قلبی و عروقی دخالت دارند. به دلیل 
این که در حال حاضر جمعیت کشور جوان است 
 میزان سرطان نسبت به دیگر مناطق دنیا باال نیست.
متأسفانه در حوادث جاده ای جوانانی را از دست 
می دهیم که می توانستند عمر مفید زیادی را داشته 
خیر  اثرات  منشا  کشور  و  مردم  برای  و  باشند 
باشند. تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی اندک، مصرف 
خطر  عوامل  عمده ترین  به عنوان  الکل  و  سیگار 
بیماری های غیرواگیر است، در کشور ما عوامل 
دیگری همچون چاقی در کودکان و دانش آموزان، 
آلودگی هوا و مصرف برخی از داروها در بروز 
 بیماری های غیرواگیر نگران کننده به نظر می رسد.
انجام  به  متحد  ملل  سازمان  به  کشورها  تعهد 
اقداماتی از جمله کاهش 25 درصدی مرگ ومیر 
در  سال   70 تا   ۳0 افراد  مرگ  یعنی  زودرس 
آینده  سال   10 تا  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
غیرواگیر  بیماری های  جهانی  اهمیت  از  نشان 
به  باید  دارد.  جوامع  در  آن ها  از  ناشی  بار  و 

پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
با عدم مصرف دخانیات و الکل و انجام فعالیت جسمی 

 گونه ای برنامه ریزی شود تا این هدف تحقق یابد.
توصیه  آن  تحقق  برای  جهانی  بهداشت  سازمان 
که حکومت ها خود مسوولیت همه جانبه  کرده 
عهده  به  را  بیماری ها  این  کنترل  و  پیش گیری 
بگیرند و با کاهش مواجهه مردم با عوامل خطر 
نظام های  پاسخگویی  ارتقای  و  بیماری ها  این 
این  غیرواگیر  بیماری های  به  بهداشتی  مراقبت 
ملی  سند  راستا  این  در  سازند.  عملی  را  مهم 
در  غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و  پیش گیری 
شورای  در  و  شده  تدوین  بهداشت  وزارت 
محترم  ریاست  توسط  و  تصویب  عالی سالمت 
است. شده  ابالغ  دستگاه ها  تمامی  به   جمهور 
این سند در راستای اهداف جهانی 1۳ هدف را 
برای مقابله با این دسته از بیماری ها تعیین کرده 

است که این اهداف عبارتند از: 
مرگ  خطر  در  کاهش  درصد   25 اول-  هدف 
عروقی،  قلبی  بیماری های  از  ناشی  زودرس 

سرطان، دیابت بیماری های مزمن ریوی
هدف دوم- حداقل 10 درصد کاهش نسبی در 

مصرف الکل
در  نسبی  کاهش  تا 20 درصد  هدف سوم- 10 

شیوع فعالیت بدنی ناکافی
هدف چهارم- ۳0 درصد کاهش نسبی در متوسط 

مصرف نمک در جامعه
هدف پنجم- ۳0 درصد کاهش نسبی در شیوع 

مصرف دخانیات در افراد باالتر از 15 سال
هدف ششم - 25 درصد کاهش نسبی در شیوع 

فشار خون باال
بیماری  میزان  نگه داشتن  ثابت  هفتم-  هدف 

دیابت و چاقی
هدف هشتم - دریافت دارو و مشاوره )از جمله 
کنترل قند خون( توسط حداقل 70 درصد )50 
درصد( از افراد واجد شرایط برای پیشگیری از 

حمله های قلبی و سکته مغزی
هدف نهم- ۸0 درصد دسترسی به تکنولوژی ها 
و داروهای اساسی قابل فراهمی شامل داروهای 
بیماری های  درمان  برای  نیاز  مورد  ژنریک 

غیرواگیر در بخش های خصوصی و دولتی
 Trans میزان  رساندن  صفر  به   - دهم  هدف 

Fatty Acid
هدف یازدهم- 20 درصد کاهش نسبی در میزان 

مرگ ومیر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی
در  نسبی  کاهش  درصد   10 دوازدهم-  هدف 

میزان مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر
دسترسی  افزایش  درصد   20 سیزدهم-  هدف 
روانی. روحی  بیماری های  درمان   به 
امروز  سالمت  مشکالت  انواع  در  دقت  با 
که  می شویم  متوجه  فوق  اهداف  و  کشورمان 
اغلب آن ها ریشه های رفتاری دارند و برای قطع 
شیوه های  با  مردم  همه  باید  اوال  ریشه ها  این 
صحیح زندگی آشنا شوند که الزمه آن همکاری 
فرهنگ  ایجاد  در  به نوعی  که  است  ارگان هایی 
جامعه نقش دارند؛ ارگان هایی مانند صدا و سیما، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و… 
شیوه  کرده  دوری  ناسالم  رفتارهای  از  باید  ثانیا 
زندگی سالمی را اتخاذ کنند که برای این منظور 
فراهم  جامعه  در  سالم  رفتار  امکان  باید  نیز 
سالم،  غذایی  مواد  سالم  تغذیه  برای  باشد، 
محیط های  در  تحرک  امکان  بدنی  فعالیت  برای 
اتومبیل  ایمن  رانندگی  برای  کاری،  و  زندگی 
تمامی  باید  نیز  این جا  در  و…  ایمن  جاده  و 
دستگاه ها با قبول مسئولیت خود در قبال سالمت 
کنند. عمل  زمینه  این  در  خود  وظیفه  به   مردم 
به نظر می رسد که برای مقابله با مشکالت حال 
حاضر مردم تمامی کشورها به سبب ریشه رفتاری 
اغلب این مشکالت کشورها چاره ای ندارند جز 
نظام های  پاسخگویی  ارتقای  موازات  به  این که 
سالمت، در ابتدا دست به دامن خود مردم شوند 
که بدانند، بخواهند و اراده کنند که رفتار سالم را 
اتخاذ کنند و دستگاه های دولتی نیز با هماهنگی 
و همکاری یکدیگر امکان این امر را فراهم کنند. 
پس  سند  اهداف  تحقق  راستای  در  خوشبختانه 
مابین  الزم  همکاری  تفاهم نامه های  آن،  ابالغ  از 
با  مرتبط  وزرای  سایر  و  بهداشت  محترم  وزیر 
امر سالمت تنظیم و به امضا رسیده است و امید 
است با اجرای مفاد این تفاهم نامه ها با هماهنگی 
برای  موثری  گام  دستگاه ها  همه  همکاری  و 
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر برداشته 

شود.«

محمدرضا مسجدی با گالیه از کوتاهی ضابطین 
در  سیگار  نخی  فروش  با  مقابله  در  قضایی 
سوپرمارکت ها و دکه های فروش مطبوعات گفت: 
بر اساس قانون هرگونه فروش نخی سیگار ممنوع 
است و فروشنده و خریدار نیز باید باالی ۱8سال 
سن داشته باشند. این درحالی است که با وجود 
تأکید قانون بر این دو مورد، همچنان شاهد فروش 
سیگار نخی در جامعه هستیم و افراد زیر ۱8 سال 
نیز بدون محدودیت اقدام به خرید مواد دخانی 

می کنند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از 
به صدا درآمدن زنگ خطر برای فروش مواد دخانی 
از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در 
ایران خبر داد و با تأکید بر نقش سودجویان فضای 
مجازی در افزایش مصرف مواد دخانی در جامعه، 
به خبرنگار مشرق گفت: سودجویان با ورود به این 
بخش و استفاده از ظرفیت های فراوان فضای مجازی، 
آسیب های جبران ناپذیری به سالمت جامعه وارد 
می کنند که برای مقابله با این اقدامات سازمان یافته نیاز 

به اقدامی اساسی از سوی دولت داریم.
این فوق تخصص بیماری های ریوی با اشاره به نقش 
فضای مجازی برای گسترش و بسط اقدامات خالف 
قانون در جامعه گفت: متأسفانه سودجویان اقدام به 

با وجود تأکید قانون همچنان شاهد فروش سیگار نخی هستیم
فروش و تبلیغ مواد دخانی قاچاق و بدون کیفیت 
در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام می کنند و از 
سوی دیگر با افزایش رو به رشد مراکز آنالین ارائه 
قلیان در فضای مجازی، دسترسی به قلیان سهل تر 
از ظرفیت شبکه های  استفاده  با  این مراکز  شده و 
اجتماعی، قلیان را برای استفاده در خودرو، منزل و 

محل کار در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با تأکید 
بر عزم جدی وزارت بهداشت برای کاهش استعمال 
دخانیات در جامعه، از درخواست های متعدد مردمی 
و حاکمیتی برای ممانعت از فعالیت باندها و مراکز 
فروش مواد دخانی در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت ابزار مقابله 
با این شیوه از ارائه مواد دخانی را در اختیار ندارد و 
برای حل این مشکل، باید اقدام اساسی و ریشه ای 

توسط دولت صورت گیرد.
مصرف دخانیات همچنان قد می کشد

مسجدی مصرف دخانیات در کشور را همچنان رو 
به رشد توصیف کرد و گفت: متأسفانه آمار و ارقام 
دولتی نشانی از کاهش مصرف دخانیات در کشور 

ندارد.

از  یکی  را  به کشور  قاچاق  سیگارهای  ورود  وی 
عوامل افزایش انواع سرطان دانست و گفت: تمامی 
تولید  همسایه  کشورهای  در  قاچاق  سیگارهای 
می شوند و بدون رعایت استانداردهای الزم، تنها با 

درج نام و نشان برندهای معروف سیگار بر روی 
محصوالت خود، بی کیفیت ترین سیگار را با نام و 

نشان برندهای معروف راهی بازار ایران می کنند.
مسجدی سهم سیگارهای قاچاق از بازار دخانیات 

ایران را 10میلیارد نخ در سال عنوان کرد و گفت: بر 
اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
وجود افزایش 5۶ درصدی تولید سیگار در داخل، 
هنوز هم سیگارهای قاچاق سهم بزرگی از دخانیات 

مصرفی در کشور را دراختیار دارند.
فروش سیگارهای تقلبی 

با سوءاستفاده از برندهای معروف
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
داد  هشدار  قاچاق  سیگارهای  مصرف  به  نسبت 
و گفت: مصرف کنندگان این دسته از محصوالت 
دخانی فریب نام های معروفی که بر روی پاکت های 
این  چراکه  نخورند،  را  است  شده  درج  سیگار 
محصوالت به دلیل عدم استفاده از مواد اولیه مناسب 
و تولید در شرایط نامطلوب به مراتب خطرناک تر از 

سیگارهای استاندارد هستند.
مسجدی از تصمیم دولت برای درج نرخ بر روی 
سیگارهای عرضه شده در کشور و نصب برچسب 
اصالت به منظور جلوگیری از قاچاق سیگار خبر 
داد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۶، وزارت 
صنعت معدن تجارت به عنوان مسئول مستقیم بخش 
دخانیات در کشور، موظف به درج قیمت و نصب 
برچسب اصالت بر روی پاکت های سیگار شده تا 
شناسایی و جمع آوری سیگار قاچاق از بازار باسهولت 

و سرعت بیشتری انجام شود.

شماره 16| اسفند 1395| 13 



شماره 16| اسفند 1395| 14 

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

می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سرطان  بیشترین  سالگی،   ۸0 تا   ۶0 سنین  در 
است که  ریه  زنان سیگاری سرطان  تهدیدکننده 
برخالف معمول که تصور می شد بیشترین علت 
مرگ در مردان است، زنان را نیز گرفتار می سازد. 
سرطان های دیگر نظیر سرطان پستان در مقام های 
در  رحم  سرطان  نقش  گرچه  دارد.  قرار  بعدی 
نمی توان  را  سیگاری  زنان  عمر  طول  کاهش 

نادیده گرفت.
دبیر کل جمعیت مبارزه با مصرف دخانیات نیز 
دنیا  در  سرطان  دومین  که  مطلب  این  اعالم  با 
پستان  سرطان  ریه،  سرطان  از  بعد  را  زنان  در 
دلیل  به  این موضوع  را تشکیل می دهند، گفت: 

مصرف گسترده دخانیات است.
محمد رضا مسجدی در ادامه اعالم کرد: کشور 
ما یکی از پیشگام ترین کشورها در بحث سالمت 
رئیس جمهور  که  کشوری  ما  و  است  عمومی 
غذایی  امنیت  و  سالمت  عالی  شورای  در  آن 
کشورش عضو باشد، بسیار کم داریم و باید به 
وزارت بهداشت به خاطر عضویت رئیس جمهور 

در این شورا تبریک گفت.

سیگار بیشتر یک رفتار نمایشی است
نیوز  باره به جام  این  دکتر علیرضا احمدیان در 
استعمال  افزایش  شاهد  روزها  این  می گوید: 
ایرانی هستیم.  دختران  و  زنان  بین  در  دخانیات 
استعمالی که از نظر رفتارشناسی یک نوع رفتار 
نمایشی تلقی می شود که ناشی از کمبود اعتماد 
به نفس در این افراد است. در حقیقت این افراد 
می خواهند با استعمال سیگار یک نوع اعتراض یا 
رفتاری که بدون برنامه ریزی است را به نمایش 
بگذارند. نمایشی که در آن، خود را به صورت 
موجودی قدرتمند، قوی و مستقل معرفی می کند 

که این امر با هنجارهای جامعه در ستیز است.
دنیای  به  ورود  راه های  روانشناس  مشاور  این 
اغلب  می کند:  معرفی  اینگونه  را  دخانیات 
که  دوستانی  جمع  در  حضور  با  تجربه  اولین 
شروع  هستند  مواد  سایر  و  سیگار  مصرف کننده 
می شود. اولین استعمال معموال به مذاق مصرف 
کننده خوش می آید و این شیرینی تجربه باعث 
تکرار و تکرار می شود تا به مرز عادت می رسد.

استعمال مواد دخانی
اعتراض یا رفتار بدون برنامه ریزی

وی متذکر می شود: ترس از تحقیر شدن و رانده 
انتقاد  و  تمسخر  مورد  و  دوستان  از جمع  شدن 
قرار گرفتن و همنوا شدن با آنها از جمله دالیل 
جواب مثبت دادن به تعارف به استعمال سیگار و 

استعمال اولین نخ محسوب می شود.
را  کافی شاپ ها و سفره خانه ها  نقش  احمدیان 
می داند  پررنگ  را  به سیگار  در گرایش دخترها 
خانه  سفره  ها،  شاپ  کافی  ظهور  می گوید:  و 
قلیان  و  سیگار  قبح  در شکستن  خانه ها  قهوه  و 
از  به عنوان محیطی امن و دور  کشیدن دخترها 

دید همگان نقش بسزایی ایفا می کند.
سیگار  امروزه  که  موضوع  این  بر  تأکید  با  او 

جوانان  بین  در  اجتماعی  ژست  یک  به  کشیدن 
جای  که  آنچه  می دهد:  ادامه  است  شده  تبدیل 
نگرانی دارد این است که سیگار کشیدن دخترها 
به یک الگوی رفتاری تبدیل شود که در نهایت 
خود یک بحران اجتماعی است. این در شرایطی 
زن  ما  اجتماعی  اذهان  زمینه  پس  در  که  است 

سیگاری و قلیانی هنجارشکن است.

استعداد زنان سیگاری در اعتیاد
 بیش از مردان است

احمدیان با ابراز نگرانی از شکستن قبح استعمال 
شکستن  صورت  در  می کند:  اضافه  ایرانی  زنان 

به مواد  اعتیاد  احتمال  استعمال توسط زنان  قبح 
مخدر در این گروه 10 برابر بیشتر از حالت عادی 
به  توجه  با  که  است  شرایطی  در  این  می شود. 
تفاوت در مکانیزم های رفتاری در زنان و مردان، 
استعداد زن های سیگاری در اعتیاد به مخدر بیشتر 
از مردان است و به عبارتی سهم زنان سیگاری در 

اعتیاد به مخدر بیشتر از مردان است.
وی با تأکید بر این موضوع که سیگار و قلیان کشیدن 
کاری خشن است و جنس ظریف دختران آمادگی 
عوارض  به  ندارد  را  خشن  حرکت های  اینگونه 
ناشی از استعمال دخانیات اشاره می کند و می گوید: 
و  پرخـاشـگری  افسـردگی،  اضطراب،  ضعف، 

ناشی  فیزیولوژیکی  احسـاس گــناه و مشکالت 
از دریافت مواد نیکوتین دار و مشکالت روانی از 

جمله عوارض استعمال این مواد است.
این کارشناس تشخیص و درمان اعتیاد و سوء مواد 
مصرف ادامه می دهد: بیشتر افرادی که به دخانیات 
و مخدر روی می آورند زمینه رفتارهای بیمارگونه 
داشته و یا حامل بیماری های روان شناختی هستند 
و این در شرایطی است که خود از آن بی خبرند.

آسیب های اجتماعی 
با تقویت نقش خانواده درمان شود

نظام  و  خانواده  باید  می دهد:  پیشنهاد  احمدیان 
ولو  شود  تقویت  خانواده ها  در  مراتب  سلسله 
خانواده  گسست  و  تخریب  زیربنای  از  اینکه 
به گونه  باید   . کنیم  اقدام  تنزل قدرت والدین  و 
ای تدبیر کنیم که آسیب های اجتماعی با تقویت 
نقش والدین در نظام خانواده و شیوه فرزندپذیری 
کاهش یابد و ریشه های اجتماعی و شبکه ای از 
که  چرا  شود  تر  مستحکم  خویشاوندان  و  اقوام 
نظام های پرقدرت خانواده در گذشته همانند حلقه 
و  ناهنجاری ها  این  بروز  موانع  از  یکی  پرقدرت 

آسیب ها به افراد خانواده ها بوده است.
بر  عالوه  می گوید:  روانشناس  مشاور  این 
اجتماعی  نهادهای  پرورش،  و  آموزش  خانواده، 
که در محالت فعالیت می کنند، رادیو و تلویزیون 
فرهنگ  توسعه  و  خود  اصالت  با  رسانه ها  و 
اجتماعی سالم و فرهنگ سالمت زیستن کمک 
کنند که جامعه از آسیب های روانی فاصله گیرد 
که  چرا  شود  جانمایی  خود  گذشته  کالبد  در  و 

امروزه شاهد انحرافاتی در کالبد جدید هستیم.

استعمال قلیان در کرمان 
»هشدار« را پشت سر گذاشت 

هشدار در خصوص مصرف دخانیات از مرز خود 
هشدارها  روزها  این  که  چند  هر  است؛  گذشته 
جنسیت نمی شناسد و زنگ خطر مصرف دخانیات 
در میان زنان به صدا در آمده است ، هر چند اگر آمار 
و ارقامی نداشته باشیم با مشاهدات عینی به این نتیجه 
خواهیم رسید که مصرف سیگار، قلیان و به طور کلی 

دخانیات در میان زنان افزایش داشته است.
کلی  طور  به  و  قلیان  استعمال  اپیدمی  واقع  در 
مواد  این  مصرف  که  می دهد  نشان  دخانیات 
دخانی در میان زنان ایرانی رواج یافته است که 
زنان کرمانی از این آمار مستثنی نیستند. اگر آمار 
با مشاهدات  نباشد  ارقام دقیقی هم در دست  و 
عینی به راحتی می توان از وضعیت وخامت بار 

استعمال مواد دخانی در این استان پی برد. 
ها،  شاپ  کافی  ترافیک،  پشت  است  کافی 
رستوران ها با نگاهی به اطراف به وضوح زنانی 

را خواهید دید که سیگار می کشند.

ماه بانو معـصوم زاده گفت: کرمـان رتـبه 
دارد و ۴2/5 درصد  را  قلیان  دوم مصرف 
قلیان  مصرف  یکبار  حداقل  دانشجویان  از 
داشته اند، 28 درصد پسران و ۱0 درصد از 
آورده  قلیان روی  مدام  به مصرف  دختران 
است،  کننده  نگران  آمار  این  متأسفانه  اند. 
آماری که عالوه بر به خطر انداختن سالمتی 
افـراد جامعه ، چـهره شهر را نیـز آلوده در 

دود به تصویر می کشد.
این متخصص طب سنتی به »زنان کویر« در 
ادامه تصریح کرد: بسیار نگران کننده است که 
در کرمان مصرف سیگار و قلیان در بین بانوان 
دانشجو و تحصیل کرده و طبقات مرفع شایع 
شده است اما اخبار نگران کننده تر این است 
که متوسط سن شروع مصرف سیگار در میان 
دختران کرمان به دبیرستان ها رسیده است و 
حال  در  بانوان  کشیدن  سیگار  قبح  متأسفانه 

شکستن است .
وی ادامه داد: مصرف سیگار برای همه افراد 
که  بانوانی  بین  در  اما  است  ناپسند  جامعه 
مادر  است  قرار  یا  و  مادر خانواده هستند  یا 
شوند هم از نظر سالمت جسمی و هم از نظر 

فرهنگی و تربیتی خطرناک تر است .

استقبال شهرستان های کرمان به 
مبارزه با قلیان بیش از کرمانی ها بود

به هر حال شهروندان بسیاری در کرمان از وضعیت 
نابسامان قلیان سراها گزارش داده اند. وضعیت که 

خانواده ها نسبت به مقوله آموزش کرمان رتبه دوم مصرف قلیان در کشور را دارد
چندان توجهی ندارند

اینکه  از  گالیه  با  همچنین  نژاد  احمدی 
چندان  آموزش  مقوله  به  نسبت  خانواده ها 
توجه نمی کنند، تصریح کرد: در بحث تبدیل 
قلیان ها به گلدان و عدم عرضه آن در چایخانه 
ها، میزان استقبال سایر شهرستان های استان 

از خود کرمان بیشتر بوده است.
مردم  که  است  این  ما  خواهش  گفت:  وی 
مسائلی  در  و  کنند  عمل  تر  فعال  کرمان 
بیشتر و کنش گری  قلیان  با  مبارزه  همچون 
بیشتری داشته باشند چراکه این آسیب گریبان 
نوجوانان و حتی کودکان ما را گرفته و معبر 

ورودی اعتیاد می باشد.

سن بزهکاری پایین آمده است

آرمان  انجمن  دبیر  االسالمی  شیخ  احسان 
کمک  قصد  اگر  گفت:  نیز  بوتیا  شهرسازان 
کردن و کاهش آسیب های اجتماعی را دارید 
از  با عزم جدی  با همکاری یکدیگر و  باید 

همین امروز آغاز کنیم.
انواع  بروز  سن  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
آمده است  پایین  بسیار  اجتماعی  آسیب های 
عنوان  به  ما  از  هرکدام  است  الزم  بنابراین 
وظیفه فردی خود در جهت آگاه سازی افراد 
قدم  معضالت  این  حل  به  کمک  و  جامعه 

برداریم.

حتی پلمپ کردن بسیاری از این اماکن ناراحتی کسبه 
را نیز به دنبال داشته است. ولی تمامی اینها درحالیست 
که مدیرعامل انجمن دانش ورزان جوان استان کرمان 
چندی پیش اعالم کرد: در بحث تبدیل قلیان ها به 
گلدان و عدم عرضه آن در چایخانه ها، میزان استقبال 
سایر شهرستان های استان از خود کرمان بیشتر بوده 

است از این رو خواهش می کنیم مردم این استان نسبت 
به مقوله های اجتماعی هم ُکنش بیشتری داشته باشند.

جاری  سال  اسفندماه  هفتم  نژاد  احمدی  احمد 
اجتماعی  در  اجتماعی  فعالین  نقش  همایش  در 
محل  در  که  موادمخدر  با  مبارزه  امر  نمودن 
در  شد،  برگزار  کرمان  اسالمی  اندیشه  کانون 

سازمان  اعضای  عنوان  به  ما  انتظار  افزود:  ادامه 
مردم نهاد، حمایت گری مردم است. امروز مساله 
نظام  اول  شخص  دغدغه  اجتماعی  آسیب های 
اما متأسفانه  ایران شده است.  جمهوری اسالمی 
هنوز معضالت اجتماعی در اولویت سوم و حتی 

چهارم خانواده های ما قرار دارد.

در سنین 60 تا ۸0 سالگی، بیشترین سرطان تهدیدکننده زنان سیگاری سرطان ریه است
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کشیدن  قلیان  و  سیگار  ماجرای 
اصال  فوتبالیست ها،  به ویژه  ورزشکاران 
موضوع جدیدی نیست. زیرا ۳ سال قبل 
عادل   ،92 سال  ماه  دی  نیمه های  در  و 
این  از  پرده   90 برنامه  در  فردوسی پور 
که  بود  اینگونه  ماجرا  برداشت.  ماجرا 
سال   22 زیر  تیم  ملی پوش  بازیکنان 
پایبند  چندان  کیش  اردوی  جریان  در 
دال  مدارکی  و  اسناد  و  نبودند  مقررات 
بر استعمال قلیان  آنان وجود داشته است.
فردوسی پور با اشاره به اینکه نیکوتین هم 
را  موضوع  این  است،  دوپینگ  موارد   از 
فاجعه بار خواند و با نشان دادن تصاویری از 
برخورد با این مسئله در لیگ های اروپایی، 
از عادی بودن آن در فوتبال ایران انتقاد کرد.

سریال ادامه دار قلیان کشیدن فوتبالیست ها
 22 زیر  تیم  مستعفی  مربی  منصوریان،  علیرضا 
سال تیم ملی، مهمان تلفنی برنامه نود، در واکنش 
خواند  غیرممکن  را  آن  نخست  موضوع  این  به 
مسئول  از  اینکه  پس  ولی  کرد،  رد  شدت  به  و 
و  رنگ  موضوع  آمد،  خط  روی  هتل  رستوران 

بوی دیگری به خود گرفت.
به گزارش سایت گفتمان، قاسمی که برنامه نود با 
زیر نویس »مسئول رستوران هتل« از او یاد کرد، 
از فاکتور میلیونی قلیان بازیکنان تیم ملی سخن 
گفت و اینکه آنالیزور و پزشک تیم هم در جریان 
این موضوع بازیکنان را همراهی می کردند! وی 
سخنانش را با این حرف به پایان برد که بازیکنان 

با بیرون رفتن از در پشتی رستوران، صورتحساب 
هتل را پرداخت نکردند.

موضوع  این  از  پس  منصوریان  ترتیب،  این  به 
دوپینگ  افسر  تیم  این  پزشک  اینکه  به  اشاره  با 
است، امکان حضور وی را ناممکن خواند، ولی 
شاید  این  افزود  و  نگفت  چیزی  دیگران   درباره 

اتفاق رخ داده باشد.
روی  دوباره  برنامه  بعدی  بخش  در  منصوریان 
که  تلفنی  تماس های  از  پس  گفت:  و  آمد  خط 
برقرار کرده، گویا ماجرا درست بوده و از مردم و 

خانواده بازیکنان عذرخواهی کرد.
او همچنین گفت که طلب رستوران را  چند دقیقه 

پیش به کمک یکی از شرکایش در کیش پرداخت 
کرده و همین موضوع باعث شد تا یک ساعت 
اعالم  فردوسی پور  نود،  پایانی  بخش  در  و  بعد 
دریافت  از  پس  هتل  رستوران  مسئول  که  کند 
طلب خود، از فرستادن تصاویر سر باز زده است!
اکنون و پس از ۳ سال، نتایج تحقیقات یک مؤسسه 
برتری  لیگ  معتبر جهانی نشان می دهد  بازیکنان 
متأسفانه درگیر اعتیاد به سیگار و قلیان شده اند و 
در آینده ای نه چندان دور، می توان متصور شد که 
سالمت بسیاری از این ورزشکاران به خطر خواهد 
افتاد؛ زیرا بر اساس تحقیقات علمی و اثبات شده، 
در سیگار و قلیان مواد سرطان زای فراوانی وجود 

دارد که می تواند سالمت و جان افراد را به 
مخاطره اندازد. با توجه به نوع فعالیت های 
قلیان  و  سیگار  ورزشکاران،   جسمانی 
می تواند تأثیر مستقیم قلبی، عروقی، ریوی 

و تنفسی برروی آنها بگذارد.
علنی  زمان  از  سال   ۳ گذشت  از  بعد  آیا 
کشیدن  به  امید  تیم  بازیکنان  تمایل  شدن 
برای  پیشگیرانه  اقدامات  نباید  قلیان، 
سایر  بین  در  کار  این  شیوع  از  ممانعت 
نظر  به  چند  هر  می شد؟  انجام  بازیکنان 
یازدهم  دولت  پایانی  ماه های  در  نمی رسد 
در سمت های  ورزشی  مسئوالن  و حضور 
فعلی،  کسی تمایلی به ریشه یابی این مسئله، 
بررسی علل و عوامل و راهکار ممانعت از 

ادامه این روند باشد.

در  فیفا  پزشکی  مرکز  گزارش  انتشار 
درصد    20 بودن  سیگاری   درباره  ایران 
واکنش های  ایرانی،  فوتبالیست های  از 
از  بسیاری  است.  داشته  همراه  به  تندی 
رسمی  آمار  این  دارند  اعتقاد  فوتبالی ها 
نیست و انتشار آن کار درستی نبوده است.
مصرف  ماجرای  به  را  واکنش  نخستین 
فوتبالیست های  توسط  قلیان  و  سیگار 
ایرانی، مهدی تاج داشت. رئیس فدراسیون 
هراتیان  زهره  به  مصاحبه ای  در  فوتبال 

یادآوری کرد که این آمار رسمی نیست و نباید آن 
را منتشر می کرده است. او البته مصرف سیگار در 
بین فوتبالیست ها را رد نکرد، اما تأکید داشت چنین 
 موضوعی نمی تواند آمار رسمی در پی داشته باشد.
مرکز  گزارش  انتشار  درباره  تاج  مهدی  اظهارات 
پزشکی فیفا در ایران، باعث شد بسیاری از اهالی 
واکنش  موضوع  به  مختلف  به شکل های  فوتبال 
در  برخی  کردند،  مصاحبه  برخی  دهند.  نشان 

برخی  و  دادند  انتشار  را  مطالبی  اینستاگرام خود 
نیز در محافل خصوصی اصل داستان را زیر سؤال 
قاطعانه  نمی شود  داشتند  اعتقاد  افراد  این  بردند. 
گفت فالن  درصد از فوتبالیست ها قلیان می کشند 
مسائل،  این  کنار  در  سیگاری اند.  فالن  درصد  و 
ایران  زهره هراتیان، رئیس مرکز پزشکی فیفا در 
اعتقاد دارد مصرف سیگار و قلیان در بین بازیکنان 
فوتبال رواج یافته و باید با این موضوع مبارزه کرد.

مهدی تاج

این آمار رسمی نیست

آمار تکان دهنده ایفمارک که برگرفته از یک 
بیش  که  است  این  بیانگر  بود،  نظرسنجي 
فوتبالیست هاي کشورمان  از  از 75 درصد 
سیگار و قلیان مي کشند! به هر حال فراگیر 
شدن استعمال توتون و تنباکو مي تواند براي 
مرکز  باشد.  خطرناک  کشور  فوتبال  آینده 
پزشکي ایفمارک، یک مطالعه تحقیقاتي پیش 
از شروع فصل جاري لیگ برتر از تمامي 
بازیکنان در ارتباط با مصرف سیگار و قلیان 
این  به  بازیکنان  انجام داد و طي آن، همه 
سؤال پاسخ داده اند: »به نظر شما چند درصد 
از بازیکنان لیگ برتر سیگار مي کشند؟« تنها 
25 درصد بازیکنان اعالم کرده اند که هیچ 
بازیکني سیگار نمي کشد و این بدان معني 
دارند  اعتقاد  بازیکنان  که 75 درصد  است 
که بازیکنان لیگ برتري سیگار مي کشند، اما 
میزان شیوع استفاده از آن را متفاوت گزارش 
کرده اند. کشیدن قلیان و سیگار از سال هاي 
دور در تیم هاي ملي، تیم هاي باشگاهي و ... 
وجود داشته است و خیلي از چهره ها مثل 
ناصر حجازي، پورحیدري و خداداد عزیزي 
سیگار  که  بودند  کرده  اعتراف  خودشان 
فاجعه بار  آمار  بهانه  به  کشیده اند!  قلیان  و 

مرکز پزشکی ایفمارک اعالم کرد؛

بیش از 75 درصد فوتبالیست های ایرانی سیگار و قلیان می کشند! 
ایفمارک، اتاق خبر 2۴ به سراغ مهدي هاشمي نسب 
رفت تا یک بار دیگر از او درباره بازیکنان قلیاني و 

سیگاري بپرسد.

دهان ما کف کرد
 از بس در این مورد حرف زدیم

مهدی هاشمی نسب گفت: دهان ما دیگر کف کرده 
است از بس که در این مورد حرف زده ایم. به خودم 
قول داده بودم که دیگر در این مورد هیچ حرفي 
نزنم. وقتي اتفاقي نمي افتد، امثال من هاشمي نسب 
حرف بزنیم که چه بشود؟ بیش از 5 سال است که 
از دنیاي فوتبال خداحافظي کرده ام. بارها نه فقط از 
سیگار و قلیان، بلکه از کثیفي هایي که در این ورزش 
شنوایي  گوش  اصاًل  اما  زده ام  حرف  دارد  وجود 
نیست. حاال سیگار و قلیان که هیچ. مي کشند دیگر.

وی افزود: حتما باید یک جاي خاصي به آنها بگوید 
برادر من نکش؟ پسر من نکش؟ فوتبالیست من نکش؟! 
حتما باید خداي ناکرده اتفاقي بیفتد و کسي طوري  اش 
بي خیال  چرا  بخورد؟  سنگ  به  سرمان  که  شود 
نمي شوید؟ اصالً فوتبالیست شده اید که قلیان بکشید؟ 
آدم عادي قلیان بکشد کسي به او چیزي نمي گوید، 

شمایي که ورزش مي کنید چرا دست بر نمي دارید؟ 
مطمئن باشید هرچه ما بگوییم اتفاقي نمي افتد.

وی در رابطه با آمار منتشر شده از طرف ایفمارک 
افزود: آماري که ایفمارک رو کرده است هم فقط 
این  شنبه  روز  مي گویید  شما  است.  هیاهو  یک 
یا  مردم  درصد  چند  است.  کرده  منتشر  را  آمار 
چند درصد رسانه ها به آن توجه کرده اند و چند 
درصد پیگیر آن بوده اند؟ از قبل همه مي دانستند 
که چنین آماري هست و خیلي ها قلیان و سیگار 
مي کشند. خداداد گلویش پاره شد از بس که فریاد 
زد. خیلي ها دلسوزانه این مسئله را مطرح کردند 

اما چه شد؟
هاشمی نسب درباره ترک قلیان خداداد عزیزی گفت: 
کرد.  ترک  که  دم خداداد گرم  را شکر.  خب خدا 
خداداد اگر هم قلیان مي کشیده، در زماني که بازي 
مي کرده این کار را انجام نداده است؛ اما بازیکن هاي 
که  کاري  اولین  و  خانه  مي روند  تمرین  از  امروز 
مي کنند، قلیان مي کشند. حرفي هم به آنها بزني جوابي 
ندارند بدهند. من قباًل گفته ام اگر جوابي هم داشته 
باشند، نمي توانند حرف شان را در زمین فوتبال بزنند. 
نفس شان مي گیرد و این طبیعي است. بازیکني نداریم 

که قلیان بکشد و فوتبالش هم خوب باشد.

بازیکنان ما تا خودشان نخواهند
 اتفاقي نمي افتد

کشیدن  سیگار  با  رابطه  در  هاشمی نسب 

فوتبالیست ها متذکر شد: نمي دانم، اما به نظر 
می رسد هیچ عزمي برای زدن ریشه نیست. 
اینجا همه چیز با رابطه و رابطه بازي حل 
نخواهند،  تا خودشان  ما  بازیکنان  مي شود. 

اتفاقي براي شان نمي افتد.

رضا مهاجری درخصوص آماری که پیرامون 
مصرف سیگار و قلیان در بین فوتبالیست ها 
منتشر شده،  گفت: حتماً کسانی که این آمار 
را منتشر کرده اند، مستنداتی در اختیار داشته اند؛ 
ولی به نظر من بهتر است برخورد بهتری با 
جامعه  همه  در  قلیان  گیرد.  فوتبال صورت 
مصرف می شود و ما هم آن را تأیید نمی کنیم.

با  مبارزه  برای  وقتی  افزود:  ادامه  در  وی 
برای  می شود،  برگزار  کالس هایی  دوپینگ 
مقابله با مصرف قلیان نیز می توان کالس هایی 
برگزار کرد تا مشکل مصرف قلیان در میان 
ورزشکاران ریشه کن شود. به نظر من بزرگ 
کردن این مسئله، خراب کردن فوتبال است و 

دود همان قلیان به چشم ما می رود.
مهاجری ادامه داد: وقتی عنوان می شود سیگار 
و قلیان در جامعه فوتبال وجود دارد، برای ما 
که در این جامعه حضور داریم خوب نیست. 
نباید همه را به یک چشم ببینیم و باید افراد را 

درصد   20 شده  اعالم  اینکه  درباره  هاشمیان  وحید 
فوتبالیست ها سیگار و 50 درصد قلیان می کشند، گفت: 
درباره این آمار اطالعی ندارم، اما آیا فقط فوتبالیست ها 
سیگار و قلیان می کشند؟ بازیکنان فوتبال ما نیز قسمتی از 
جامعه هستند. البته من این کار را تأیید نمی کنم، اما حرفم 
این است که اگر قلیان خوب نیست، پس چرا این همه 

سفره خانه وجود دارد؟
بازیکن اسبق تیم ملی درباره انتخابش به عنوان سفیر مبارزه 
با مواد مخدر نیز گفت: مدتی در جزیره کیش بودم، مسئول 
با من تماس گرفت.  با مواد مخدر جزیره کیش  مبارزه 
یکسری موارد را به من توضیح داد. اما من هنوز کاری 
نتوانستم انجام دهم. امیدوارم بتوانم کاری انجام دهم تا این 

موضوع از حالت شعار به واقعیت برسد.
این  به  نباید  بازیکن حرفه ای  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
جمع ها برود، چون ورزشکار نمونه است. اما من می گویم 
است،  بد  مخدر  مواد  مثال  است؛  بد  چیزی  یک  وقتی 
می توانیم در شهر سفره خانه باز کنیم و بگوییم مواد مخدر 

هم در آنها استعمال شود؟

رضا مهاجری:

بهتر است کالس هایی برای ترک قلیان برگزار شود
وحید هاشمیان:

اگر قلیان خوب نیست، پس چرا سفره خانه هست!

از هم تفکیک کرد.
وی در حاشیه برگزاری کالس دانش افزایی مربیان گفت: نفس کار خوب است 
و ما نیاز داریم که این کالس ها برگزار شود. قطعاً برگزاری چنین کالس هایی 

می تواند به مربیان کمک کند.

مهاجم اسبق پرسپولیس در پایان درباره شرایط این تیم 
گفت: پرسپولیس در طول چند سال اخیر، فراز و نشیب های 
زیادی داشت و یک بار هم دوم شد. از وقتی که برانکو به 
پرسپولیس آمده، توانسته به این تیم آرامش بدهد و با برنامه 
بازی کند. آنها فقط در طول این فصل یک شکست داشتند 
اما باید برای بخش دفاعی خود یار تقویتی بگیرند. انشااهلل نه 
تنها پرسپولیس، بلکه سایر تیم های آسیایی از جمله استقالل 

هم خوب تقویت شوند.

قلیان کشیدن بازیکنان فوتبال از تیترهای اصلی چند برنامه عادل فردوسی پوردر برنامه ۹0
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Participated in the meeting of the Board of 
Trustees on March 20th, 2017 at the IATA’s 
central office, the Head of the Supreme Lead-
er’s office and the Head of the Iranian Anti-
Tobacco Association’s Board of Trustees says, 
“In the way we pass on, we should not afraid 
of low number of supporters and friends. 
Instead, we should concentrate more on our 
goals. Regarding efforts and persistent deter-
mination that this NGO has displayed in its 
long history of anti-tobacco activities, we are 
sure that it will surely reach its goals in a not-
so-far future. Also, we should do our best to 
achieve the valuable target of establishing a 
tobacco-free society.”

Pointing to the high value of knowledge-en-
hancing educations, Hujjat al-Islam Mohamma-
di-Golpayegani added, “Enhancing the youth’s 
awareness is a vital necessity, so organizations 
such as Islamic Republic of Iran Broadcasting, 
Ministry of Education, Ministry of Science, 
Ministry of Sport, and Health Ministry must 
take this issues more seriously and collaborate 
with each other in this way.”
“The first stage of denied-injunction is to speak 
mildly and moderately”, added he. “Who want 
to proscribe others from wrongdoing, should 
be innocent and stay far away from sin. Words 
without action never will be effective.”
According to the IATA’s Board of Trustees, 
Helping the people for enhancing their health 
is an appreciated work. Only when the body is 
healthy, man would be an effective member of 
the society. Drug addicts endanger themselves 
and those around them, especially their family 
members. Hence, focusing on health topics and 
trying to enhance the general health is a top pri-
ority to us.

Implementation of the PAD project 
at Varamin schools turns them to the 

pivot of anti-tobacco movements
The Secretary-General of the Iranian Anti-To-
bacco Association says, “We’ve mobilized all 
the school students and their parents, schools 

The Head of the Supreme Leader’s office
 In the way we pass on, we should not be afraid of 

low number of supporters 

staff, tradespeople around schools and mosques 
to execute the project. In fact, implementation 
of the PAD project at Varamin schools - like the 
mosques - turns them to the pivot of anti-tobac-
co movements; a pivot in which all actors have 

participated closely in fight against tobacco.”
Indicating to an official meeting which was held 
in late last year, Dr. Masjedi added, “At the ses-
sion which was participated by the Ministers, it 
was decided that the Ministries, IRIB and Teh-
ran Municipality offer their anti-tobacco strate-
gies and solutions and declare their determina-
tion for administration of the project. After that, 
Dr. Farhadi, the Minister of Sciences, declared 
the plan of tobacco-free universities in the agen-
da of the Ministry and procurement of its regula-
tions. Fighting tobacco in universities, academic 
settings and dorms is an acute problem which 
needs consideration. But we’ve not seen much 
activity by other Ministries yet.”

Implementation of PAD project was 
feasible only with support of the 

Imams of Friday Prayers
After presentation of a summary of PAD project 
various phases and research articles related to 
this project, Dr. Masjedi said, “We offered this 
project to the Ministry of Education many years 
ago to reach a joint decision on its administration. 
Unfortunately, support by the Ministry never was 
fulfilled. When we discussed this project with the 
Governor of Varamin, Imam of Varamin Friday 
Prayers, and members of the City Council of 
Varamin, we saw that they all agreed with us and 
they supported us eagerly until today.”
“The PAD project carried out in Varamin schools in 
various phases. One phases consisted of awareness-
enhancing methods among students, their parents, 
teachers and other schools personnel, and finally, en-
vironment outside of schools”, Masjedi added. “In all 
the phases, we organized a think-tank, which consist-
ed of various experts in the fields of statistics, child 
and adolescent psychology, counseling, health and 
medical sciences, etc. The PAD project was admin-
istered after passing various trial-and-error phases.”
Pointing to strong support by the Governor of 
Varamin, Masjedi continued, “The Governor 
has provided various campaigns in Varamin and 
its suburbs for accommodation of the homeless. 
He has noted for several times that we can find 
people from all over the society - even artists, 
university students and professors - among the 
offenders, most of them have been involved in 

such situation as the result of their addiction. 
Only when we introduce tobacco harms to chil-
dren and adolescents, we can decrease the level 
of offenses and risky behaviors.”
A packet of cigarette costs 100 dollar 
in Australia and half a dollar in Iran
Expressing regret for the unfavorable situation of 
tobacco taxation policies in the Sixth Develop-
ment Plan of Iran, Dr. Masjedi says, “Unfortu-
nately, we still have major problems concerning 
demand and supply of tobacco products, which 
can present a large barrier in our way. Meanwhile, 
in 2017, a packet of cigarette costs 100 dollar in 
Australia and half a dollar in Iran, i.e. we have the 
lowest level of tobacco taxes and cigarette prices 
in the region. Considering this situation, how we 
can fight back for control of tobacco?”
Barcelona’s football-players present 
themselves as anti-tobacco ambas-

sadors, while our football-players act 
as propagators of hookah use

The Secretary-General of the Iranian Anti-To-
bacco Association continued, “We’re approach-
ing the Nowruz Holidays, in which the IRIB can 
play an important role for dissemination of anti-
tobacco knowledge and messages. We hope that 
IRIB cooperate with us - more than the previous 
years - to introduce tobacco harms more effec-
tively to the society. IRIB can turn to an impres-
sive spreader of health messages.”
Pointing to the Health Minister’s sayings con-
cerning displaying of cigarette use in cinema and 
TV films, Masjedi concluded, “Unfortunately, 
besides cinema actors, football-players are seen 
frequently in coffee-shops and hookah lounges 
while using hookah and other tobacco products. 
Additionally, some of footballers have their own 
hookah lounges and invite their fans to such lo-
cations. While Barcelona’s football-players mark 
the message of “I am an anti-tobacco ambassa-
dor” on the back of their shirts, there are a lot 
of photos and videos in social networks which 
display hookah and cigarette use by our football-
players. Unfortunately, this means that some of 
our athletes and famous persons are not eligible 
and positive exemplars for our youngsters.”


