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مجمع عمومی سالیانه هیات امنای 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران  برگزار شد؛

مبارزه با استعمال دخانیات 
صفحه 8نیازمند فرهنگ سازی است
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روی دیگر سکه برداشته شدن تحریم ها
با اجرای برجام سیگار ارزان می شود!

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
کنترل و نظارت بر قاچاق سیگار، بر عهده شرکت دخانیات است! 

گزارش اختصاصی کارت قرمز
 از افتتاح نخستین کلینیک ترک سیگار در کرمان

تالش کرمانی ها برای کنترل دخانیات

استعمال سیگار الکترونیکی در مالزی حرام اعالم شد
فروش مایع نیکوتین دار در انحصار وزارت بهداشت مالزی

آرماندو پروگا  از مدیران سازمان جهانی بهداشت ؛
 سیگارهای الکترونیک به دوام مصرف سیگارهای معمولی می انجامد
معرفی موسسه خیریه بهنام دهش پور
رازهای محبوبیت یک دروازه بان قربانی سیگار !
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هفته وحدت، هفته ای برای همدلی و یک رنگی

خود،  با  همراه  و  آمد  ربيع  ماه  در  )ص(،  محمد 
ربيع قلوب و بهار جان ها و طراوت ايمان را آورد. 
محمد )ص(، در ماه ربيع آمد، با مشعلي از حق در 
دستانش، و صبح صادق و رسيدن روز را نويد داد، و 
دين اسالم، بناي يادبود عدالت و برابري و توحيد، و 
سمبل قيام مردم و قوام امت و رمز خضوع در برابر 

اهلل را بنيان نهاد...
گرامي باد هفته وحدت، كه در آن ميثاق ها تحكيم 
مي شود، پيمان ها استوارتر مي گردد، خون ها در هم 
مي گيرد،  قرار  درهم  بازوها  و  دست ها  مي جوشد، 
چهره ها بر يكديگر لبخند پبروزي و صفا مي زنند، 
قشرها همه باهمند، امت، يكپارچه و منسجم است و 
شيعه و سني، به ياد سالروز ميالد رسول گرامي اسالم 
)ص(، با هم و در كنار هم، در يك راه و به سوي يك 

هدف، سرود وحدت مي خوانند.
قبله مشترك، رسول مشترك، كتاب واحد و رهبر 
واحد، وحدت بخش قشرهاي اين امت است. گرامي 
باد هفته وحدت، سالروز والدت پيامبر رحمت و 

مربي انسانها و سفير گرانقدر الهي به سوي مردم.
والدت  بردارنده  در  كه  وحدت  هفته  باد  گرامي 
ششمين پيشواي شيعه است. گرامي باد هفته وحدت، 

كه خنثي كننده توطئه هاي دشمنان، در مسير تفرقه 
افكني است.

گرامي باد هفته وحدت، كه هفته نور و سرور، و ايام 
شادي و همبستگي است. گرامي باد هفته وحدت كه 
ملت ما را منسجم تر مي كند، و امت ما با رهبر خود 

پيوندي مجدد مي بندد.
گرامي باد اين هفته كه بازوها را با هم گره زده، توان ها را 
در جهت واحد و بر ضد دشمن متجاوز به كار مي گيرد.
كدورت ها،  كينه ها،  زداينده  وحدت،  هفته 
مليت  تعصب ها،  گروه گرائي ها،  خودخواهي ها، 

پرستي ها، فرقه بازي ها و تفرقه جوئي هاست.
معلم  كالس  از  آموزي  درس  هفته  وحدت،  هفته 
بشريت، حضرت ختمي مرتبت )ص( است كه به 
بركت ميالدش، چهره جهان دگرگون شد، شرك ها 
اطاعت  عبادت خدا جاي  مبدل گشت،  توحيد  به 
از طاغوت ها را گرفت، نفاق به يكرنگي گرائيد و 
خصومت ها و دشمني هاي چندين ساله، به اخوت 
اسالمي تبديل شد، مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب 

و عجم، يار هم گشتند و سفيد و سياه برابر گرديدند. 

نامگذاری هفته وحدت، شاهكار بنيانگذار فقيد انقالب 
اسالمی است. حضرت امام خمينی)ره( درباره وحدت 
و هفته وحدت فرمودند: »واجب است بر همه مسلمين 
كه با هم باشند. زمان حساسی است؛ مابين حيات و 
موت مردد هستيم. ما االن مملكت مان يا بايد تا ابد زير 
يوغ استعمار و استبداد باشد، يا بايد االن از اين يوغ 
خارج بشود. اگر وحدت كلمه را حفظ نكنيد، تا آخر 
بايد مبتال باشيد. اگر مسلمين وحدت كلمه داشتند، 
امكان نداشت اجانب بر آن ها تسلط پيدا بكنند. اين 
تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده است كه 
اجانب بر ما تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه مسلمين است 
كه از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پيدا كرد، و 
اآلن هم ما گرفتار هستيم. واجب است بر همه مسلمين 
كه با هم باشند. يك زمان حساسی است؛ مابين حيات 
و موت مردد هستيم. ما االن مملكت مان يا بايد تا ابد 
زير يوغ استعمار و استبداد باشد، يا بايد االن از اين يوغ 
خارج بشود. اگر وحدت كلمه را حفظ نكنيد، تا آخر 

بايد مبتال باشيد.«

اكرم  نبي  تولد  سالروز  و  وحدت  هفته  فرارسيدن 
)ص( و امام جعفر صادق )ع( بر همگان مبارك باد.

پوستر فيلم جديد پژمان جمشيدی، با سيگاری زير لب، در روزهای 
گذشته اكران شد. اين فيلم كه » خوب، بد، جلف« نام دارد، قرار است 
به كارگردانی پيمان قاسم خانی و بازی پژمان جمشيدی، حميد فرخ نژاد 
و سام درخشانی توليد شود. در نخستين پوستر رسمی فيلم، پژمان 
جمشيدی، هافبك پيشين پرسپوليس، در حالی به تصوير كشيده شده 
كه در حال كشيدن سيگار است. اين زشت اشتباه در پوستر فيلم، باعث 
شد تا از روزهای گذشته يك تيتر عجيب در فضای مجازی دست به 

دست شود: »هافبك پيشين پرسپوليس سيگاری شد!« 
پژمان جمشيدی، پيش از اين شايد تنها در ميان هواداران فوتبال شناخته 
شده بود، اما پس از بازی در سريال محبوب پژمان، تقريبا همه او را 
می شناسند. جمشيدی اما اين بار، در فيلمی بازی كرده كه شروع آن، با 
يك نخ سيگار است. اگر از ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با 

دخانيات كه هر نوع تبليغ ، حمايت ، تشويق مستقيم و غيرمستقيم، يا تحريك افراد به استعمال دخانيات را اكيداً 
ممنوع می داند بگذريم، بازهم درج عكس يك هنرمند كه سابقه ورزش نيز دارد با سيگاری بر لب، اشتباه است. 
پژمان جمشيدی، بی ترديد هواداران زيادی در ميان اهالی فوتبال و غير آن دارد، اگر تصوير پژمان جمشيدی با 

سيگار، تنها به سيگاری شدن يك صدم درصد از هوادارانش بينجامد، چه فاجعه ای رخ خواهد داد؟
البته پيش از اين نيز تصاويری از جمشيدی در نمايش »دو پای آويزان« كاری از ابراهيم پشت كوهی همراه با 
سيگار منتشر شد كه انتقاداتی را نيز برانگيخت، اما انگار اين ستاره ورزش و سينما، توجه زيادی به تصاوير منتشر 

شده از خود و تاثير آن بر طرفدارانش ندارد. 

هافبک پیشین پرسپولیس سیگاری شد!
فیلم جدید پژمان جمشیدی، با سیگاری زیر لب

چندی پيش، عكسی از رضا صادقی، خواننده محبوب پاپ منتشر 
شد كه او را در حال استعمال قليان نشان می داد. انتشار اين عكس 
در فضای مجازی، موجی از انتقادات را به سوی اين خواننده محبوب 
نسل جوان سوق داد تا جايی كه وی با انتشار پيامی، قول داد ديگر 
قليان نكشد و قليان خود را بشكند. رضا صادقی در پستی كه در 
اينستاگرام خود گذاشت، از قليان به عنوان تفريح مرگ آور جامعه نام 
برد و آن را مقدمه ای برای كشيدن سيگار و اعتياد توصيف كرد. صادقی 
در اين پست توضيح داد كه هر از گاهی قليان می كشد و اين برای 
او يك سهل انگاری است. بخشی از پيام صادقی به اين شرح است: 

»... متاسفانه مدتي است قليان در جامعه ما حضور عجيبی پيدا كرده 
و باز هم متاسفانه با وجود آسيب هايی كه همه مي دانيم، هنوز درگير 
اين تفريح مرگ آوريم. ميدونم شايد االن بگيد ای بابا، حاال يه قليونم 

نكشيم چه كنيم! اما باور كنيد قليون همون سيگاره كه بدتر و سيگار گاهی آخرش اعتياده كه اونم قصه داره ..... 
من از همينجا از همه هواداران جان و با شعورم خواهش ميكنم هر نوع دودی رو آروم آروم بزارن كنار )البته 
تعدادشون حتما كمه( و من هم قول ميدم اين قليون رو بشكنم و به جاش، با كسايی كه دوستشون دارم. يه 
روش بهتر طراحی كنيم .... اطرافيان ما هم حق دارن ..... برام حاشيه اين متن و عكس مهم نيست، همين قد كه 

حتی يك نفر همين االن قليون يا سيگار يا ....... رو خاموش كنه، خوشحالم ......
از خودمون شروع ميكنيم .... ما باهميم«

قول می دهم قلیانم را بشکنم

مافیای صدور مجوز فروش محصوالت دخانی در کشور

ممنوعیت ورود 
کاالهای غیر ضرور 
در برنامه پنجم توسعه 
برای سیگار 
الزم االجرا نبود



مافیای صدور مجوز فروش محصوالت دخانی در کشور

ممنوعیت ورود کاالهای غیر ضرور در برنامه پنجم توسعه، برای سیگار الزم االجرا نبود
طبق ابالغیه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت، از اول دی 
ماه فقط سوپرمارکت ها، خواربار فروشی ها و سقط فروشانی 
که دارای مجوز هستند، اجازه توزیع محصوالت دخانی را 
دارند. این در حالی است که از حدود 2 سال قبل، ساماندهی 
مجوزهای عمده فروشی محصوالت دخانی آغاز شده و در 
پی آن، علی اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت 
مجوز  شرایط صدور  جمله  از  گفت:  کشور  دخانیات  بر 
خرده فروشی محصوالت دخانی، رعایت حداقل فاصله 100 

متری از مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی است.

انجمن  مديره  هيات  رئيس  تاجدار،  محمدرضا  همچنين 
توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان كاالهای دخانی 
نيز در نامه ای برای حمايت از اين تصميم نوشت: ساماندهی 
توزيع  قاچاق،  ميزان  كاهش  راستای  در  بازار  از  بخش  اين 
عدالت  گسترش  و  رانت خواری  با  مبارزه  و  ثروت  منطقی 

اجتماعی است.

در پی آن، علی اصغر رمزی نيز با تاكيد بر اينكه توزيع سيگار 
صرفا با مجوز امكان پذير است، متذكر شد: مطابق اين ابالغيه، 
با  جاری  ماه  دی  ابتدای  از  بازرسان  و  نظارتی  دستگاه های 
استانی( و خرده فروشان  توزيع كنندگان عمده )سراسری و 
وی  می كنند.  برخورد  متخلف  عنوان  به  مجوز  فاقد  سيگار 
اظهار كرد: از حدود دو سال قبل ساماندهی مجوزهای عمده 
فروشی محصوالت دخانی آغاز شده است و تاكنون بيش از 
700 مجوز توزيع عمده فروشی استانی و 120 مجوز توزيع 

سراسری )كشوری( صادر شده است.

رئيـس مركز برنامه ريزی و نـظارت بر دخانيـات كـشور با 
اشاره به ابالغيه قائم مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت در 
خصوص صدور مجوز خرده فروشی برای سوپرماركت ها، 
ابالغيه،  براساس  گفت:  فروشان  سقط  و  خواربارفروشی ها 
شرايط اعطای مجوز توزيع محصوالت دخانی در سطح خرده 
از  می توانند  شرايط  واجد  واحدهای  و  تعيين شده  فروشی 
طريق اتحاديه های خود نسبت به كسب اطالع از شرايط و 
دريافت مجوز توزيع خرده فروشی محصوالت دخانی اقدام 
پايان گفت: دستگاه های نظارتی و بازرسان  كنند. رمزی در 
با توزيع كنندگان عمده استانی و كشوری فاقد مجوز برخورد 
خواهند كرد و كسانی كه عالقه مند به دريافت مجوز توزيع 
كشوری )سراسری( هستند، بايد از طريق مركز برنامه ريزی و 

نظارت بر دخانيات كشور اقدام كنند.

اجرای بخشنامه توزیع محصوالت دخانی 
نقض صریح قانون است

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسالمی اما در اين 
ميان، از نقض قانون سخن گفت. محمد علی پورمختار، اجرای 
بخشنامه مربوط به توزيع محصوالت دخانی و الزام شركت ها 
به معرفی عامل توزيع خود به وزارت صنعت را نقض صريح 

قانون دانست و افزود: اين بخشنامه به دليل استمرار 
نگاه انحصاری به دخانيات، از اساس غيرقانونی است 
و اصرار مسئوالن بر اجرای آن، تخلف محرز است. 
برخی  داد:  ادامه  فارس  با  گفت و گو  در  پورمختار 
افراد برای فرار از مسئوليت و بی توجهی به دستور 
معاونت  از  اين خصوص  در  اصل 90،  كميسيون 
حقوقی رياست جمهوری استعالم كردند و طبيعتًا 
معاونت مذكور از آن حمايت كرده كه البته ما هم 

توقع ديگری نداشتيم.

وی همچنين با اشاره به اين موضوع كه معاونت 
مرجع  عنوان  هيچ  به  جمهوری  رياست  حقوقی 
استعالم اينكه يك قانون نقض شده يا خير، نيست 
و اصاًل چنين اختياری ندارد، متذكر شد: ايراد ما به 
اين بخشنامه در اين است كه مسئوالن دولتی به هيچ 
عنوان نمی توانند درباره دخانيات و كاالهای دخانی 
انحصار  چون  كنند،  نگاه  انحصاری  صورت  به 
لغو  كامل  صورت  به  كه  است  سال ها  دخانيات 
شده و بر همين اساس، مسئوالن وزارت صنعت و 
مركز مذكور حق دخالت در امور بخش خصوصی 
و  ندارند  را  عرصه  اين  در  فعال  شركت های  و 
نمی توانند از نظر نحوه توزيع و فروش برای آنها 

تعيين تكليف كنند.

نمی تواند  دولت  اينكه  به  اشاره  با  پورمختار 
توليدكنندگان، توزيع كنندگان و واردكنندگان اصلی 
را مكلف كند كه كاالی خود را به اشخاص خاصی 
به دست  كه  اطالعاتی  كرد: حسب  عنوان  بدهند، 
آورديم، وزارتخانه در پی اين امر بوده كه موضوع 
خاصی  اشخاص  به  را  دخانی  محصوالت  توزيع 
بسپارد كه اين موضوع، نقض صريح قانون است و 

تخلف محسوب می شود.

الزم به ذكر است، در مصوبه 27 تيرماه سال 1391 
هيأت وزيران در موضوع ابالغ شرح وظايف مركز 
برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات كشور، اين مركز 
جهت انجام وظايف حاكميتی جدا شده از شركت 
دخانيات ايران كه به بخش غير دولتی واگذار شد، 
مجوز  صدور  استثنای  به  و  است  شده  تشكيل 
عامليت های صنعتی و بازرگانی، وظيفه ای در قبال 
تعيين تكليف در نحوه توزيع و فروش شركت های 

بخش خصوصی ندارد.

فروش گسترده محصوالت دخانی در 
فضاهای مجازی

حال با تمام تمهيداتی كه وزارت صنعت و مركز 
در  كشور  دخانيات  بر  نظارت  و  برنامه ريزی 

خصوص مجوز فروش محصوالت دخانی در پيش 
گرفته اند، كه البته در كميسيون اصل 90 مجلس از 
متاسفانه  ياد شده،  اين خصوص  در  قانون  نقض 
شاهد فروش اين محصوالت به صورت حرفه ای و 
گسترده در فضای مجازی هستيم. طبق دستورالعمل 
وظايف و تعيين عامليت فروش محصوالت دخاني 
با دخانيات در ماده  در قانون جامع كنترل مبارزه 
6 آن آمده است: فروش محصوالت دخاني توسط 
مجازي  شبكه هاي  طريق  از  عمده فروش  عامل 
ممنوع است. همچنين در ماده 11 همين قانون گفته 
شده، فروش محصوالت دخاني از طريق شبكه هاي 
مجازي و دستگاه هاي خودكار فروش ممنوع است. 
مركز  آمده،  نيز   16 ماده  در  كه  حاليست  در  اين 
موظف  دخانيات كشور  بر  نظارت  و  برنامه ريزي 
درگاه  در  را  فروش  خرده  عامالن  فهرست  است 
الكترونيكي و سايت اختصاصي خود قرار داده، به 

نحوي كه قابل مشاهده بازديدكنندگان باشد.
فقط كافيست كه فروش سيگار و قليان الكترونيك 
به همراه انواع سيگار و قليان معمولی را در فضای 
مجازی جستجو كنيد. هزاران سايت فروش در اين 
زمينه به رويتان باز می شود كه می توانيد بر اساس 
قرار است  پولی كه  مقدار  شهر، محل سكونت و 
هزينه كنيد، تنها با پرداخت اندكی پول به كاالی مورد 
نظر دست يابيد. اكثر اين سايت ها عالوه بر فروش، 
تبليغ برای نمايندگی فروش در ساير شهرستان ها را 
نيز انجام می دهند تا به اين وسيله بتوانند عالوه بر 
فروش، در تمامی شهرها و استان ها ورود كرده و 

كسب سود نمايند.

بی خبری ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات از 
فروش این محصوالت در فضای مجازی

دبيرخانه ستاد كشوری  با  اين خصوص  در  البته 
كنترل مبارزه با دخانيات نيز تماس گرفتيم تا در 
الكترونيك  قليان های  و  سيگار  فروش  خصوص 
در كشور جويا شويم كه خديجه محصلی مسئول 
گفت:  پاسخ  در  دخانيات  كنترل  ستاد  دبيرخانه 
صنعت  وزارت  به  نامه ای  در  بهداشت  وزارت 
اعالم كرده است كه اينگونه وسايل برای بدن مضر 

هستند، لذا فروش آنها در كشور ممنوع است.

فضـای  در  كه  سـوال  ايـن  به  پـاسـخ  در  وی 
مجازی صدها سايت در حال فروش سيگار و قليان 
الكترونيكی هستند گفت: متاسفانه ما خبر نداريم، اما 

حتما پيگيری می كنيم.

انواع  با  قليان های معمولی،  در سايت های فروش 
قليان به همراه قيمت های مختلف رو به رو می شويم. 

سخن سردبیر
اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از استعمال دخانیات زنان

قرار  هدف  را  نوجوانان  و  جوانان  جهان،  در  دخانیات  تولید کننده  بزرگ  کمپانی های 
زنان حدود 3 درصد و در  اعالم شده، مصرف سیگار در  آمار  از طرفی طبق  داده اند. 
مردان حدود ۲۸ درصد است که همین امر سبب می شود تا برای جمعیت زنان، اقدامات 
فرهنگی گسترده تری برای پیشگیری از استعمال مواد دخانی مورد نیاز باشد، چرا که این 
کمپانی ها، بر افزایش مصرف دخانیات در بین دختران و زنان جوانان بیش از هر قشر یا 

طبقه دیگری سرمایه گذاری کرده اند.

دنیا  بیماری ها در  بار کلی  افزایش دهنده  از عوامل خطر مهم و  مصرف دخانیات یکی 
خصوصا در ارتباط با بیماری های مزمن و غیرواگیری چون بیماری های قلبی- عروقی، 
بیماری های تنفسی، سرطان و سکته مغزی است. الزم به ذکر است که سیگار مصرف شده 
در کشور، فقط نتیجه تولید داخل نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به واردات و بخش 

دیگر از طریق قاچاق وارد کشور می شود.

میلیارد نخ  تا ۶۵  از ۵۵  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارات،  بر اساس گفته های 
سیگار مصرف شده در سال ۹3 در کشور، حدود ۱۸ میلیارد نخ مربوط به قاچاق سیگار 
بوده است که تقریبا 3۰ درصد مصرف سیگار کشور را شامل می شود. همچنین طبق آمار 
اعالم شده در سال گذشته، 3۰ درصد واردات سیگار از طریق قاچاق به کشور بوده است 
که در صورت کنترل آن، هزاران میلیارد تومان به خزانه کشور اضافه می شد اما متاسفانه 

به علت عدم کنترل آن، این منابع به هدر رفته است.

افزایش  کنترل مصرف سیگار،  موفق ترین روش های  و  مهمترین  از  یکی  گفته می شود 
مالیات بر این محصول است که با این روش می توان مصرف سیگار در کشور را بسیار 
کاهش داد. البته با کمی جستجو در موفقیت کشورهای مختلف و همجوار در رابطه با 
کنترل استعمال دخانیات نیز می توان به این مهم پی برد. هر چند که بسیاری در کشور 
موافق تحقق این امر نیستند و بالعکس، افزایش مالیات را یکی از راه های اصلی افزایش 
قاچاق سیگار می دانند؛ شرکت دخانیات و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات بر 

این عقیده هستند. 

عملکرد ضعیف برخی ارگان های دولتی در خصوص اجرای قوانین مربوط به منع مصرف 
دخانیات در کشور، باعث به وجود آمدن شرایطی مناسب برای قاچاق این محصول شده 
و این اتفاق، نه تنها از نظر اقتصادی مشکل ساز است، بلکه ابتالی جوانان به دخانیات، 
خطر اعتیاد به مواد مخدر و دیگر ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی را افزایش می دهد. 
بر اساس آمارها ۵۰ درصد مصرف کنندگان سیگار به نوعی دچار مرگ زودرس می شوند، 
به طوری که بر طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، در هر  ۸ ثانیه، یک نفر در دنیا به 

علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهد.

حال از این مهم که بگذریم، این روزها در گوشه و کنار، آمار و ارقامی از روند رو به 
رشد استعمال سیگار و مواد دخانی در بین دختران جوان و زنان جامعه می شنویم که 
استعمال  جامعه  چرا  که  دارد  وجود  سوال  این  دختران  برای  نیستند.  چندان خوشایند 
آنقدر  پسران  بین  در  استعمال سیگار  ولی  می داند،  معضل  را یک  زنان  بین  در  سیگار 
بغرنج قلمداد نمی شود. البته استعمال سیگار در بین تمام اقشار جامعه، جای بسی تامل و 
چاره اندیشی دارد، ولی دختران جوان به عنوان مادران آینده و الگوی رفتاری فرزندان، 
با استعمال سیگار نه تنها یک رفتار اشتباه را به نسل بعدی انتقال می دهند، بلکه مهمتر 
از همه، با استعمال هر یک نخ سیگار، سالمت جسم و بدن خود را نیز به عنوان اساس 

زندگی سالم، به خطر می اندازند. 

در خصوص این مسئله مهم، چندی پیش دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت 
و  سیگار  استعمال  نابه سامان  وضعیت  به  اشاره  با  ایران،  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
بین زنان کشور ۱/۵  »امروز مصرف دخانیات در  بین دختران دانشجو گفت:  قلیان در 
بین دختران دانشجوی رشته پزشکی است. مصرف  درصد است که ۱۱ درصد آن در 
دخانیات در میان دختران دانشجوی رشته پزشکی از سال اول تا سال آخر که مشغول به 
تحصیل هستند، متاسفانه به میزان 3 برابر بیشتر می شود. دانشجویان ما در دانشگاه درس 
می خوانند و کسب علم می کنند و با تمام بیماری ها و سرطان ها به صورت علمی آشنا 

می شوند، ولی در عمل به گونه دیگری رفتار می کنند.«

تمامی اینها در حالی است که مصرف دخانیات این روزها در بین قشر تحصیل کرده به 
خصوص پزشکان و پرستاران بیش از سایر اقشار دیده می شود. شاید در ابتدا گفته شود، 
استعمال دخانیات به خودی خود در هر طبقه ای اشکاالت خود را دارد، ولی از آنجاکه 
پیام است، جامعه پزشکی به عنوان  هر طبقه در هر جامعه مبین یک طرز فکر و یک 
جامعه ای که باید در زمینه بهداشت و سالمتی افراد گام بردارد، خود در عمل خالف این 

را رفتار می کند.

نمی شود در جایی از دالیل بروز انواع سرطان ها صحبت کرد و از طرفی دیگر، با کشیدن 
یک نخ سیگار به گونه ای دیگر رفتار کرد. در واقع تمامی اینها سبب می شود که باور 
یک رفتار اشتباه در جامعه چنان درونی شود که اگر در این بین، فرد آگاه تری از آمار 
و ارقام های مایوس کننده خبر دهد، دیگر در اذهان عمومی آن گونه که باید، تاثیرگذار 
نباشد. مصداق این گونه رفتارها را نیز می توان در بین هنرمندان، نویسندگان، روزنامه 
نگاران و بسیاری اقشار دیگر مشاهده کرد که هر کدام به عنوان الگوی بخشی از جامعه، 

می توانند در ترویج این رفتار اشتباه یا در مقابل، جلوگیری از ترویج آن موثر باشند. 

حال که مسئوالن از یک طرف مخالف اجرای افزایش مالیات هستند و از طرف دیگر، 
آمار و ارقام  نگران کننده ای در خصوص روند رو به رشد استعمال سیگار در بین جوانان 
می دهند، در این زمینه باید چاره اندیشی شود. از یک طرف با افرایش قاچاق روبه رو 
هستیم و از طرفی دیگر، با مخالفت در خصوص افزایش مالیات. در مقابل نیز میزبان 
ورود بسیاری از شرکت های خارجی دخانیات در ایران هستیم و از طرفی دیگر، افزایش 
تولیدات داخلی را در راس برنامه های خود داریم. بهتر است سرمایه گذاری های بیش از 
این نیز در بخش فرهنگی انجام شود و بیش از این به جای کاالی آسیب رسان، میزبان 

تجربیات و محصوالت صد برابر بهتر از سیگار در کشور باشیم.
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قليان هايی كه قيمت آنها  از 12 هزار تومان شروع 
نيز می رسد. وقتی درباره  و تا چند ميليون تومان 
تماس  فروش  عوامل  از  يكی  با  قيمت ها  تفاوت 
گرفتم، متوجه شدم كه قليان های چند ميليون تومانی 
همـگی دسـت ساز هسـتند و به اصـطالح، روی  
آنـها بسيار كار شده است. يعنی از چوب و ادوات 

مختلف در ساخت آنها استفاده شده است.

 از فروشنده پرسيدم: تمامی اينها چه تاثيری بر روی 
مصرف خود قليان دارد؟ در جواب گفت: نوع آلياژ 
استفاده شده است، هر  و موادی كه برای طراحی 
كدام می تواند ضرر قليان برای ريه ها را كم كند. نوع 
مرغوب چوب و تنگ شيشه ای در اين روند بسيار 

موثر است. 

بر اساس توضيحات فروشنده، می شد اينطور نتيجه 
گرفت كه عالوه بر تاثير بد نوع توتون، خود دستگاه 
قليان هم اگر در شرايط مرغوبی توليد نشده باشد، 

ضرر استعمال دخانيات را زيادتر می كند.

فروش  مخصوص  سايت  هزاران  از  گذر  از  بعد 
همراه  به  غيره  و  معطر  برگ،  سيگارهای  انواع 
سايت های  با  آن  برابر  دو  معمولی،  قليان های 
فروش سيگار و قليان الكترونيك رو به رو شديم. 
با يك  ابتدا  در  ها  اين سايت  تمامی  به  ورود  با 
سری مطالب درباره مضر نبودن اين نوع دستگاه ها 
مواجه می شويم كه بسياری از آنها، از چند دانشگاه 
خارجی نقل قول كرده بودند كه اين نوع وسايل 
می تواند جايگزين مناسبی به جای سيگار يا قليان 
معمولی باشد. با يكی از عوامل فروش هم تماس 
گرفتيم و او گفت: اگر قصد ترك سيگار را داريد 

و تا كنون سيگار به شما آسيب رسانده، می توانيد 
از اين دستگاه بی خطر استفاده كنيد.

دستگاه ها،  اين  درون  مگر  پرسيدم:  فروشنده  از 
نيكوتين وجود ندارد؟

مايع  در  نيكوتين  برخی وجود  در جواب گفت: 
ميزان  ديگر  بعضی  و  انكار  را  دستگاه ها  اين 
نيكوتين آن را بسيار پايين تر از يك سيگار يا قليان 
معمولی می دانند. اين دستگاه، بسيار بی خطر است 
تا 500  تومان  هزار  از 80  مختلفی  قيمت های  و 

هزارتومان دارد.

پرسيدم: علت اين اختالف قيمت چيست؟

فروشنده پاسخ داد: اختالف قيمت به نوع باطری ای 
كه در دستگاه استفاده  شده، مربوط است. 

فروشنده در ادامه، انواع مختلف باطری ها را نام برد و 
ادامه داد: در ضمن شما می توانيد با انواع يو اس بی ها، 
لپ تاپ و حتی شارژر موبايل خود، اين دستگاه را 

شارژ كنيد و بعد از شارژ، دوباره از آن استفاده كنيد.

پرسيدم: ماده درون اين دستگاه به راحتی در دسترس 
است؟

كه  مقدار  هر  می توانيد  شما  داد:  پاسخ  فروشنده 
يا  و  سيگار  كه  مراكزی  از  يا  ما  از  را  می خواهيد 

محصوالت دخانی می فروشند، خريداری كنيد.

پرسيدم: نحوه خريد چگونه است؟

كه  مدلی  شما  راحت.  بسيار  داد:  پاسخ  فروشنده 
انتخاب می كنيد. در هر نقطه تهران  می خواهيد را 
كه باشيد، دستگاه را به وسيله پيك برای شما ارسال 

می كنيم و هزينه دستگاه را به پيك می پردازيد.

اخذ نمایندگی فروش بدون مجوز

با كمی جستجو در اين سايت ها، با چند شماره برای 
اخذ نمايندگی فروش هم مواجه شدم كه تصميم 

گرفتم اين موضوع را نيز پيگيری كنم.

با يكی از شماره ها كه مربوط به استان آذربايجان شرقی 
اخذ  چگونگی  در خصوص  و  گرفتم  تماس  بود 
نمايندگی فروش پرسيدم. فروشنده در ابتدا با احترام 
بسيار و خوشحال از اينكه قرار است با وی همكاری 
كنم، گفت: آدرس ايميلتان را بفرسيد تا فاكتور اصل 
قيمت ها را برای شما ارسال كنم تا به وسيله فروش 
با قيمت هايی كه ما گذاشتيم، انشااهلل سودی كه مد 

نظرتان هست را دريافت كنيد.

از فروشنده پرسيدم: شما مجوز فروش داريد؟

فروشنده با خنده گفت: متاسفانه مافيای فروش سيگار 
هيچ وقت اجازه فروش و حركت را به ما نمی دهند. 
ما هر وقت خواستيم در اين باره حرف بزنيم، كار ما 

را رد می كنند.

گفتم: شما كه اينقدر در وصف خوب بودن سيگار 
الكترونيك نوشتيد. چرا مجوز نمی گيريد؟

فروشنده پاسخ داد: درست است، اما مافيای فروش 
سيگار اينقدر در كشور قدرت دارد كه اجازه حركت 

به ما نمی دهد.

به  ما مشكلی  برای  زمان فروش  در  پرسيدم: پس 
وجود نمی آيد؟

فروشنده پاسخ داد: نه، مطمن باشيد اتفاقی نمی افتد. 
ما االن چند سالی هست كه اين كار را انجام می دهيم. 
در ضمن سودی كه به شما می رسد، ارزش خطر 

كردن را دارد.

سخن آخر

به هر حال، هر دم از اين باغ بری می رسد. به هر كجا 
زنگ می زنيم، همه از مافيای فروش دخانيات حرف 
می زنند و ديگران را مقصر می دانند. تمامی اينها باز در 
حالی است كه علی اصغر رمزی به شانا گفته است: 
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط 
و دستورالعمل های مربوطه برای صدور مجوزهای 
عمده فروشی )استانی و سراسری( در سايت اين 
وزارتخانه )مركز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات 
كشور( قرار دارد و متقاضيان می توانند از اين سايت، 
عمده  مجوزهای  درخصوص  را  كامل  اطالعات 
فروشی دريافت كنند. اما انگار اين مجوز فروش نيز 
به گفته فروشندگان، كانال های مخصوص به خود را 

دارد.

آمارهای اعالمی درباره مصرف سیگار 
متناقض است

متاسفانه آمارهاي اعالمي مسئوالن مربوطه گوياي 
تناقض در تخمين ميزان مصرف و قاچاق سيگار 
در كشور است و از 55 تا 67 ميليارد نخ، از زبان 
مسئوالن بيان شده است، سهم قاچاق در اين مصرف 
نيز از 12 تا 25 ميليارد نخ گفته شده است. پيش تر 
عبدالرضا عزيزی، رئيس كميسيون اجتماعی مجلس 
نيز اعالم كرد: »به اندازه بودجه عمرانی در كشور، 
سيگار دود می شود«. در همين حال، واردات رسمی 
سيگار به كشور در سال1393، 14 ميليارد نخ اعالم 
شده است. ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال، مرجع 
ذيربط برای اعالم ميزان مصرف سيگار را وزارت 
حجمی  كرد  اعالم  ايسنا  است.  دانسته  بهداشت 
نزديك به 80 درصد از محصوالت دخانی موجود 
در بازار از طريق واردات تامين می شود. آمارها به 
طور قاطع می گويند كه حداقل 30  درصد از اين 
واردات از طريق قاچاق به بازار ورود پيدا می كند، 

در حالي كه براساس برنامه پنجم، واردات سيگار 
در پايان اين برنامه )1394( بايد به صفر برسد و 
از ابتداي سال آينده، واردات قانوني سيگار ممنوع 
خواهد بود و برندهاي خارجي سيگار تنها در داخل 

توليد خواهند شد.

برای کاالهای آسیب رسان جریمه در 
نظر بگیریم

كـميسيون  رئيس  نايب  رستميان،  عبدالرحمن 
بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه بايد برای 
گرفته شود  نظر  در  آسيب رسان جريمه  كاالهای 
عوارض  برای  را  جريمه  اين  از  حاصل  مبالغ  و 
بين 23 كشور  ما در  كنيم، گفت:  سالمت هزينه 
منطقه، ارزان ترين قيمت سيگار را داريم، اما بايد 
بتوانيم بر اين كاالها عوارض ايجاد كنيم چرا كه 
هر 10 درصد افزايش عوارض، كاهش مصرف را 

به دنبال دارد.

همچنين علي اكبر سياري، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، يكي از استراتژی هاي اين وزارتخانه در 
حوزه سيگار را افزايش قيمت برشمرد و گفت: يكی 
از راه های كاهش مصرف سيگار افزايش قيمت آن 
است، اما هرچه تالش كرديم ماليات بر سيگار را 
افزايش دهيم، به بهانه افزايش قاچاق، موفق به اين 

كار نشديم.

روز  شعار  بهداشت،  جهانی  سازمان  است  گفتني 
جهانی بدون دخانيات در سال گذشته را »افزايش 

ماليات دخانيات« اعالم كرده بود.

ورود کاالهای غیر ضرور در برنامه پنجم 
برای سیگار الزم االجرا نیست

همچنين در تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم 
توسعه، قانون ممنوعيت ورود كاالهای غيرضرور 
در طی برنامه پنجم برای سيگار الزم االجرا نيست. 
بر  مشتمل  را  الزم  اقدامات  است  مكلف  دولت 
كاهش مصرف، توليد سيگار خارجی معتبر با نشان 
تعهد  بر  مشروط  كشور  داخل  در  اصلی  تجاری 
آورد  به عمل  را  واردات  عدم  به  مذكور  شركت 
به نحوی كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با 

مصرف برقرار گردد.

حال با تمامی اين تبصره ها و قانون ها كه درباره 
و  واردات  مصرف،  كنترل  سيگار،  فروش  مجوز 
صادرات سيگار و همگی آنها وجود دارد، در عمل 
با روی ديگری از سكه در جامعه روبه رو هستيم. 
بيماری های  هزينه  از  بهداشت  وزارت  طرفی  از 
ناشی از استعمال سيگاركه به اين وزارتخانه تحميل 
شده صحبت می كند و از طرف ديگر، كميسيون 
بر  ماليات  افزايش  از  مجلس  درمان  و  بهداشت 
سيگار به عنوان كاالی آسيب رسان حرف می زند. 
با اين حال، قانون برنامه پنجم توسعه كشور قوانين 
با  رابطه  در  را  رسان  آسيب  كاالهای  به  مربوط 
برنامه  پايان  با  البته  ندانست،  االجرا  الزم  سيگار 
پنجم توسعه و آغاز برنامه ششم، بايد منتظر تغيير 

در اين قانون باشيم.
تمامی اينها يك طرف، از طرف ديگر بحث مجوز 
فروش محصوالت دخانی، خود در پيچ و خم زيادی 
قرار گرفته است كه در هر پيچ آن، با حركت جديد و 
دور از ذهنی رو به رو می شويم. در نهايت بايد ديد كه 
توليد، ورود و فروش انواع محصوالتی دخانی منفعت 
بيشتری دارد يا پرداخت هزينه های درمان بيماری های 

ناشی از استعمال سيگار ؟!

ارزان  شدن  از  مدیرعامل شرکت ملی دخانیات 
مواد اولیه وارداتی سیگار به دنبال لغو تحریم ها 
در ماه های آینده خبر داد. محمد حسین برخوردار 
درباره اولین تاثیرات لغو تحریم های اقتصادی بر 
اجرا  آینده  ماه  که  در کشور  وضعیت دخانیات 
می شود، گفت: در دوره تحریم ها، توتونی که به 
کشور وارد می شد از واسطه های سوم و چهارم 
تهیه می شد اما اکنون با باز شدن سوئیفت، این 
امکان وجود دارد که با کشور فروشنده، ارتباط 
مستقیم برقرار و اطمینان پیدا کنیم که پول مان از 

دست نمی رود.

استقرار برنامه جامع اقدام مشترك، يا همان برجام 
را شايد بتوان در كنار طرح تحول نظام سالمت، از 
بزرگترين دستاوردهای دولت تدبير و اميد دانست. 
دولت يازدهم پس از سال ها بحث و رفت و آمد، 
توانست پرونده هسته ای كشور را به سرانجام برساند 
و برنامه جامع اقدام مشترك را با كشورهای 1+5 منعقد 
كند. شايد اولين دستاورد متصور بعد از برجام، از بين 
رفتن تحريم های ظالمانه ای باشد كه سال های گذشته، 
در همه عرصه ها، گريبان فعاليت های اقتصادی كشور 
را گرفته بود، تحريم هايی كه البته شركت های دخانی، 

تا حدی از آن مستثنا بودند.

پی ام دی

موضوع  بسته شدن  برای  قطعنامه 5+1  پيش نويس 
پی ام دی روز سه شنبه 24 آذر در جلسه فوق العاده 
شورای حكام با اجماع و به اتفاق آرا به تصويب 
كليه  شامل  قطعنامه  اين  خالصه  طور  به  رسيد. 
مؤلفه های الزم برای مختومه شدن موضوع پی. ام. 

دی است. اين مولفه ها عبارتند از

- اذعان به تكميل نقشه راه بين ايران و آژانس،

- لغو 12 قطعنامه پيشين شورای حكام در خصوص 
ايران،

- خاتمه دادن به موضوع »اجرای پادمان در ايران« در 
دستور كار آژانس و ايجاد موضوع جديدی تحت 

عنوان »اجرای برجام«

- اذعان صريح به بسته شدن پرونده و استفاده از كلمه 
close در بند 9.

ايران بخشی از اقدامات هسته ای خود در چارچوب 
برجام از جمله خارج كردن محفظه اصلی راكتور 
اراك و نيز انتقال اورانيوم غنی شده اش به روسيه را به 
اعالم خاتمه رسيدگی موضوع PMD موكول كرده 
اين پيش نويس در  از تصويب  بعد  بنابراين  است. 
شورای حكام ايران اقدامات هسته ای خود را تكميل 

خواهد كرد.

در همين حال ساير اقدامات هسته ای، هماهنگی ها و 
امضای توافق ها و اسناد در رابطه بازطراحی راكتور 
اراك و نيز جمع آوری سانتريفيوژهای غيرفعال و فعال 

در سايت های نطنز و فردو در حال انجام است.

اقتصاد

با فرض ادامه توافق و برداشته شدن همه تحريم ها، 
كارشناسان اقتصادی دامنه متفاوتی از تاثيرات مثبت 
و منفی بر اقتصاد كشور را متصور می شوند. برخی 
با رفع تحريم ها و حضور شركت های  معتقدند 
خارجی در كشور، زمينه سرمايه گذاری بهبود می يابد 
و كشور با رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. برخی اما 
مشكالت ساختاری موجود در اقتصاد كشور را بسيار 
مهم ارزيابی می كنند و معتقدند، تاثير لغو تحريم ها و 
پسابرجام در اقتصاد كشور تنها 30 درصد است و 
ساير مشكالت، ريشه در ساختار اقتصاد كشور دارد 

روی دیگر سکه برداشته شدن تحریم ها

با اجرای برجام سیگار ارزان می شود!
و ايجاد اشتغال، خروج از ركود و بهبود وضعيت 
معيشتی مردم، از مهم ترين چالش های اقتصادی پسا 

برجام است. 
نظر  يك  در  همگی  اما  متناقض  ديدگاه های  اين 
مشترك هستند، لغو تحريم ها حضور بيشتر شركت ها 
و سرمايه گذاران خارجی را در كشور ممكن می كند. 
البته همچنان يك سوال اساسی وجود دارد و آن اين 
چه  در  سرمايه گذاری  و  شركت ها  كدام  كه  است 

بخش هايی، به كشور كمك خواهد كرد؟ 

ژاپن

مثال بارز برای پاسخ به اين سوال، كشور ژاپن است. 
كشور ژاپن از سال ها پيش، به عنوان كشوری كه 
صنايع و تكنولوژی بااليی را در اختيار دارد، شناخته 
می شود. كشور ژاپن در سال 2010 سومين قدرت 
اقتصادی دنيا )پس از آمريكا و چين( بوده و در آسيا 
نيز، رتبه دوم را از اين لحاظ داراست. اين كشور 
اكثر  و  است  محدودی  خيلی  طبيعی  منابع  دارای 
جزاير و خاك آن، كوهستانی و آتشفشانی است؛ 
ولی با همكاری های دولت در بخش صنعت و نيز 
پيشرفته،  فناوری های  در  گسترده  سرمايه گذاری 
ژاپن به عنوان يكی از پيشگامان عمده در صنعت و 
تكنولوژی دنيا شناخته شده است. صادرات، بخش 
تشكيل  را  ژاپن  اقتصادی  درآمدهای  از  عمده ای 
می دهد و آمريكا با 22/7 درصد، چين با 13/1 درصد 
شركای  عمده ترين  درصد،   7/8 با  جنوبی  كره  و 
صادراتی  محصوالت  هستند.  كشور  اين  تجاری 
نقل،  و  تجهيزات حمل  ژاپن، شامل  عمده كشور 
الكتريكی  الكترونيك، ماشين آالت  اتومبيل، صنايع 
و صنايع شيميايی هستند. در بخش صنايع، ژاپن به 
عنوان يكی از پيشرفته ترين كشورها در زمينه توليد 
اتومبيل، تجهيزات الكترونيكی، ماشين ابزار، فوالد 
و فلزات غيرآهنی، كشتی سازی، صنايع شيميايی و 
نساجی و نيز صنايع غذايی فرآوری شده به شمار 
می آيد. اين كشور دارای چندين شركت بين المللی 
با مارك های معتبری همچون تويوتا، هوندا، سونی، 

نيسان، سيتی زن و... است. 

رفع تحريم ها و برداشته شدن جريمه و ممنوعيت 
تجرات با ايران، در نگاه نخست شايد نويد حضور 
و  سونی  هوندا،  تويوتا،  مانند  معتبری  برندهای 
تكنولوژی پيشرفته اين كشور به ايران را بدهد، زيرا 
مسئوالن كشور نيز بارها تاكيد كرده اند كه در شرايط 
پساتحريم، به كسانی اجازه ورود به كشور را می دهند 
كه تكنولوژی و علم خود را نيز وارد كنند. اما ظاهرا 
قبل از ورود علم و تكنولوژی از ژاپن به كشور ما، 
ورود  در صف  كشور  اين  دخانياتی  های  شركت 
ايستاده اند تا راحت تر از گذشته، محصوالت دخانی 

خود را در بازار كشور ما به فروش برسانند.

سیگار ارزان می شود

وزارت  مسئوالن  كه  زمانی  و  شرايط،  اين  در 
حوزه  فعاالن  و  مجلس  نمايندگان  و  بهداشت 
تجربيات  اساس  بر  دخانيات  استعمال  با  مبارزه 
برای  دخانيات  شدن  گران  ضرورت  بر  جهانی، 
كاهش مصرف سخن می گويند، مديرعامل شركت 
ملی دخانيات از ارزان  شدن مواد اوليه وارداتی سيگار 
به دنبال لغو تحريم ها در ماه های آينده خبر می دهد. 
محمدحسن برخوردار در گفت وگو با ايسنا می افزايد: 
مواد  واردات  هزينه های  تحريم ها،  برداشته شدن  با 
اوليه كاهش پيدا می كند. البته مدتی زمان الزم است 
تا بتوانيم تا فروشندگان اصلی مواد اوليه را شناسايی 
كنيم و از دست اول و دوم مواد اوليه مورد نياز را تهيه 
كنيم. برخوردار اظهار می كند: به هر حال بازگشت 
می خواهد.  زمان  به  اوليه  حالت  به  ايران  تجارت 
مديرعامل شركت ملی دخانيات همچنين تصريح 
می كند: لغو تحريم ها هيچ تاثيری بر وضعيت قاچاق 
سيگار نخواهد گذاشت. قاچاق مقوله جدايی است 
كه به دنبال عدم پرداخت حقوق دولت و مردم است 
و بنايی بر پرداخت ماليات ندارد و اين اتفاق به رفع 

تحريم ها ارتباطی پيدا نمی كند.
و  شركت ها  ورود  و  تحريم ها  رفع  شرايط  در 
بايد بيشتر  سرمايه گذاران خارجی به كشور، شايد 
مصالح  فدای  عمومی،  سالمت  كه  باشيم  مراقب 

اقتصادی نشود.
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نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
با بیان اینکه حجم قاچاق سیگار، برابر با واردات 
متاسفانه  گفت:  است،  داخل  تولید  و  قانونی 
شرکت دخانیات ایران هیچ کنترل و نظارتی روی 

محصوالت دخانی و قاچاق ندارد.

چندی پيش در سايت خبری خانه ملت، حميدرضا 
قاچاق  كنترل  و  رسيدگی  وظيفه  طباطبايی نائينی 
محصوالت دخانی را به عهده شركت دخانيات دانست 
و گفت: برخی از برندهای سيگار با اينكه هيچ مجوزی 
برای ورود به كشور ندارند، اما به وفور در كشور يافت 
می شوند. برخی برندها هم مشترك بوده و جدای 
 از مسير قانونی از راه قاچاق وارد كشور می شوند.
نماينده مردم نائين در مجلس با تاكيد بر اينكه شركت 
دخانيات ايران يكی از متوليان مبارزه با قاچاق است، 
در ادامه افزود: ساماندهی و كدگذاری و البته كنترل 
محصوالت دخانی برعهده شركت دخانيات است، 
اما تاكنون اقدام موثری از سوی اين شركت صورت 
نگرفته است. البته در قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز نيز همه كاالها بايد كدگذاری شوند كه وزارت 
صنعت آيين نامه مربوط به اين قانون را در وزارتخانه 
تصويب نكرده، لذا كدگذاری اقالم كااليی صورت 

نمی پذيرد. 

در ابهام به صحبت وی مبنی بر اينكه كنترل قاچاق 
انجام  خوبی  به  دخانيات  شركت  توسط  سيگار 
طباطبايی  آقای  با  قرمز  كارت  خبرنگار  نمی شود، 
كه  اين سوال  به  پاسخ  در  ايشان  و  تماس گرفت 
آيا كنترل قاچاق سيگار مربوط به شركت دخانيات 
است، گفت: شما از كجا تماس می گيريد؟ من نه 
وقت مصاحبه دارم و نه می خواهم در اين باره صحبت 
كنم. خبرنگار كارت قرمز گفت: پس ما در جواب 
در  كه  دهيد،  پاسخ  نخواستيد  شما  كه  می گوييم 
جواب، تنها صدای بوق قطع شدن تلفن شنيده شد. 

خالصه با انتشار اين خبر در سپيد آنالين و سايت 
باالخره  كه  شديم  سردرگمی  دچار  ملت،  خانه 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

کنترل و نظارت بر قاچـاق سیـگار، 
بر عهده شـرکت دخانیـات است! 

كه  حتما  كيست؟  عهده  بر  سيگار  قاچاق  كنترل 
كميسيون قضايی و حقوقی در اينباره نظرات خود 
 را دارد كه متاسفانه تنها صدای بوق نصيبمان شد.
نايب رئيس كميسيون قضايی و حقوقی همچنين 
در ادامه تصريح كرده است: نظارت و كنترل صحيح 
روی دخانيات وجود ندارد و مبارزه با قاچاق نيز با 
سهل انگاری پيش می رود، در اين خصوص می توان 
تحقيق و تفحص از شركت دخانيات را مطرح كرد 
يا اينكه ارگان های نظارتی جهت پيگيری ورود پيدا 
كنند، زيرا مصرف سيگار و قاچاق آن، آسيب های 

بسياری را به دنبال خواهد داشت. 

نظارت،  كنترل،  همچنان  طباطبايی  آقای  بنابراين 
بر  ساماندهی و كدگذاری محصوالت را همچنان 
را  آنان  انگاری  سهل  و  دانسته  شركت  اين  عهده 
همچنان مورد نكوهش قرار داده است. تمامی اينها در 
حاليست كه براساس ابالغيه دولت در تيرماه سال91 
شركت دخانيات به دو بخش حاكميتی و تصدی گری 
تبديل شد كه بخش حاكميتی، وظايف نظارت بر 
واردات سيگار، مبارزه با قاچاق و عامليت های صنعتی 
را تحت عنوان مركز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات 
تصدی گری شركت  بخش  و  شد  عهده دار  كشور 

دخانيات نيز به بخش خصوصی واگذار شد.

واردات سیگار تحت نظارت دولت است

دخانيات  بر  نظارت  و  برنامه ريزی  مركز  رئيس 
كشور در ارتباط با واردات محصوالت دخانی نيز 
چندی پيش در شانا گفت: واردات نيز مانند كشت 
و توليد، مطابق قانون تحت نظارت دولت است و 
صرفا واردات سيگارهايی كه در بازار داخل كشور 
طی ساليان گذشته مصرف داشته اند، مجاز هستند 
 و به برندهای جديد، مجوز واردات داده نمی شود.
برندهای  به  دادن  مجوز  صورت  در  افزود:  رمزی 
را  درخواست  اين  زيادی  واردكنندگان  كه  جديد 
داشته اند، عمال بازار كشور مواجه با برندهای متنوع و 
زيادی با نام ها، بسته بندی ها و رنگ های متنوع خواهد 
شد و اين امر، قاعدتا ميزان مصرف را افزايش خواهد 

داد كه تجربه آن در ساير كشورها نيز وجود دارد.

در حال اجرای اصالح سیستم توزیع 
سیگار هستیم

رئيس مركز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات كشور 

مصرف سيگار، سياست های حاكميتی با قوت اعمال 
می شود.واردات و عرضه محصوالت

رمزی اضافه كرد: مطابق قانون، كشت، توليد، واردات و 
عرضه محصوالت دخانی بايد با مجوز و تحت نظارت 
دولت انجام پذيرد و اين وظايف حاكميتی از طريق مركز 
 برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات كشور انجام می شود.
وی گفت: مطابق قانون، مجوزهای واردات و ميزان 
آن توسط اين مركز صورت می گيرد و آمار توليد از 
اخذ  ماهيانه  به صورت  توليدی  متعدد  كارخانه های 
می شود و آمار صادرات در اين مركز به عنوان متولی 
مراكز  تمامی  و  است  موجود  دقيق  به صورت  امر 
آمارهای  از  می توانند  تنها  تصميم گيرنده،  و  آماری 
 اين مركز به عنوان متولی امر استفاده و استناد نمايند.
رمزی گفت: اخيرا برخی افراد يا برخی توليدكنندگان 
داخلی با ارائه آمارهای نادرست از توليد و واردات 
درصدی  يا 50  قاچاق 40  آمار  ادعای  )مانند   ... و 
 سيگار( موجب به هم ريختگی اذهان عمومی شده اند.
ذيل،  شرح  به  شده  ارائه  آمارهای  به  اشاره  با  وی 
تاكيد كرد كه برخی از توليد كنندگان داخلی و افراد 
نمايند. خودداری  نادرست  آمارهای  ارائه  از   ديگر 
دخانيات  بر  نظارت  و  برنامه ريزی  مركز  رئيس 
 1393 سال  در  سيگار  داخلی  توليد  گفت:  كشور 
اين سال،  بوده و واردات در  نخ  ميليارد  معادل 29 
معادل 14 ميليارد نخ بوده است. در مجموع توليد و 
 واردات 43 ميليارد نخ از مصرف را تامين نموده اند.
وی افزود: بر اساس اعالم وزارت بهداشت كه مصرف 
كشور را حدود 55 ميليارد نخ اعالم نموده است، در 
صورت محاسبه ميزان مصرف بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت و كسر نمودن 43 ميليارد نخ توليد داخل 
ميزان  ميليارد نخ مصرف،  از 55  و واردات كشور  
می شود. برآورد  نخ  ميليارد  تنها 12  سيگار   قاچاق 
درصد   21 حدود  ميزان  اين  كرد:  تصريح  وی 
مصرف كشور است و در صورتيكه برآورد مصرف 
اين مركز را مالك قرار دهيم )حدود 60 ميليارد نخ( 
ميزان قاچاق حدود 17 ميليارد نخ خواهد بود كه در 
 حدود 28 درصد مصرف كشور را تشكيل می دهد.
رمزی با بيان اينكه ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در آخرين مصوبه خود مرجع ذيربط برای اعالم 
ميزان مصرف سيگار در كشور را وزارت بهداشت 
بيان كرده است، افزود: برای به روز رسانی اين آمار، 
مقرر شده است تا وزارت بهداشت اقدامات الزم را با 
هماهنگی مركز آمار ايران در سر شماری نفوس كشور 

به عمل آورد.

سخن آخر

با تشكر از آمار و ارقام هايی كه مركز برنامه ريزی 
و نظارت بر دخانيات كشور در سايت خود مبنی 
بر ميزان قاچاق و ميزان مصرف سيگار در كشور 
مطالب  اين  تمامی  خواندن  با  است،  كرده  منتشر 
متوجه می شويم كه شركت دخانيات به عنوان يك 
متصدی، نظارت بر قاچاق و ساماندهی و كدگذاری 
كاالی دخانی را نه تنها بر عهده ندارد، بلكه در حدود 
وظايفش نيز تعريف نشده است. بنابراين با ابهاماتی 
كه در اين خبر منتشر شد، آقای طباطبايی می توانستد 
به جای قطع كردن تماس، درستی اين مسئله را بيان 
كرده و به ابهام انتشار اين خبر در سايت ها و نشريات 

خبری 2 دی ماه، پايان دهند.

در خصوص ماليات گفت: در حال حاضر مالياتی 
كه از سيگارهای وارداتی اخذ می شود  93 درصد 
است كه 83 درصد آن توسط گمرك و با توجه به 
تكاليف قانونی مربوطه كه در قانون بودجه و قوانين 
ديگر قيد شده است، اخذ می گردد و 10 درصد نيز 
به عنوان حق انحصار محصوالت دخانی، توسط اين 
می شود. واريز  خزانه  حساب  به  و  پيگيری   مركز 
رمزی يادآور شد: اين مبالغ تحت عناوين مختلف و 
متعدد در قوانين مختلف اخذ می شوند كه مجموعا 
93 درصد است و مستندات و مبالغ واريزی توسط 
تاكيد  با  وی  است.  ارائه  قابل  خزانه،  و  گمرك 
مجدد بر اينكه افزايش ماليات در واردات و توليد، 
موجب افزايش قاچاق سيگار و محصوالت دخانی 
به  ماليات  افزايش  اين  حاليكه  در  می شود افزود: 
مرحله نهايی يا مصرف كننده منتقل شود، می تواند اثر 
 خود را به لحاظ كاهش مصرف سيگار داشته باشد.
وی گفت: در همين راستا با هماهنگی دستگاه های 
ذيربط، در حال اجرای اصالح سيستم توزيع سيگار 
در  و  هستيم  شد،  داده  توضيح  قبال  كه  همانگونه 
صورت اجرای كامل سيستم توزيع تا مرحله خرده 
فروشی، امكان انتقال ماليات به مصرف كننده مهيا 
خواهد شد و قطعا در اين مرحله در جهت كاهش 

هر چند تا كنون هيچ كدام از منابع رسمی، عقد قرارداد 
تائيد  را  سيگار  توليدكننده  خارجی  شركت های  با 
نكرده اند، اما برخی نمايندگان كميسيون بهداشت و 
شركت های  اين  حضور  به  نسبت  مجلس،  درمان 
 خارجی در دوران پساتحريم، ابراز نگرانی كرده اند..
چندی قبل، وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه 
به عنوان يكی از اعضای هيات دولت، آيا از ساخت 
تفاهم نامه ها  اين گونه  انعقاد  كارخانجات سيگار و 
اعالم  تسنيم  به  صراحت  با  نمی كنيد،  جلوگيری 
نمی دهد. گوش  ما  حرف  به  كسی  متاسفانه   كرد: 
بهداشت  كميسيون  عضو  آريايی نژاد،  احمد  دكتر 
بـا  گـفت وگـو  در  نـيـز  مــجــلس  درمـــان  و 
جـام جـم اين احتمال ها 
گفت:  و  كرد  تائيد  را 
ادعا  مسئوالن  برخی 
می خواهيم  ما  كرده اند 
عالوه بر عقد قرارداد با 
شركت های خارجی توليدكننده محصوالت دخانی، 
فناوری توليد آنها را هم به ايران بياوريم، اما سوال ما 

اين است آيا بهتر نيست به جای واردات فناوری مخل 
سالمت جامعه، فناوری مربوط به حوزه های علم و 
 صنعت را وارد كشور كنيم تا دردی از مردم درمان شود؟
اين نماينده مجلس با بيان اين كه واردات هرچيزی 
كه سالمت جامعه را به خطر بيندازد، از منظر شرعی 
آرام  آرام  باشد  قرار  اگر  می كند:  تاكيد  است،  حرام 
توليد  سيگار  ما  برای  و  بيايند  ايران  به  خارجی ها 
اخالقی  و  شرعی  عقلی،  منظر  از  اتفاق  اين  كنند، 
صحيح نيست و بايد در همين مرحله كه زمزمه هايی 
 شنيده می شود، در مقابل اتخاذ اين تصميم ها بايستيم.
آريايی نژاد خاطرنشان مـی كـنـد: نـمـی شـود مـا 
بخـش عظـيـمی از بودجه نظام سالمت و هدفمندی 
يارانه ها را صرف درمان سيگاری ها كنيم، اما از آن طرف 

شركت های خارجی در ايران به توليد سيگار بپردازند.

جلـوگیـری از قـاچـاق 
استدالل شرکت دخانیات

محمدحسين برخوردار، مـديـرعـامــل شــركـت 

عقد  از  ايران  دخانيات 
دفاع  جديد  قراردادهای 
جام جم  به  و  می كند 
بايد  يا  ما  می گويد: 
اين  به  رويايی  نگاهی 
موضوع داشته باشيم يا واقع بينانه با آن برخورد كنيم. 
از نگاه واقع بينانه ما بايد توليد را به اندازه مصرف 
قاچاق  به داخل  تا سيگار خارجی  برسانيم  كشور 
نشود. از نگاه رويايی نيز نه بايد سيگاری توليد شود و 
نه كسی سيگار بكشد؛ اما با وجود مصرف حدود 67 
ميليارد نخ سيگار در سال، اين نگاه رويايی نمی تواند 
كند. حل  را  كشور  در  سيگار  مصرف   مشكالت 
از نگاه برخوردار، تنها راه مقابله با مصرف سيگار، 
و  است  پايه  سنين  از  فرهنگ سازی  و  آموزش 
»با  است:  زمانبری  فرآيند  هم  فرهنگ سازی  اين 
سرمايه گذاری شركت های خارجی در ايران، توليد 
داخلی دخانيات رونق می گيرد. با اين كار هم جلوی 
صنعت  حيات  هم  و  می گيريم  را  سيگار  قاچاق 
شد.« خواهد  حفظ  ايران  در  دخانيات  ساله   70 

برخوردار نيز عقد قرارداد رسمی با شركت های خارجی 
را تكذيب می كند، اما در عين حال خاطرنشان می كند: 
با كشورهای ايتاليا، تركيه و چين برای عقد قرارداد 
توليد سيگارهای خارجی در ايران مذاكراتی صورت 
 گرفته، اما هنوز هيچ قرارداد رسمی منعقد نشده است.
اگرچه همين االن هم برخی شركت های خارجی 
توليدكننده محصوالت دخانی در ايران حضور دارند، 
اما يك منبع آگاه در شركت دخانيات ايران نيز كه 
نمی خواهد نامش فاش شود، به ما می گويد اگر قرارداد 
جديدی با شركت های خارجی بسته شود، برای آنها 
دو شرط گذاشته می شود، طوری كه آنها ملزم خواهند 
شد فناوری توليد اين محصوالت را هم در اختيار 
ما قرار دهند و در آينده 
صادرات  توسعه  نيز 
كشورهای  به  ايران  از 
باشند. داشته   ديگر 
اما سليمان عباسی، ديگر 
معتقد  مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  عضو 
است: حتی اگر توسعه صادرات هم صورت بگيرد، 

در شان كشور اسالمی ايران نيست كه محصوالت 
 مضر سالمت انسان ها را به ديگر كشورها صادر كند.
عباسی در گفت وگو با جام جم تصريح می كند: در 
صورتی كه شركت های توليدكننده دخانيات در ايران 
بخواهند نسبت به عقد قرارداد رسمی با خارجی ها 
اقدام كنند، مجلس در مقابل اين تصميم گيری خواهد 
سالمت  سيگار  نمی دهيم  اجازه  ما  زيرا  ايستاد؛ 
شهروندان و بنيان خانواده ها را به خطر بيندازد: »سيگار 
دروازه ورود به هر نوع اعتيادی است. نمی شود ما از 
يك طرف با افزايش توليد سيگار، جوانان را به سمت 
مصرف اين ماده دخانی تشويق كنيم و از طرف ديگر 
 با مصرف سيگار در جامعه مخالفت و مقابله كنيم.«
با اين تفاسير اگر بنا بر انعقاد قرارداد با شركت های 
اين نوع قراردادها  بايد  دخانی خارجی است، اوال 
شفاف و با اطالع رسانی دقيق صورت گيرد، ثانيا در 
كنار اين قراردادها توجه به ماليات سالمت، يعنی 
اعمال ماليات های قابل توجه به صنعت دخانيات و 
استفاده از آن در تاسيس مراكز ترك سيگار يا فضاهای 

ورزشی، مورد توجه قرار گيرد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان یا اشاره 
به افتتاح اولین مرکز ترک دخانیات در این استان 
از  بعد  سیگاری  افراد  هزینه های سالمت  گفت: 
باید توسط جامعه  بیماری های مختلف،  به  ابتال 
تامین شود. چرا که اکثر افراد سیگاری و معتاد 
به دخانیات، به مشکالت ریوی، قلبی، عروقی و 

مغزی، مبتال می شوند.

متاسفانه  افزود:  ادامه  در  علی اكبر حقدوست  دكتر 
مانند  مختلف  بخش های  در  بايد  كه  اعتباراتی 
مدارس و تعذيه هزينه شوند، به ناچار صرف درمان 
 بيماری های افراد معتاد به سيگار و دخانيات می شود.

حقدوست ادامه داد: دود متساعد شده از سيگار تا 10 
برابر، مواد سمی توليد می كند و اين دود در فضای بسته 
تا روز بعد استنشاق می شود كه برای ريه مشكل آفرين 
است. بنابراين افراد سيگاری عالوه بر خود، زيان هايی 
 را نيز به اطرافيانشان وارد و آنها را نيز آلوده می كنند. 
شد:  متذكر  كرمان  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئيس 
همه دستگاه های اجرايی بايد با همكاری يكديگر 
مبارزه  دخانيات  مصرف  اجتماعی  معضل  با 
استعمال دخانيات و  افزايش  متاسفانه شيب  كنند. 
 به خصوص سيگار، در خانم ها شدت گرفته است.
وی به شيوع مصرف قليان در جامعه نيز اشاره كرد 
و افزود: متاسفانه در زمينه مقابله با مصرف قليان، 
كم كاری می كنيم. بايد به منظور معرفی عوارض و 
خطرات مرگبار مصرف دخانيات از جمله سيگار و 

قليان، تبليغ و راهكار ارائه دهيم.

مرکز ترک دخانیات کرمان بر پایه
 رفتار درمانی کار می کند

دخانيات  ترك  مركز  پزشك  و  فنی  مسئول 
كلينيك  اولين  ايجاد  درباره  نيز  كرمان  استان 
اين  هدف  گفت:  كرمان  استان  در  سيگار  ترك 
پيشگيری  و  دخانيات  مصرف  كاهش  مركز 
صورت  به  دخانيات  سوء  عوارض  از 
است. كشوری  پايلوت  برنامه  طبق  و   رايگان 
سال   5 حدود  افزود:  ادامه  در  غضنفری  پژمان 

گزارش اختصاصی کارت قرمز از افتتاح نخستین کلینیک ترک سیگار در کرمان

تالش کرمانی ها برای کنترل دخانیات

اين  پايلوت  صورت  به  بعثت  كلينيك  در  پيش 
كار را انجام داديم كه به داليلی متوقف شد، ولی 
امسال به صورت جدی و ادامه دار در بيمارستان 
شفا )مركز قلب كرمان( اين كلينيك را برپا كرديم 
تا به صورت جدی تر در حوزه پيشگيری و مبارزه 

با استعمال مواد دخانی در استان گام برداريم.

كار  و  محيط  سالمت  مركز  دفتر  داد:  ادامه  وی 

را  آموزشی  دوره های  تهران  در  بهداشت  وزارت 
اساس  بر  كه  كرد  برگزار  دخانی  مواد  ترك  برای 
ترك  پزشك  و  كارشناس  روانشناس،  يك  آن، 
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  انتخاب  به  دخانيات 
اين  گذراندن  منظور  به  كرمان  پزشكی  علوم 
 دوره ها به مركز ترك دخانيات تهران، اعزام شدند.
كه بعد از اتمام دوره ها تصميم بر اين شد كه با كمك 
دانشگاه علوم پزشكی كرمان، كلينيك ترك دخانيات 

راه اندازی شود.

وی در ادامه عنوان كرد: مركز ترك دخانيات كرمان 
بر پايه رفتار درمانی كار می كند و ارجاع بيماران از 
سوی متخصصان به اين مركز انجام می شود. همچنين 
بيماران معتاد به مصرف دخانيات كه عفونت ريوی، 

عوارض قلبی و فشار خون دارند به صورت رايگان 
در اين مركز ويزيت و مشاوره روان شناسی دريافت 
می كنند. اين افراد بعد از انجام آزمايشات متعدد به 
سمت تغيير رفتار سوق پيدا می كنند كه منجر به ترك 

دخانيات می شود.

سيگار  ترك  مراحل  بيشتر  توضيح  در  غضنفری 
بايد همه داليلی كه فرد  برای ترك سيگار  گفت: 
سيگاری شده را بررسی نمود و بعد از آن، داليلی 
كه انگيزه فرد را برای ترك قوی تر می كند، شناسايی 
كرد. ترك سيگار نياز به زمان دارد، البته پشتكار و 
دارد. زيادی  اهميت  نيز  سيگاری  فرد   همكاری 
وی متذكر شد: در بهترين روش بايد ابتدا به آن فكر 
كرد، تصميم گرفت، اراده را تقويت نمود، ضررهاي 
سيگار و فوايد ترك سيگار را دانست و از توصيه هاي 
نيز  نيكوتين  جايگزينی  و  درماني  روان  بهداشتي، 

استفاده كرد.

برای رسيدن به تمامی اينها، فرد بايد به كلينيك و 
مراكز مربوطه مراجعه كرده و مراحل ترك سيگار را 
زير نظر پزشك متخصص و مشاوره مخصوص انجام 

دهد تا نتيجه مطلوب عايد آن فرد شود. 

و  سيگار  متاسفانه  گفت:  خاتمه  در  عضنفری 
شيوع  نوجوانان  و  دانشجويان  بين  در  قليان 
در  كه  می دانيم  همگی  است.  كرده  پيدا  زيادی 
به  اعتياد  آغاز  استعمال سيگار خود  مواقع،  اكثر 
ساير مواد مخدر است كه معموال از سنين پايين 
آغاز می شود. اگر به اپيدمی استعمال مواد دخانی 
در  آن  افزون  روز  مصرف  شاهد  نشود،  توجه 
بين جوانان و نوجوانان خواهيم بود. بنابراين در 
مرحله اول، پيشگيری بهتر از درمان است كه بايد 
خانواده ها بيش از هر وقت ديگری به آن توجه 
كنند. الزم به ذكر است، خوشبختانه با اينكه اين 
مركز روزهای آغازين خود را طی می كند، ولی 

در روز حدود 8 تا 10 نفر برای ويزيت به اين 
مركز مراجعه می كنند.

کرمان در بحث استعمال سیگار 
وضعیت خوبی ندارد

مديركل اجتماعی و فرهنگی استانداری كرمان نيز در 
اين باره گفت: متاسفانه در بحث استعمال دخانيات، 
استان كرمان در شرايط خوبی به سر نمی برد. البته تاكنون 
برنامه ها و فرهنگ سازی هايی در حوزه مبارزه با مواد 
دخانی در استان اجرا شده تا اين معضل را بتوانيم با 

برنامه ريزی صحيح از بين ببريم.

زهرا موسی پور در رابطه با برنامه هايی كه تاكنون 
انجام شده، ياد آور شد: جلساتی با ادارات كل ارشاد 
اسالمی، دانشگاه علوم پزشكی، آموزش و پرورش و 
ديگر ادارات و سازمان های مربوطه در استان داشته ايم 
كه البته برنامه هايی هم تدوين و اجرا شد. به طور مثال 
نصب بنرهای هشدار دهنده در سطح شهر يا پلمپ 
قليانسراها توسط نيروی انتظامی استان از جمله اين 
موارد بود. ولی بايد گفت يكی از مهم ترين اقدامات 
ما در اين راستا ايجاد مركز ترك دخانيات بود كه 
با همكاری دانشگاه علوم پزشكی استان كرمان در 

بيمارستان شفا )مركز قلب( داير شده است.

و  زنان  بيشتر  ما  هدف  جمعيت  شد:  متذكر  وی 
دختران استان هستند. زنان و دختران به عنوان الگوی 
خانواده شايد بيش از سايرين اهميت داشته باشند. 
به عنوان  مادر خانواده  قليان كشيدن  و  زيرا سيگار 
الگوی فرزندان كه بيش از پدر با آنها در تماس است، 
تاثير بيشتری بر روی فرزندان دارد. البته دختران نيز 
همان مادران آينده هستند كه بايد برای تربيت نسلی 
سالم و موثر در جامعه تربيت شوند. حال اگر آنها در 
سنين نوجوانی با استعمال سيگار و قليان، سالمت 
جسمی و روحی خود را به خطر بياندازند، اين خطر 

می تواند به نسل های بعد نيز منتقل شود.

وی در توضيح بيشتر عملكرد مركز ترك دخانيات 
پزشكان  مركز،  اين  در  گفت:  نيز  كرمان  استان 
متخصص و روانشناسان به افراد مراجعه كننده كمك 

می كنند تا در رابطه با ترك وابستگی به نكوتين و 
نيز انجام آموزش های الزم در رابطه با مراحل ترك، 
آشنايی با عوارض نكوتين بر بدن، تاثير منفی دود بر 
روی اطرافيان، تاثير بر روی كودكان و نوجوانان و 

غيره آگاهی پيدا كنند. 

موسی پور در رابطه با استعمال سيگار و قليان توسط 
زنان و دختران اين استان نيز گفت: متاسفانه قبح 
بين  در  قليان  خصوص  به  دخانی  مواد  استعمال 
دختران و زنان استان كرمان شكسته شده است. به 
طوری كه در بين اعضای خانواده عالوه بر بزرگترها، 
نوجوانان و جوانان را هم می بينيم كه پابه پای بقيه، در 

حال كشيدن قليان هستند.

مديركل اجتماعی و فرهنگی استانداری كرمان گفت: 
يكی از راه های برون رفت از اين وضعيت، آگاهی 
بخشی است كه بايد به وسيله تمامی سازمان ها و 
ارگان های مربوطه انجام شود و فقط بر عهده يك 
نهاد يا سازمان مشخصی نيست و حركت جمعی 
را می طلبد. رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، 
وزارت بهداشت و حتی خود خانواده ها نيز بايد در 
به ثمر رسيدن اين برنامه ها به دستگاه های مربوطه 

ياری برسانند. 

مبارزه  اصلی  راهكارهای  از  يكی  متذكر شد:  وی 
اين  كه  است  مناسب  فرهنگ سازی  دخانيات،  با 
فرهنگ سازی بايد با توجه به فرهنگ بومی هر منطقه 
انجام شود. ما نيز تاكنون در سطح شهر كرمان، بنرهای 
هشدار دهنده بسياری را همراه با كالس های آموزشی 
در اين زمينه نصب و اجرا كرده ايم. همچنين صدا و 
سيمای استان، هنرمندان، آموزش و پرورش و اساتيد 
دانشگاه ها، همكاری های خوبی در اين راستا داشته اند. 

موسی پور در رابطه با معضل اعتياد گفت: در اكثر 
مواقع اعتياد به صورت ناخواسته اتفاق می افتد. افرادی 
هستند كه به خاطر قرار گرفتن در جمع دوستان يا 
موقعيت های بد، به اين بال گرفتار می شوند كه البته 
به قول معروف، »ماهی را هر وقت از آب بگيريم، 
تازه است«. بنابراين افراد هر وقت كه تصميم بگيرند، 

می توانند اعتياد را ترك كنند.

مديركل اجتماعی و فرهنگی استانداری كرمان در 
خاتمه يادآور شد: در زمينه مضرات استعمال مواد 
دخانی، اداره كل آموزش و پرورش استان نيز ستاد 
ويژه ای برای كنترل و مبارزه با مواد دخانی تشكيل 
داده است. به وسيله اين ستاد، ظرفيت جديدی برای 
كمك به اجرای برنامه های مربوط به پيشگيری در 
مدارس ايجاد شده كه با جديت در حال اجرا است.

راننده آژانس با ديدن تابلوی سر در جمعيت، پرسيد: 

ببخش خانوم شما برای ترك سيگار كار می كنيد؟

گفتم: من كه نه، ولی همكارانم افرادی رو كه بخوان 
ترك كنند، مشاوره می دن.

گفت: آخه من االن 9 ساله سيگارمو ترك كردم، بدون 
اينكه از كسی كمك بخوام و بدونم راه های علميش 

چيه

با كنجكاوی پرسيدم: چطور؟

گفت: يك روز تصميم گرفتم ديگه سيگار نكشم. 
با اينكه روزهای خيلی سختی گذروندم، ولی االن 
9 ساله كه يك نخ سيگار هم نكشيدم. دوستام در 
همان روزهای اوليه بهم می گفتند كه در روز، يك نخ 
بكش اينجور ترك كردن بهت آسيب می زنه، ولی من 
بی توجه به حرف ديگران با اكتفا به عزمی كه جزم 

كرده بودم، سيگار را برای هميشه كنار گذاشتم.
بعد از رد كردن چهارراه شلوغ و پرترافيك، نگاهی 
به اطراف انداخت و گفت: شمام جای دختر من، 
من در كنار سيگار، ترياك هم زياد می كشيدم. يادمه 
وقتی كه ترياك می كشيدم، از پايين كه خونه رو 
نگاه می كردم يك ابر كلفت و سنگينی تمام فضای 
خونه رو گرفته بود. خانواده به احترام چيزی بهم 
اين صحنه خجالتزده  با ديدن  نمی گفتند. من هم 
ادامه  خودم  كار  به  هم  باز  خوب  ولی  می شدم، 

می دادم. در كنار كشيدن ترياك، روزی 2 بسته هم 
سيگار می كشيدم. 

پرسيدم: از چند سالگی شروع كرديد؟

جواب داد: از 16 سالگی. با دوستانم دور هم نشسته 
بوديم كه بهم سيگار تعارف كردن. يادمه وقتی كشيدم 
از ژستش خيلی خوشم اومد. بهم حس بزرگ شدن 

اراده قوی تنها دلیل ترک سیگارم بود!

می داد. اوال فقط ژست و حال و هواشو دوست داشتم. 
ولی بعد، لذت خوبی از كشيدن بهم دست می داد. 
اينقدر كه هيچ زمانی رو نمی تونستم جايگزينش كنم. 

پرسيدم: يعنی چه مدت سيگاری بوديد؟

گفت: 25 سال ترياك می كشيدم و نزديك به 30 سال 
هم سيگاری بودم. 

راننده با نگاهی به آينه روبه رو گفت: دخترم، درسته 
سيگار كشيدن كار درستی نيست و به سالمتی خود 
بعضی  باور كن  ولی  می زنه.  اطرافيانمون ضرر  و 
باورش  تا  بخوره  به سنگ  بايد سرش  آدم  مواقع 
نوجوون  وقتی  نيست.  خوب  رفتار  اين  كه  بشه 
بودم، پدرم يه روز از بوی پيرهنم فهميد كه سيگار 
نهايت  در  با من بحث كرد و  كلی  اول  می كشم. 
گفت، خودت بعدا می فهمی كه چرا امروز اينقدر از 

دستت عصبانی شدم.

ولی  شدم،  ناراحت  كلی  پدرم  دستم  از  اونشب 
وقتی كه به اين سن رسيدم و دچار مشكل تنفسی 
حق  خدا  بنده  پدرم  فهميدم  تازه  شدم،  قلبی  و 
داشت هر چی حرص می خورد و منو نصيحت 
در حال حاضر من  به هرحال دخترم،  كرد.  می 
به  می كنم  فكر  كه  خوب  ولی  نمی كشم  سيگار 
اين 9 سالی هم كه سيگار را ترك  خودم ميگم 
كه  جوانتر  كاش  ای  و  بوده  دير  هم  باز  كرده ام 

بودم، ترك می كردم.
به هرحال جلوی ضرر را هر وقت بگيريم، خوبه. 
خواستم فقط بگم تنها اراده قوی می تونه توی اين 

مسير به ما كمك كنه.
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هر  در  که  است  بحث هایی  از  یکی  دخانیات، 
دوره، معموال بازار آن همیشه گرم بوده و هست. 
از یک طرف، سرمایه گذاری در صنعت دخانیات، 
افرایش تولید و از طرف دیگر، ورود سیگار قاچاق 
و کاهش مصرف، دو محور اصلی بحث پیرامون 
دخانیات هستند که همیشه، موازی یکدیگر در 

حال حرکتند.

از یک طرف، وزرات بهداشت، درمان و آموزش 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون  و  پزشکی 
اسالمی از آمار باالی سیگار قاچاق در کشور خبر 
می دهند و از طرف دیگر، خبرهایی مبنی بر کشت 
باالی توتون در کشور و صدور مجوز تولید برای 
بعضی از برندهای سیگار از گوشه و کنار به گوش 

می رسد. 

اما يكی ديگر از مسائل اين حوزه، اعداد و ارقام و 
آمارهای اعالمی است كه گاهی متناقض و غيرمنطقی 
به نظر می رسند و باعث می شود، تصميم های اقتصادی 
درستی در اين بخش گرفته نشود. اين درحاليست كه 
علی اصغر رمزی، رئيس مركز برنامه ريزی و نظارت بر 
دخانيات كشور چندی پيش گفت: اطالعات متناقض

 
منتشر شده در رسانه ها درباره آخرين وضع و آمارهای 
مربوط به صنعت دخانيات كشور، ناشی از مشكالتی 
درباره  وی  داشت.  وجود  سال ها  اين  در  كه  است 
اصالح وضع صنعت دخانيات، به تشكيل دو انجمن از 
فعاالن اين صنعت اشاره و تاكيد كرد: می توان تعدد 
دست اندركاران صنعت دخانيات و مشكالت ناشی از 
تازه ترين  درخصوص  او  كرد.  رفع  را  موضوع  اين 
تحول های اين حوزه كه باعث بهبود توليد داخل و 
احيای صنعت دخانيات ايران خواهد شد، گزارشی 
مفصل ارائه كرده كه نشان می دهد، در  سال گذشته 
14ميليارد نخ سيگار وارد كشور شد كه اين رقم نسبت 
از آن، رشد 40 درصدی داشته است.  به  سال قبل 
رمزی، در گفت وگويی كه با ميزان داشت، پيش بينی 
كرد با استفاده از ظرفيت های خالی واحدهای توليدی 
موجود و واحدهای توليدی در حال احداث، تا پايان 
سال جاری حدود 10 ميليارد نخ از واردات سيگار با 
همان برند اصلی به توليد داخلی تبديل و جايگزين 

واردات شود.

رئيس مركز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات كشور 
همچنين گفت: در زمينه توليد تنباكوی معسل، 15 
شركت توليد كننده داخلی شامل كارا پارسيان 110،  
توتون  پارس،  دوباكو  سوئيس  عادل،  دخان  نخل 
طاليی آسمان، مهر آريا، سبز آسيا، دخان صنعت نيل، 
توتون آريا، قوت عسل، شميم بهاران، زرين غزال 
محبی، شمالن، شمين نيك آرين، صدرا نگين آريا، 
تنباكوی آاليان، پرچمداران صنعت نوين و تنباكوی 
هستند. فعاليت  حال  در  )سنتی(  ايرانيان   ممتاز 
به  كشور  نياز  تامين  راستای  در  افزود:  رمزی 
محصوالت دخانی، تاكنون سرمايه گذاران داخلی و 
خارجی متعددی به مركز برنامه ريزی و نظارت بر 
دخانيات كشور مراجعه نموده اند و اين مركز، ضمن 

اطالع رسانی به آنان در خصوص قوانين و مقررات 
مربوطه به خصوص سياست های حاكميتی در راستای 
تكليف قانونی مبنی بر مكلف بودن دولت در كاهش 
با  مبارزه  جامع  قانون  اجرای  و  دخانيات  مصرف 
مصرف دخانيات و ...، اطالعات الزم را در اختيار 

آنان قرار داده است. 

ساالنه ۸۳ میلیارد نخ سیگار در کشور 
مصرف می شود

معاون  كه  حاليست  در  ها  حرف  اين  تمامی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت 
پزشكی به كيهان گفته است: هيچ تجارتی به اندازه 
سيگار سود ندارد. ساالنه در ايران 83 ميليارد نخ 
سيگار مصرف می شود كه درآمد حاصل از آن، 10 
هزار ميليارد تومان است. هر بسته سيگار كه هزينه 
تمام شده آن برای تاجر 3 هزار تومان است، به 
مبلغ 12 هزار تومان به فروش می رسد. بنابراين 4 

برابر برای آنها سود دارد. 
علی اكبر سياری در خصوص سيگارهايی كه مجوز 
از  ايران  افزود: سيگار در  ادامه  فروش دارند، در 
توليد داخل،  تأمين می شود، سيگارهای  3 روش 
و  می شود  وارد  خارج  از  مجوز  با  كه  سيگاری 
كشور  وارد  قاچاق  صورت  به  كه  سيگارهايی 
می شوند. البته سيگارهايی كه با مجوز وارد كشور 
می شوند، مختص تجاری هستند كه هر دو كار را با 
هم انجام می دهند و علت آن اين است كه ميزان سود 
 حاصل از فروش دخانيات در ايران بسيار باال است.
وی متذكر شد: در همه  كشورهای دنيا، كمپانی های 
تجار سيگار، مسئوالن كشورها و  و  كننده  توليد 
تصميم گيرندگان دولت ها را با پول هايی كه از راه 
فروش سيگار حاصل می شود، تطميع می كنند و 
فرصت تصميم گيری درست را به آنها نمی دهند. 

در كشور ما نيز اوضاع اين چنين است.
مورد  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
كاهش  برای  وزارتخانه  اين  كه  استراتژی هايی 
كرد:  تصريح  دارد،  نظر  در  سيگار  مصرف  ميزان 
در  سيگار  مصرف  كنترل  برای  استراتژی هايی 
نظر داريم كه از جمله آن، آموزش مردم در مورد 
ممنوعيت  دارد،  افراد  سالمت  برای  كه  خطراتی 
مصرف سيگار در اماكن عمومی، جلوگيری از تبليغ 
سيگار، فراهم كردن زمينه دسترسی به امكانات ترك 
افزايش  طريق  از  سيگار  قيمت  افزايش  و  سيگار 

ماليات است.
منع  از  كشور  ساالنه  درآمد  در خصوص  سياری 
از  تومان  ميليارد  ساالنه 11  گفت:  سيگار  فروش 
مبلغ  اين  می شود.  حاصل  درآمد  سيگار  فروش 
می تواند هم درآمدی برای دولت باشد و هم ميزان 
مصرف سيگار را كاهش دهد. برای اين اقدام بايد 
يك عزم جدی وجود داشته باشد و تبديل به يك 
قانون شود. چرا كه وقتی ماليات را بخواهيم باال 
ببريم، می گويند قاچاق سيگار افزايش می يابد. به 
اين منظور كنوانسيونی در WHO است كه ما نيز 
عضو آن هستيم و مجلس نيز تصويب كرده است 
با  كند،  قاچاق  ايران  به  سيگار  كه  شركتی  هر  و 

تمهيدات بين المللی رصد و جريمه می شود.

وضعیت نامشخص سالمت ۲۰ برند سیگار

بر  مبنی  سياری  دكتر  صحبت های  از  بعد  چندی 
اين  در  افراد  سالمت  و  قاچاق  سيگار  افزايش 
كاالهای  قاچاق  با  مبارزه  دفتر  مديركل  خصوص، 
هدف ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم 
كرد: در حال حاضر 20 برند سيگار ابالغ شده كه 
با توجه به مشخص نبودن وضعيت سالمت آنها، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داده كه مردم 

از خريد اين برندها خودداری كنند. 
عباس نخعی گفت: برای جلوگيری از قاچاق سيگار، 
برنامه ای در دست اقدام است كه براساس آن، كد 
رهگيری در كارخانه توليد كننده سيگار روی بسته آنها 
حك می شود و سيگارهای وارداتی كه كدرهگيری 

نداشته باشند، غيرقانونی محسوب می شوند.
برنامه ريزی دخانيات كشور  وی متذكر شد: مركز 
ابالغ كرده كسانی كه می خواهند عامل فروش سيگار 
باشند، بايد حتما پروانه داشته باشند و عمده فروشان و 
خرده فروشان نيز دارای مجوز های جداگانه ای هستند.
الزم به ذكر است، با توجه به حجم باالی سيگارهای 
قاچاق در بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به كنترل بازار محصوالت دخانی، اسامی 20 برند سيگار 
قاچاق را اعالم و از مصرف كنندگان خواست تا با 
توجه به مشخص نبودن وضعيت سالمت محصوالت 

قاچاق ، از خريد اين برندها خودداری كنند.

 سردرگمی های توزیع محصوالت دخانی
توزيع محصوالت دخانی در سال های گذشته روش 
مناسبی نداشته و توزيع برخی از برندها به صورت 
انحصاری توسط برخی اشخاص انجام می پذيرفت 
كه پس از انتقال وظايف حاكميتی به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام به اصالح روش توزيع شود. در 
اصالح روش توزيع جديد با رعايت ماده 7 قانون جامع 
مبارزه با مصرف دخانيات در 3 بخش عرضه كنندگان 
خرده فروشان  و  استانی  عرضه كنندگان  كشوری، 
ساماندهی شده و تاكنون به 120عرضه كننده كشوری 
و بيش از 700 عرضه كننده استانی مجوز عرضه داده 
شده است. از ابتدای دی ماه، خرده فروشانی كه بدون 
مجوز اقدام به عرضه سيگار كنند، متخلف تلقی و با 
آنها برخورد قانونی خواهد شد. از سوی ديگر مشخصه 
سيگار قاچاق از سيگار مجاز ، نداشتن پيام و تصوير 

بهداشتی روی بسته سيگار است.

اما و اگرهای بی پایان مالیات
به گزارش روزنامه شهروند، درحال حاضر مالياتی 
كه از سيگارهای وارداتی اخذ می شود 93 درصد 
با توجه  است كه 83 درصد آن توسط گمرك و 
قانون بودجه و  قانونی مربوطه كه در  به تكاليف 

قوانين ديگر قيد شده، اخذ می شود و 10درصد نيز 
به عنوان حق انحصار محصوالت دخانی توسط اين 
می شود.  واريز  به حساب خزانه  و  پيگيری  مركز 
اين مبالغ تحت عناوين مختلف و متعدد در قوانين 
مختلف اخذ می شوند كه مجموعا 93 درصد است 
و مستندات و مبالغ واريزی توسط گمرك و خزانه 
قابل ارائه است. افزايش ماليات در واردات و توليد 
موجب افزايش قاچاق سيگار و محصوالت دخانی 
می شود و درحالی كه اين افزايش ماليات به مرحله 
نهايی يا مصرف كننده منتقل شود، می تواند اثر خود 

را به لحاظ كاهش مصرف سيگار داشته باشد.
عبدالرحمان  كه  حالی است  در  اينها  تمامی  حال 
رستميان، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه امسال تنها 160 
ميليارد تومان از محل ماليات بر سيگار كسب شد، 
زمينه وجود  اين  دقيقی در  برنامه ريزی  اگر  گفت: 
داشت، می توانستيم 3 هزار ميليارد تومان از عوارض 

سيگار ماليات به دست آوريم.

اسالمی  شورای  مجلس  در  دامغان  مردم  نماينده 
افزود: كشور تركيه نزديك به 5/6 درصد ماليات خود 
را از سيگار به دست می آورد، اما ايران در بين 20 
كشور دارای ارزان ترين سيگار قرار دارد و متأسفانه 
بهداشت،  دارايی،  و  اقتصادی  امور  وزارتخانه های 
درمان و آموزش پزشكی و صنعت، معدن و تجارت 
هيچ اقدامی برای اخذ ماليات بر سيگار انجام نداده اند.
رستميان يادآور شد: بر اساس مطالعات علمی دنيا، به 
ازای هر 10 درصد اخذ عوارض از سيگار، 5 درصد 
كاهش مصرف را شاهد هستيم، اين در حالی است 
كه اين مهم در ايران مورد غفلت واقع شده است. از 
اگر كاهش مصرف سيگار در كشور  سويی ديگر 
داشته باشيم، می توانيم از بيماری های مزمن بكاهيم 

و گامی در جهت پيشگيری برداريم.

حداقل ۷۵ درصد قیمت یک بسته سیگار 
باید مالیات باشد

در اين گزارش كه با عنوان »همه گيری جهانی دخانيات 
2015« منتشر شده، آمده است كه تعداد كمی از دولت ها 
برای منصرف كردن مردم خود از استعمال سيگار و كمك 
به آنان در جهت كاهش مصرف و ترك مواد دخانی 
 به اعمال ماليات روی اين محصوالت اقدام كرده اند.
سازمان جهانی بهداشت توصيه می كند حداقل 75 
باشد.  ماليات  بايد  سيگار  بسته  يك  قيمت  درصد 
بررسی اين سازمان حاكی از آن است كه در هر 6 
ثانيه، يك نفر به دليل بيماری های مربوط با استعمال 

دخانيات جان خود را از دست می دهد كه اين رقم 
برابر با 6 ميليون نفر در سال و عمدتا در كشورهای 
در حال توسعه است. همچنين پيش بينی می شود اين 
 رقم تا سال 2030 به بيش از 8 ميليون نفر افزايش يابد.
در گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنين آمده 

مصرف  ميليارد  يك  جهان،  سراسر  در  كه  است 
از  بسياری  اما  دارند.  وجود  دخانی  مواد  كننده 
اعمال  تنباكو  روی  ماليات  پايينی  ميزان  كشورها 
نمی دهند. قرار  آن  برای  ماليات خاصی  يا   می كنند 
ميزان  درصد   11 دخانی  محصوالت  قاچاق 

خريدوفروش در جهان را تشكيل می دهد

اعتقاد كارشناسان  به  به گزارش خبرگزاری رويترز، 
روی  ماليات  افزايش  جهانی،  بهداشت  سازمان 
محصوالت دخانی موثرترين شيوه برای كاهش مصرف 

آن و جلوگيری از مرگ بسياری از انسان ها است.

قاچاق محصوالت دخانی ۱۱ درصد 
میزان خرید و فروش دخانیات در جهان را 

تشکیل می دهد
 كه ساالنه 600 ميليارد دالر در اين بازار غيرقانونی 
مبادله می شود. شركت های دخانياتی ادعا می كنند كه 
فرآورده های دخانی موجب  بر  ماليات  باالی  ميزان 
تشويق قاچاق از مناطق ديگر می شود. اگر چه شواهد 
اخير نشان از نقش كمپانی های دخانياتی در بسياری از 
 مبادالت غيرقانونی دخانيات در سرتاسر جهان دارد،
فرآورده هـای  قيمـت  تأثـير  زيـادی  مطالـعات  اما 
كرده  بررسی  را  دخانيات  مصرف  روی  بر  دخانی 
نشان  به طور واضح  تحقيقات  تمامی  نتايج  است. 
كاهش  موجب  سيگار  قيمت  افزايش  كه  می دهد 
سويی  از  می شود.  مصرف  ميزان  در  توجهی  قابل 
محصوالت  قاچاق  افزايش  از  دولت ها  نگرانی 
ماليات  افزايش  از  استفاده  كاهش  موجب  دخانی 
 به عنوان ابزار سياست كنترل دخانيات شده است.
سرتاسر  در  متعددی  دادگاه های   1997 سال  از 
مورد  در  دعاوی  طرح  بررسی  به منظور  جهان 
ارتباط مستقيم و غيرمستقيم كمپانی های دخانياتی 
مثال  طور  به  است.  شده  تشكيل  قاچاق  پديده  با 
 BAT می توان به نقش مدير اجرايی سابق شركت
 RJ شركت  ارتباط  يا  چين  به  سيگار  قاچاق  در 
"Reynods با قاچاق دخانيات به كانادا اشاره كرد.
روشن است كه در حال حاضر بسياری از دولت ها 
موضوع  با  دخانياتی  صنايع  كه  می كنند  احساس 
در  دارند.  ارتباط  كشورشان  به  فرآورده  اين  قاچاق 
سال های اخير شكايت هايی از كمپانی های دخانياتی 
اكوادور  كانادا،  چون  كشورهايی  در  مورد  اين  در 
است. بررسی  درحال  دادگاه ها  در  اروپا  اتحاديه   و 
با درآمد  از كشورهای  بر اساس تجربيات بسياری 
باال و همچنين گزارش بانك جهانی، حتی مواجهه 
افزايش  دخانی،  محصوالت  قاچاق  باالی  با حجم 
ماليات و قيمت فرآورده های دخانی می تواند موجب 
 افزايش ثروت كشورها و كاهش مصرف سيگار شود.
شركت های دخانياتی همواره چنين ادعا می كنند كه 
قاچاق، نتيجه افزايش ماليات است و مبارزه با قاچاق 
بايد با كاهش ماليات انجام پذيرد. اما تجربيات مختلف 
كشورها، بی اساس بودن فرضيات كمپانی های دخانياتی 

را به وضوح نشان می دهد.

اما و اگرهای مالیات بر دخانیات

حداقـل ۷۵ درصـد از 
قیمت یک بسته سیگار 
باید مـالـیـات باشد
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مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از صنعتی شدن 
تولید سیگار بیوفیلتر برای نخستین بار در جهان خبر 
داد و گفت: »تولید این نوع سیگار تا شهریور سال 
آینده آغاز می شود و با این محصول 80 درصد 

مضرات سیگار کاهش می یابد!«

استعمال دخانيات ساالنه به مرگ 60 هزار نفر در 
كشور می انجامد و هزاران ميليارد تومان نيز، صرف 
دخانيات  استعمال  از  ناشی  بيماری های  درمان 
می شود. به همين دليل، متوليان بهداشت عمومی 
و فعاالن مبارزه با استعمال دخانيات، همواره در 
تالشند از راه های گوناگون،  ميزان استعمال سيگار 
و قليان را در كشور كاهش دهند و در اين زمينه، 
با شركت های دخانی و صنعت دخانيات كه هدفی 
جز افزايش استعمال دخانيات، افزايش فروش و 
ندارند، مبارزه ای جدی دارند.  بيشتر  كسب سود 
اين باره  در  جهانی  بهداشت  سازمان  كارشناسان 
بارها هشدار داده اند كه صنعت دخانيات، ممكن 
است در لباس توجه به سالمت عمومی و كاهش 
مضرات دخانيات، در ظاهر به كمك فعاالن حوزه 
مبارزه با دخانيات بيايد، اما در باطن، قصدی جز 

وقتی صنعت دخانیات، به فکر سالمتی سیگاری هاست!

سیگار بیوفیلتر در ایران تولید می شود
افزايش فروش محصوالت دخانی و كسب سود 

بيشتر را ندارد.

۸۰ درصد کاهش مضرات؟!
در اين شرايط، محمدحسين برخوردار، مديرعامل 
شركت دخانيات ايران، در حاشيه سفر خود به استان 
گيالن، به كيفيت محصوالت دخانيات اشاره كرد و 
به فارس گفت: »دخانيات ايران در طول تمام فعاليت 
خود، از توتون مرغوب برای توليد خود بهره برده و 
اكنون نيز اتاق فكری برای تشكيل خرمن های شركت 
تشكيل شده و حتی از بازنشستگان متعهد خواسته ايم، 
وی،  دهند.«  ارتقا  را  خود  محصوالت  سطح 
صنعتی شدن طرح توليد سيگار »بيوفيلتر« را تحولی 
عظيم در صنعت دخانيات دانست و افزود: »پروژه 
توليد سيگار بيوفيلتر برای نخستين بار در جهان در 
ايران انجام می شود.« برخوردار اضافه كرد: »توليد نوع 
سيگار بيوفيلتر تا شهريور سال آينده آغاز می شود 
كه در صورت صنعتی شدن آن، عالوه بر سالمت 
مصرف كنندگان، 80 درصد مضرات سيگار كاهش 
می يابد و اين تحول نه تنها در ايران بلكه در جهان 
مبارك خواهد بود.« برخوردار البته به اشتغال تعداد 
زيادی از افراد در كارخانجات دخانيات اشاره كرد و 
خواستار نگاه ويژه ای به اين شركت ها شد. مديرعامل 
شركت دخانيات ايران در ادامه، به تشريح برنامه ها 

و تغييرات شركت دخانيات نيز پرداخت و گفت: 
»دخانيات ايران از ابتدای فعاليت خود با سيستم طويل 
دولتی اداره شده و اكنون كه به صورت خصوصی 
درآمده به دنبال تغيير در ساختار آن هستيم و برای 
باال بردن بهره وری تغييرات اساسی را ايجاد می كنيم.« 
را  تجهيزات  و  ماشين آالت  در  نوآوری  برخوردار، 
نخستين تغييرات حاصل شده در دخانيات ايران اعالم 
كرد و يادآور شد: »صادرات محور بودن محصوالت 
دخانيات از برنامه های اصلی پيش روی ماست كه 
در  دخانيات  پرسنل  تمام  همكاری  با  می خواهيم 
سراسر ايران تا پايان برنامه ششم توسعه محصوالت 
خودمان را به لحاظ محصول كامل شده سيگارت، 
توتون و تنباكو به شكل صادرات محور تبديل كنيم.« 
مدير مجتمع دخانيات ايران از افزايش صادرات سيگار 
در پنج ماه اخير سال جاری خبر داد و خاطرنشان كرد: 
»صادرات به كشورهای ديگر در چند ماهه اخير به 
طور جدی پيگيری شده است.« وی با اشاره به اينكه 
در مدت مذكور دو هزار و 400 كارتن سيگارت به 
كشورهای افغانستان، عراق، تركيه، آفريقا و آمريكای 
»اين صادرات نسبت  داد:  ادامه  جنوبی صادر شد، 
به مدت مشابه سال گذشته 4 برابر افزايش داشته و 
120 تن تنباكوی زرد طاليی صادر شد.« برخوردار 
از صادرات 750 تن توتون به روسيه نيز  خبر داد 
صادرات  در  كشاورزی  بخش  »تقويت  گفت:  و 

محصوالت دخانياتی رابطه مستقيم و موثر دارد.« وی 
با بيان اينكه در سراسر ايران 8 هزار خانوار كشاورز 
در توليد توتون و تنباكو فعاليت دارند، خاطرنشان 
كرد: »اگر بتوانيم ارتقای محصوالت كيفی و كمی 
بازار صادرات  كنيم،  ايجاد  كشاورزی  بخش  از  را 
گسترده ای خواهيم داشت.« اين مسئول نوآوری در 
اصلی شركت  برنامه های  از  نيز  را  فروش  سيستم 
دخانيات دانست و گفت: »سيستم جديد مدون و 
مدرن برای سيگارت سازی در ايران آغاز شده است و 
بازاريابی به روز و تحقيق بازار با افزايش توليد صورت 
خواهد گرفت.« وی، وجود كاالی قاچاق را از عوامل 
تهديدكننده بهداشت جامعه عنوان كرد و يادآور شد: 
»وجود كاالی قاچاق عالوه بر ضربه زدن به توليدات 
و  می اندازد  خطر  به  را  جامعه  بهداشت  داخلی، 
بسياری از مصرف كنندگان از مضر بودن سيگارهای 
قاچاق بی اطالع هستند و با سيگار قاچاق سهم بازار 
برای توليد داخلی نيز كم شده است.« برخوردار افزود: 
اين  به  دخانيات  ورود  قاچاق  از  جلوگيری  »برای 
چرخه معيوب، دخانيات ايران از نمايندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی خواسته تا برخی اختيارات 
مركز  اختيار  در  كه  دخانيات  خصوصی سازی  از 
برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات قرار دارد، به شركت 
دخانيات واگذار شود تا با تجريه 70 ساله و داشتن 
نيروها طرح كاشفين، قاچاق را شناسايی و نسبت به 

كشف كاالی قاچاق اقدام كنند.« به گفته وی، با شيوه 
مذكور عالوه بر اينكه از قاچاق جلوگيری می شود 
حق و حقوق دولت نيز محفوظ می ماند و سالمت 

مصرف كنندگان تضمين خواهد شد.

اظهارات گمراه کننده آقای مدیر
بر اساس تبصره ماده 5 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی 
با دخانيات، استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ماليم ، 
اليت ، سبك و مانند آن ممنوع است. بر اساس اين ماده 
قانونی، می توان نتيجه گرفت كه استفاده از تعابيری مانند 
»سيگار بيوفيلتر كه كاهش 80 درصدی مضرات سيگار 
را در پی دارد« نيز ممنوع است. رسالت همه شركت های 
توليدی، چه توليد دارو و چه توليد سيگار، افزايش 
توليد و فروش محصوالت خود و كسب سود است. 
بر همين اساس، اظهارات آقای برخوردار در خصوص 
سيگار بيوفيلتر كه 80 درصد مضرات كمتری نسبت به 
سيگار معمولی دارد و سالمت مصرف كنندگان را در 
پی خواهد داشت، گمراه كننده است. حتی اگر بپذيريم 
توليد اين نوع سيگار و اين نوع فيلتر، تحولی عظيم در 
صنعت دخانيات است، بازهم نمی توان نتيجه گرفت 
كه صنعت دخانيات، به فكر سالمت عمومی است. 
چرا كه مديرعامل شركت دخانيات ايران همزمان با 
اعالم خبر توليد سيگار بيوفيلتر، به بيان برنامه های خود 
برای نوآوری در صنعت دخانيات، افزايش بهره وری و 
توليد نيز مبادرت می ورزد. در صورتی كه كارشناسان 
معتقدند، كاهش توليد و افزايش ماليات بر دخانيات، 
بهترين راهكار پيشگيری از استعمال دخانيات در جامعه 
است، اظهارات گمراه كننده و متناقض آقای برخوردار، 

چه جايگاهی دارد؟ 

و  سایت ها  روزنامه ها،  همه  حوادث  صفحه 
خبرگزاری ها، روزانه بخشی از مطالب خود را 
به انعکاس اخبار حوادث و تصادفات رانندگی 
اختصاص می دهند، البته حوادثی که قربانی قابل 
تأملی داشته باشند! بسیاری از تصادفات رانندگی 
هم هستند که به دلیل پائین بودن تعداد قربانی، 
اطالع رسانی نمی شوند. اما وقتی خبر می رسد که 
روزانه 54 نفر در حوادث ترافیکی فوت و 110 
نفر دیگر نیز معلول می شوند، ناگهان مسئله نمود 
دیگری پیدا می کند و اهمیت می یابد. اگر گفته 
از  ناشی  بیماری های  شود استعمال دخانیات و 
آن، روزانه 164 نفر قربانی می گیرد، عکس العمل 

چگونه است؟

کاهش مرگ و میر تا ۲۵ درصد در ۱۰ 
سال آینده

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  بهداشت  معاون 
پزشكی چندی پيش از مرگ ساليانه بيش از 60 هزار 
نفر در كشور در اثر مصرف سيگار خبر داد. دكتر 
علی اكبر سياری در كمپين شهروند سالم كه چندی 
با  بيش در مجتمع فرهنگی هفتم تير برگزار شد، 
اعالم اين خبر، سالمت را برخورداری از رفاه كامل 
جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی دانست و به تبيين 
سالمت  عرصه  در  بهداشت  وزارت  استراتژی   4
پرداخت. سياری اين استراتژی ها را مشاركت مردمی ، 
همكاری بخش های اثرگذار در سالمت ، عدالت به 
معنای دسترسی مردم به خدمات و حفاظت مالی از 
آنها و استفاده از تكنولوژی مناسب و ارزان عنوان كرد 
و گفت: »4 عامل خطر برای سالمت مردم وجود دارد 
كه مربوط به رفتارهای آنها است.« سياری كم تحركی 
 19« افزود:  و  دانست  اين عوامل خطر  از  يكی  را 
ميليون نفر در كشور تحرك كافی ندارند و در اين 
خصوص، شهرداری با احداث پارك ها و در اختيار 
گذاشتن تجهيزات، تالش های بسياری برای افزايش 
تحرك افراد انجام داده است.« وی، ديگر عامل خطر 
برای سالمت عمومی را استعمال دخانيات بيان كرد 
و در اين باره گفت: »ساالنه 10 هزار ميليارد تومان 
صرف خريد سيگار می شود و سيگار، ساليانه 60 
هزار نفر را به كام مرگ می كشاند.« معاون بهداشت 
وزير بهداشت، غذای ناسالم را از ديگر عوامل خطر 
برای افراد عنوان كرد و گفت: »هر فرد روزانه 10 
تا 12 گرم نمك مصرف می كند، در حالی كه افراد 
مسن بايد كمتر از 3 گرم و جوانان كمتر از 5 گرم 
نمك مصرف كنند و ميزان مصرف قند نيز به صورت 
استاندارد بايد فقط 25 گرم در روز باشد، در حالی 
كه يك آبميوه صنعتی، حاوی حداقل 25 گرم قند 
است.« سياری مصرف الكل را نيز از عوامل بروز 
بيماری و مرگ و مير در كشور دانست و گفت: »در 
سال 92، هزار نفر در اثر سكته قلبی فوت كردند، 
43 هزار نفر نيز در اثر سكته مغزی و 30 هزار نفر 
نيز در اثر سرطان جان خود را از دست  دادند.« وی 

افزود: »ساالنه 90 هزار نفر در كشور به سرطان مبتال 
می شوند كه 2 هزار ميليارد تومان هزينه مستقيم و 6 
هزار ميليارد تومان هزينه غيرمستقيم را در بر دارد. 
عالوه بر اين، 5 ميليون نفر نيز در كشور آسم دارند كه 
در اين روزها بر اثر آلودگی  هوا، تعداد آنان افزايش 
يافته است، البته همه اينها قابل پيشگيری هستند.« 
معاون بهداشت وزير بهداشت در پايان، به آمارهای 
مرگ و مير ناشی از حوادث رانندگی نيز اشاره كرد و 
گفت: »روزانه 54 نفر در اثر حوادث ترافيكی فوت 
می كنند و 110 نفر ديگر نيز معلول می شوند، اما كسی 
از آنها مطلع نمی شود. در صورتی كه اگر يك هواپيما 
سقوط می كند، همه مطلع می شوند.« سياری البته از 
تالش وزارت بهداشت برای كاهش مرگ و مير تا 25 

درصد در 10 سال آينده خبر داد.

در هفته ۳۰۰ نفر 
به دلیل استعمال دخانیات می میرند

و  درمان  بهداشت،  وزير  بهداشت  معاون  گفته  به 
آموزش پزشكی، هر هفته حداقل 300 نفر در حوادث 
رانندگی و ترافيكی جان خود را از دست می دهند. 
حوادث  آمدن  وجود  به  در  معتقدند  كارشناسان 
رانندگی، عواملی مانند بی احتياطی، نقص فنی خودرو، 

رعايت نكردن قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی 
و البته ايمن نبودن مسير، دخيل هستند. به همين دليل، 
دريافت معاينه فنی برای خودروها الزامی می شود، 
جرايم سخت و سنگين برای كسانی كه قوانين و 
مقررات راهنمايی و رانندگی را رعايت نكنند وضع 
می شود و رفتار های پرخطر در رانندگی، با توقيف 
قضايی  مراجع  به  خاطی  راننده  معرفی  و  خودرو 
جريمه می گردد. اما به نظر می رسد نگرانی جدی 
برای مرگ و ميرهای ناشی از استعمال دخانيات وجود 
ندارد. اگر به آمارهای مرگ و مير ناشی از استعمال 
دخانيات نگاه كنيم، در طول يك هفته حداقل 1100 
نفر به دليل بيماری های ناشی از استعمال دخانيات 
جان خود را از دست می دهند، بدون اينكه كسی به 
فكر كاهش مرگ و مير اين افراد باشد. نكته جالب تر 
در مقايسه مرگ و مير ناشی از دخانيات با آمار تلفات 
حوادث رانندگی، در تالش هايی است كه برای كنترل 
كادر  و  وظيفه  افسر  هزاران  می گيرد.  آنها صورت 
پليس راهنمايی و رانندگی و ميليون ها دوربين ثبت 
تخلف در نقاط مختلف شهر و راه های بين شهری 
وجود دارند كه وظيفه نظارت بر رعايت قوانين و 
مقررات راهنمايی و رانندگی به آنها سپرده شده است، 
اما به نظر می رسد كسی مراقب رفتار پرخطری مانند 

استعمال دخانيات در ميان جوانان و نوجوانان كشور 
كاهش  در  دولت  موفقيت  رمز  راستی،  به  نيست. 
ترافيكی چيست؟ و چرا  از حوادث  ناشی  تلفات 
تمايل زيادی برای كاهش تلفات ناشی از مصرف 

دخانيات در كشور وجود ندارد؟

قوانین خوبی که اجرا نمی شود
در خصوص تخلفات رانندگی و حوادث ترافيكی، 
كه  گرفته  صورت  همزمان  صورت  به  اقداماتی 
همزمانی آنها، كاهش حوادث ترافيكی را بر عهده 
داشتند. فرهنگ سازی عمومی با استفاده از رسانه ملی 
و وسايل ارتباط جمعی، نهادينه كردن توجه به مقررات 
و قوانين راهنمايی و رانندگی در مدارس و ايجاد 
هميار پليس از ميان دانش آموزان، جرايم نسبتا سنگين 
نقدی و غير نقدی برای متخلفان، در كنار الزامی كردن 
دريافت معاينه فنی برای خودروها و افزايش كيفيت 
خودرو های توليدی، دست در دست هم دادند و به 
كاهش مرگ و مير ناشی از حوادث رانندگی يا حداقل 
پرداختند.  مرگ و مير  نوع  اين  رشد  آهنگ  كاهش 
دريافت جرايم نقدی از اين طريق نيز شايد يكی از 
عوامل سخت گيری نسبت به رعايت نكردن قوانين 
و مقررات راهنمايی و رانندگی باشد. در صورتی كه 

به نظر می رسد، سخت گيری نسبت به اجرای قوانين 
و مقررات كاهش دهنده استعمال دخانيات، جذابيت 
نقدی زيادی برای مسئوالن و دست اندركاران كشور 
ندارد و به همين دليل، قانون جامع كنترل و مبارزه 
ملی با دخانيات كه حدود 10 سال از تصويب آن 
می گذرد، هنوز به صورت كامل اجرايی نشده است. 
در ادامه، تنها بخشی از قانون مذكور كه در صورت 
اجرای بهتر، يقينا می توانست سرنوشت 300 نفر از 
مردم كشور را جور ديگری و به دور از مرگ رقم 

بزند، آورده می شود. 

برای مثال، در ماده 8 قانون مذكور آمده است كه 
هرساله، قيمت فرآورده های دخانی به ميزان ده درصد 
)10درصد( از طريق افزايش ماليات ، افزايش می يابد. 
اين ماده، تجربه كشورهای  قانونگذار در تصويب 
مختلف را در نظر داشته است كه افزايش ماليات 
بر دخانيات، به كاهش مصرف می انجامد. در ادامه 
اين ماده قانونی همچنين تصويب شده كه دو درصد 
از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده های دخانی، 
و  نهادها  اختيار  در  سنواتی  بودجه های  قالب  در 
تشكل های مردمی مرتبط به منظور تقويت و حمايت 
اين نهادها برای توسعه برنامه های آموزشی، تحقيقاتی 
و فرهنگی در زمينه پيشگيری و مبارزه با استعمال 
دخانيات قرار می گيرد. متاسفانه علی رغم وجود اين 
قانون در كشور، وزارت بهداشت تاكنون نتوانسته 

زمينه های الزم برای اجرای آن را فراهم كند.
همچنين ماده 12 اين قانون بر ممنوعيت فروش يا 
عرضه فرآورده های دخانی به افراد زير هجده سال را 
ممنوع و برای متخلف، عالوه بر ضبط فرآورده های 
هزار  يكصد  از  نقدی  جزای  شده،  كشف  دخانی 
)000 100( ريال تا ده ميليون )000 000 10( ريال 
در نظر گرفته است. اجرا شدن يا نشدن اين بند نياز 
به بررسی و جست و جوی خاصی ندارد، زيرا اين 
قانون تنها به يك برچسب نصب شده در فروشگاه ها 
و دكه های عرضه كننده مواد دخانی محدود شده و 
كمتر فروشنده ای را می توان يافت كه به آن تعهد 

داشته باشد.
ماده 13 اين قانون نيز، استعمال دخانيات در نهادهای 
موضوع ماده )18( قانون رسيدگی به تخلفات اداری 
را ممنوع و مرتكب به آن را به مجازات های متنوعی 

وعده داده است. 
ماده 16 اين قانون نيز فروشندگان فرآورده های دخانی 
را مكلف كرده است، محصوالت خود را در بسته های 
مشخص عرضه نمايند. عرضه و فروش بسته های 
بازشده فرآورده های دخانی ممنوع است  و متخلفان 
به جزای نقدی از پنجاه هزار تا دويست هزار ريال 
محكوم می شوند. اين ماده قانونی نيز به وضوح در 
هيچ جا اجرا نمی شود. به جز فروشنده هايی كه به 
دليل نداشتن پول خرد، سيگار را به صورت نخی 
نمی فروشند، مابقی فروشنده ها بسته های سيگار را باز 

كرده و در اختيار مصرف كننده قرا می دهند.

دخانیات، بی رحم تر از حوادث رانندگی!
مصرف سیگار، روزانه 3 برابر حوادث رانندگی قربانی می گیرد
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ژاپن بعد از لغو تحریم ها کارخانه 
سیگار را به جای تویوتا آورده است

جمعیت  کل  دبیر  مسجدی،  دکترمحمدرضا 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در ادامه با 
اشاره به این مطلب که مسائل اجتماعی از مسائل 
سیاسی جدا نیست، گفت: این روزها صحبت 
لغو تحریم ها در کشور داغ است و هر روز شاهد 
داخل  به  متعددی  اقتصادی  گروه های  ورود 
کشور هستیم. این اخبار مسرت بخش است، اما 

نیاز به کمی تامل و دقت هم دارد. 

کشور   5 الی   4 داد:  ادامه  جمعیت  کل  دبیر 
بزرگ مانند ژاپن، آلمان، مجارستان و غیره بعد 
از تحریم تصمیم گرفته اند که در داخل کشور، 
کارخانه تولید سیگار احداث کنند. متاسفانه بعد 
از لغو تحریم ها، کشوری مانند ژاپن نیامده که 
هنوز  و  کند  تولید  کشور  داخل  در  را  تویوتا 
محدودیت هایی را در اینباره مطرح می کند، اما 
تصمیم دارد به راحتی کارخانه سیگار احداث 

کند که این یک هشدار است. 

وقت  هر  از  بیش  مسئولین  کرد:  عنوان  وی 
کنند.  توجه  مسائل  قبیل  این  به  باید  دیگری 
برای سرمایه گذاری وارد  از خارج  کسانی که 
کشور می شوند، در مرحله اول به دنبال سود 
مادی و در مرحله بعد به دنبال سود فرهنگی 
پیش  چندی  هستند.  خودشان  اجتماعی  و 
آقای دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه 
آمریکا، بعد از اینکه اعالم کرد مسلمانان نباید 
وارد کشور آمریکا شوند، آقای محمد علی کلی 
که بنیاد اسالمی خوبی را در آمریکا مدیریت 
می کند، گفت: مسلمان در آمریکا گروه قوی، 
سالم، آزادیخواه و بشر دوست هستند. متاسفانه 
در مبارزات انتخاباتی حرف های بسیاری گفته 

می شود، که اغلب آنها مهم و قابل تامل است و نباید 
به سادگی از آنها عبور کرد. 

ما در مبارزه با دخانیات جدی هستیم
مسجدی در ادامه با اشاره به رساله دکترای یکی از 
دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در رابطه با تحریم و 
دخانیات، گفت: در این رساله آمده است که در قانون 
تحریم ها، هر سرمایه گذاری و هر معامله بانکی که 
با ایران انجام می شود باید ابتدا مورد موافقت دولت 
آمریکا قرار بگیرد، در غیر اینصورت مشمول جریمه 
فیلتر عبور  این  از  تنها جایی که  متاسفانه  می شود. 
نمی کند، دخانیات است. در این رساله گفته شده: »چرا 
دخانیات معاف از این مطالب است؟« در پایان اینگونه 
نتیجه گیری شده است که، عبور دخانیات بی هیچ مانعی، 
هم ضربه اقتصادی و هم ضربه فرهنگی و اجتماعی به 
کشورها وارد می کند. یعنی در تمامی بخش ها دخانیات 
به راحتی می تواند ضربه وارد کند. ما واقعا در موضع 
دخانیات جدی هستیم و باید در این زمینه تالش های 
گسترده تری را نسبت به گذشته با همکاری تمامی 

دستگاه های ذی ربط انجام دهیم. 

11 درصد دختران دانشجوی پزشکی 
سیگار می کشند

نابه سامان  وضعیت  به  اشاره  با  جمعیت  کل  دبیر 
دانشجو  دختران  بین  در  قلیان  و  سیگار  استعمال 
گفت: امروز مصرف دخانیات در بین زنان کشور 
1/5 درصد است که 11 درصد آن در بین دختران 
دانشجوی رشته پزشکی است. مصرف دخانیات در 
میان دختران دانسجوی رشته پزشکی از سال اول تا 
سال آخر که مشغول به تحصیل هستند، متاسفانه به 
میزان 3 برابر بیشتر می شود. دانشجویان ما در دانشگاه 
تمام  با  و  می کنند  علم  و کسب  می خوانند  درس 
بیماری ها و سرطان ها به صورت علمی آشنا می شوند، 
ولی متاسفانه در عمل به گونه دیگری رفتار می کنند. 

اولگ چسنوف  دکتر  بازدید  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
امور  در  بهداشت  جهانی  سازمان  مدیرکل  معاون 
بیماری های غیرواگیر از مرکز فرآموز جمعیت، در 
جلسه ای که با حضور 80 کشور جهان در کشور 
فعالیت های جمعیت  از  بسیار  برگزار شد،  پرتغال 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران تشکر کرد و ادامه 
داد، باید تمامی کشورها در بخش کودکان و نوجوانان 
همانند فرآموز جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران، برنامه هایی را در این حوزه مخصوص گروه 

سنی کودک و نوجوان اجرا کنند.

چسنوف درآن جلسه گفت، زمانی که من به ایران 
سفر کردم مرا به جایی بردند که برای کودکان در 

رابطه با مضرات استعمال دخانیات کارهای خوب 
و ارزنده ای انجام می دادند. این بهترین خاطره من 

از سفر به ایران بود. 

وزیر بهداشت تمام قد برای مبارزه با 
استعمال دخانیات ایستاده است

مسجدی گفت: ما تاکنون جلسات زیادی را با 
دکتر هاشمی، وزیر بهداشت داشته ایم. خوشبختانه 
ایشان تمام قد برای مبارزه با دخانیات ایستاده اند. 
گفته  بارها  وی  دخانیات،  بر  مالیات  مورد  در 
است که خیلی ها می گویند می خواهید با مالیات 
بودجه وزارت بهداشت را تامین کنید. ما نیازی 
به این بودجه نداریم، ولی تاوان هایی که به خاطر 
بیماری های ناشی از استعمال سیگار به وزارتخانه 

تحمیل می شود را چگونه می توان پاسخگو بود؟ 

نیز  دخانیات  شرکت  درباره  جمعیت  کل  دبیر 
عنوان کرد: زمانی دخانیات تحت عنوان شرکت 
معدن  صنعت،  وزارت  انحصار  در  دخانیات 
که  شد  سازی  خصوصی  بعد  بود.  تجارت  و 
البته همچنان نیمه دولتی است. به جای شرکت 
و  برنامه ریزی  مرکز  نام  با  مرکزی  دخانیات، 
آقای  ریاست  به  کشور  دخانیات  بر  نظارت 
علی اصغر رمزی در وزارت صنعت تشکیل شد. 
بنابراین ما همچنان انتظار داریم آقای رمزی در 
همگام  ما  با  واردات  و  صادرات  کنترل  بحث 
گسترش  تفکر  همان  هنوز  ایشان  ولی  باشند، 

صنعت را دارند.

وی متذکر شد: کسی که مسؤل کنترل دخانیات 
شرکت  هیأت مدیره  عضو  زمان  هم  است، 
که  رمزی  آقای  بنابراین  هست.  هم  دخانیات 
در مرکز نظارت بر دخانیات وظیفه کنترل را بر 
عهده دارد، همزمان عضو هیأت مدیره شرکت 
دخانیات است و در اینجا، تفکر سود بیشتر و 
تولید بیشتر را دارد. اینها همگی ضد و نقیض 
است. متاسفانه وزارت صنعت همان کاری را 

می کند که در گذشته انجام می داده است.

مسجدی در خاتمه گفت: ما با همکاری تعدادی 
از اساتید دانشگاه ها، هر دو هفته یکبار جلساتی 
و  دکترا  رساله های  پایان نامه ها،  در خصوص  را 
پژوهش هایی که در حوزه دخانیات انجام می شود 
برگزار می کنیم. تاکنون نیز چندین رساله دکترا با 
کمک جمعیت در این زمینه آغاز شده است که 
حوزه های  تمامی  به  ورود  با  بتوانیم  امیدواریم 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مبارزه و کنترل 
استعمال دخانیات را به سرانجامی مطلوب برسانیم.

در  این جلسه گفت:  در  گلپایگانی  حجت االسالم 
قدیم قلیان جزو الینفک مجالس، حتی در بین علما 
و بزرگان بود. در اینباره آنچه برای من اتفاق افتاده 
این بود که در دهه محرم، به صورت ناشناس، به 
روضه خوانی در یکی از روستاهای محروم اطراف 
بوشهر، که مردمانی مستضعف داشت، رفتم. در آن 
بود و خسارات  آمده  این روستا  زلزله ای در  زمان 
یادم هست زمانی  بود.  به مردم وارد شده  فراوانی 
که برای نماز وارد مسجد این روستا شدم، در وسط 
حیاط مسجد یک آتشدان بزرگ به همراه یک منبع 
بزرگ از تنباکو دیدم. بعد متوجه شدم هر کس که 
به مسجد می آید، قلیان خود را نیز به همراه آورده 
و با تنباکو و زغالی که در حیاط مسجد آماده شده 

است، آن را پر می کند. یعنی در واقع کشیدن قلیان در 
مسجد، جز فرهنگ آن مردم بود. 

وی در ادامه، مبارزه با استعمال دخانیات را نیازمند 
فرهنگ سازی دانست و گفت: استعمال دخانیات از 
جمله قلیان، جزئی از فرهنگ تاریخی ما شده است و 
هنوز در برخی مجالس، حاضران با خود قلیان به همراه 
می آورند. بنابراین این رفتار سابقه طوالنی در فرهنگ ما 

دارد و باید با فرهنگ سازی با آن برخورد کرد.
رئیس هیات امنای جمعیت در خاتمه پیشنهاد کرد: در 
درجه اول فرهنگ را باید اصالح کرد. افرادی که در 
تبلیغ منکر بودن دخانیات موثر هستند را می بایست به 
جلسات این چنینی دعوت و از ظرفیت و امکانات این 

افراد برای تبلیغ مضرات دخانیات استفاده کرد.

مرسلی  مصطفی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نایب رییس هیات مدیره و عضو هیات امنای 
مختلف  کشورهای  در  من  گفت:  جمعیت 
به فراخور  ایران، نسبت  اما در  حضور داشتم، 
با  مبارزه  در  کمی  کار  دارد،  وجود  که  نیازی 

دخانیات انجام شده است.

وی در ادامه افزود: در کشور عربستان سعودی 
که به عنوان کشور بی قانون شناخته می شود، در 
شهرهای مکه و مدینه، تشکیالت عظیمی به امر 
مبارزه با استعمال دخانیات و اعمال محدودیت 
شریفین  حرمین  حدود  در  دخانیات  استعمال 
که  است  نیاز  نیز  ما  کشور  در  شاید  دارند. 
با کمک  استعمال دخانیات،  با  مبارزه  جمعیت 
مسئوالن، در تهران و سایر مراکز استان ها، ساز 
این  فعالیت های  تا  باشد  داشته  کاملی  برگ  و 

مرکز گسترش یابد. 

درست  راه  در  اگر  دارم  یقین  داد:  ادامه  وی 
حرکت کنیم، کمک های مردم می تواند ما را به 

نقطه خوبی برساند.

دخانیات مسئله بغرنجی است

حجت االسالم مرسلی همچنین در ادامه این جلسه 
متذکر شد: دخانیات مسئله بغرنجی است و باید 
به صورت تشکیالتی، برای کنترل و مبارزه با آن 
گام برداریم. در این مسیر معموال در اکثر کشورهای 
دنیا سمن ها بسیار فعال هستند. در اینجا نیز دکتر 
مسجدی زمان زیادی را در زمینه مبارزه با دخانیات 
صرف کرده اند که قابل تامل است. ولی به نظر من 
اگر امکانات بیشتری در دست داشته باشیم، می توان 
با قدرت و توان بیشتری در این مسیر حرکت کرد.

جمعیت باید ساز و برگ کاملی داشته باشد

مجمع عمومی سالیانه هیات امنای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با حضور حجت االسالم 
و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس هیات امنای جمعیت، 
دکتر محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت و سایر اعضای هیات امنا و هیات مدیره این سازمان مردم 

نهاد در سالن جلسات ساختمان جمعیت، روز جمعه، 27 آذرماه برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست حجت االسالم گلپایگانی انجام شد، آقایان محمدرضا اعتمادیان، 
غالمعلی افروز، محمد اسماعیل افشار، حسن پرویزیان، فیض اهلل توحیدی، محمدرضا توسلی، 
محمد جزایری، ولی اهلل چهپور، مظفر حسن تاش، علیرضا حیدری، صالح الدین دلشاد، یحیی 
دولتی، عباس سعیدی نژاد، محمود لوالچیان و مصطفی مرسلی حضور داشتند و هر یک از اعضا، 
به صورت جداگانه به بحث مضرات استعمال دخانیات پرداخته و در خصوص راهکارهای مبارزه با 

مواد دخانی، نظرات و پیشنهاداتی ارائه کردند.

مجمع عمومی سالیانه

 هیات امنای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
برگزار شد

اکثرمعتادانازسیگارشروعکردهاند

پیشکسوت  عضو  افشار،  اسماعیل  محمد  دکتر 
هیات امنا و هیئت مدیره جمعیت نیز در ادامه این 
جلسه گفت: به نظر من توجه به باور، امری بسیار 
ضروری است. ما باید اول باور را در میان مردم 
اشاعه دهیم و بعد آنها را از کاری منع کنیم. باور 
غلط کشیدن سیگار در بین قشر تحصیلکرده و 
جوانان ما، رفتاری نیست که با چند نصیحت و 
حرکت از بین برود، بلکه باید به صورت ریشه ای 
این باور را برای آنها درونی کرده و جای بیاندازیم 

که استعمال دخانیات مضر است. 

افشار با اشاره به مضرات دخانیات در ادامه افزود: 
در گذشته مسئله سیگار در همه محفل ها رایج بود 
به حدی که هر کس آزادانه و بی توجه به دیگران 
سیگار می کشید. ولی بعد از شناخت مردم نسبت 
به مضرات این مواد دخانی، فرهنگ نیز تغییر کرد 
و افراد سیگاری بیشتر به رعایت حقوق دیگران 
توجه دارند و کمتر مثل گذشته، شاهد بی توجهی 

مردم به این مسئله هستیم.

وی متذکر شد: االن می گویند آلوده ترین بخش های 
تهران سمت مرکز شهر و پایین شهر است، ولی 
متاسفانه فردی که در خانه سیگار می کشد، معادل 
حدود نیم لیتر دود یعنی چند برابر دستگاه های 
دودزا، دود تولید می کند. یعنی هوای این اتاق، 10 
برابر از هوای مناطق با آلودگی باال، آلوده تر و غیر 

قابل استفاده است.

افشار در خاتمه گفت: امروزه ثابت شده حدود 6 
هزار نوع ماده سمی در سیگار وجود دارد که تقریبا 
حامل 85 نوع بیماری و سرطان های مختلف از 
سرطان دهان گرفته تا سایر سرطان های دیگر است 
که فرد در هنگام سیگار کشیدن، مسبب آن می شود.
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آمار مصرف سیگار در بین دختران دانشجو 
بسیار تکان دهنده است

استعمال  با  مبارزه  امنای جمعیت  هیات  مظفر حسن تاش، عضو  دکتر 
دخانیات نیز در ادامه گفت: در بین دختران دانشگاهی، آمار مصرف سیگار 
و قلیان بسیار تکان دهنده است. متاسفانه باید به این نکته توجه کرد که شیوع 
استعمال مواد دخانی در بین قشر تحصیل کرده، بیش از سایر افراد است. 
البته این مسئله تنها به دخانیات ختم نمی شود، بلکه در رابطه با شیوع اعتیاد 
و مواد مخدر هم این آمار در بین تحصیلکرده ها بیش از افراد عامی جامعه 
است. ما باید باور مضرات استعمال سیگار را با فرهنگ سازی درست در 
بین جوانان شیوع دهیم تا بیش از این شاهد شنیدن چنین آمارهایی در 

کشور نباشیم. 

از تجربیات عزیزان در این جلسه باید بیشتر بهره مند شد

حاج محمود قیومی لوالچیان نایب رییس هیات امنای جمعیت در پایان این جلسه ضمن 
تشکر از حضور حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی از وی درخواست کرد، تا 
جلسه های دیگری با حضور وزیران و مسئوالنی که می توانند در امر مبارزه با استعمال 
دخانیات موثر باشند به ریاست ایشان برگزار شود تا بتوانند گام های موثرتری در این 

زمینه بردارند. 

وی در نهایت ضمن تشکر از زحمات حاضران در این جلسه یادآور شد: می بایست 
شخصیت هایی مانند شما عزیزان نیز در این جمعیت تربیت شود تا در درازمدت بتوان 

حتی در نبود شما عزیزان از تجربیاتتان بهترین استفاده را نمود. 

ایجاد »نهضت خودآزاری و دگرآزاری 
ناشی از دود سیگار«

دکترغالم علی افروز از دیگر اعضای هیات امنای 
جمعیت نیز در این جلسه گفت: ما همیشه می گوییم 
که سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه و اطراف آن 
ممنوع است. در واقع می خواهیم باور غلط سیگار 
کشیدن را در بین دانشجویان از بین ببریم. اما تمامی 
اینها در حالی است که بعضی از اساتید ما به علت 
بیماری های ناشی از استعمال سیگار مرده اند که تاکنون 
هیچوقت درباره علت مرگ آنها صحبتی نشده است. 

و  فرهنگ سازی  بنابراین  افزود:  ادامه  در  وی 
بین  در  سیگار  استعمال  غلط  باور  درونی کردن 
دانشجویان و قشر متفکر از جمله رفتار و حرکاتی 
است که باید سنجیده و با مطالعه جامع انجام شود.
افروز عنوان کرد: به طور مثال اگر ما یک نهضت 

استخدام افراد سیگاری را ممنوع کنیم

امنای  هیات  اعضای  از  جزایری،  محمد  دکتر 
در  خود  کار  سابقه  به  اشاره  با  نیز  جمعیت 
بهزیستی کشور گفت: من یک زمانی  سازمان 
معتقد بودم که باید از استخدام افراد سیگاری در 
کشور جلوگیری کرد. زیرا ما اینقدر نیروی ماهر 
و کاردان داریم که سیگاری هم نیستند و می توانند 

برای سازمان و ادرات نیز بسیار مفید باشند.

و  سازمان ها  همه  که  همانطور  داد:  ادامه  وی 
شرکت ها در بدو استخدام گواهی عدم اعتیاد از 
افراد می خواهند، می توان گواهی عدم استعمال 
دخانیات را نیز از متقاضیان دریافت کرد. چندی 
پیش رادیو اعالم که از 40 میلیارد نخ سیگاری که 
در کشور مصرف می شود، 25 میلیارد نخ آن در 
داخل و 15 میلیارد نخ نیز از خارج تامین می شود 
و اغلب سیگارهایی که از خارج وارد می شود، 

کیفیت بهداشتی پایینی دارند. 

تنها راه موفقیت، ایجاد باور در جامعه است

هیات  دیگر  عضو  دلشاد،  الدین  صالح  دکتر 
امنای جمعیت نیز در ادامه این جلسه با اشاره به 
فعالیت های علمی دکتر مسجدی در زمینه کنترل 
تاکنون در جمعیت  دخانیات و تالش هایی که 
انجام داده است، گفت: زمانی که دکتر مسجدی 
زمام امور جمعیت را به دست گرفت، کارهای 
علمی قابل توجهی را در زمینه کنترل و مبارزه با 

استعمال دخانیات انجام داد.

هر  در  موفقیت  راه  تنها  افزود:  ادامه  در  وی 
زمینه، ایجاد باور است. یعنی ما باید باور مضر 
و  درونی  جامعه  در  را  بدن  برای  سیگار  بودن 
به  جامعه  زمانیکه  تا  ولی  کنیم.  فرهنگ سازی 
مضرات سیگار باور نداشته باشد، همچنان به رفتار 

اشتباه خود ادامه خواهد داد. 

دلشاد درباره قاچاق سیگار در کشور نیز گفت: 
چندی پیش من در مصاحبه ای گفتم که سیگار 
نمی شود،  کشور  وارد  دستی  کیف  با  قاچاق، 
بلکه تریلی ها آن را وارد می کنند. سیگارهایی که 
به صورت قاچاق وارد کشور می شود، اختصاصی 
برای ایران کدگذاری شده و وارد می شود. بنابراین 
مسئله قاچاق در کنار مضرات استعمال سیگار باید 

مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار بگیرد.

با نام »خودآزاری و دگرآزاری ناشی از دود سیگار« 
را برای افراد سیگاری راه بیاندازیم، شاید تا حدی 
از رفتار خودشان خجالت بکشند. افراد سیگاری 
خودشان،  به  رساندن  آسیب  بر  عالوه  متاسفانه 
اطرافیان را نیز در این آسیب و زیان شریک می کنند. 

وی درباره افزایش تولید سیگار در کشور گفت: این 
روزها بحث هایی را از گوشه و کنار می شنویم که 
معتقدند اگر تولید داخل افزایش یابد، تا حد زیادی 
این  قاچاق سیگار هم گرفته می شود. من  جلوی 
استدالل را قبول ندارم. اگر اینگونه باشد، باید تولید 
انواع مواد مخدر و مشروبات الکی را نیز در جامعه راه 
بیاندازیم تا هم جلوی قاچاق گرفته شود و هم مصرف 
کاهش پیدا کند. به نظر من افراد بدون در نظر گرفتن 
سود فردی خود، باید به منفعت جمعی هم بیاندیشند. 
باید توجه داشت که در مقابل این منفعت، چه ضرر و 

آسیب های طوالنی مدتی در انتظارمان است.

تشکیالت گسترده ای برای مبارزه با 
دخانیات الزم است 

از  سعیدی نژاد،  عباس  دکتر  این جلسه،  ادامه  در 
یک  ما  گفت:  نیز  جمعیت  امنای  هیات  اعضای 
کنترل  زمینه  در  که  کارهایی  و  هستیم  جمعیت 
می دهیم،  انجام  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  و 

به  علی رغم همه تالش ها، محدود خواهد بود. 
نظر من اگر قرار است این وضعیت به سرانجام 
درستی برسد، بهتر است تشکیالت وسیعی در 
سازمان ها  تمامی  که  شود  ایجاد  کشور  سراسر 
و مراجع مربوطه نیز هر یک به سهم خود، در 
این مبارزه و کنترل مشارکت کنند. زیرا تنها با 
مشارکت جمعی می توان به نتیجه مطلوب رسید.
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براساس ديدگاه شورای فتوای مالزی، استفاده از 
سيگار الكترونيكی از نظر شريعت برای سالمتی 
به  نسبت  را  خود  پيروان  اسالم،  و  است  مضر 
استفاده از كاالهايی كه می تواند به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم به آنها آسيب برساند و يا بالفاصله، يا به 
تدريج منجر به مرگ شود، منع كرده است. گفتنی 

استعمال سیگار الکترونیکی در مالزی حرام اعالم شد
فروش مایع نیکوتین دار در انحصار وزارت بهداشت مالزی 

مطالعات  نشست های  از  پس  تصميم  اين  است، 
و  علمی  بررسی جنبه های  و  پزشكی  و  شريعت 
همچنين بررسی ديدگاه ها در مورد فرهنگ ناسالم 

استفاده از اين نوع سيگار اتخاذ شده است.
عبدالشكور حسين، سيگار الكترونيكی را برابر با 
رو  ميزان  شاهد  ما  افزود:  و  دانست  نوشيدن سم 

در  سيگار  نوع  اين  استعمال  رشد  به 
بين زنان و كودكانمان بوديم. لذا حرام 
اعالم شدن اين سيگار برای جلوگيری 
اشتباه  و  ناسالم  فرهنگ  اين  ترويج  از 
استفاده  لذا  است.  آينده  نسل های  به 
ايالت  چهار  در  الكترونيكی  سيگار  از 
پنانگ، كداح، جوهور و كالنتان مالزی 
نيز ممنوع و حرام اعالم شد. همچنين 
اين تصميم بر اساس نظرات چند كشور 
مسلمان ديگر از جمله بحرين، كويت، 
قطر و امارات متحده عربی اتخاذ شده 

است.

وزارت بهداشت مالزی با استناد به قانون سموم 1952 اعالم كرده است كه تنها داروسازان 
و پزشكانی كه ثبت نام كرده اند، می توانند مايعات درون سيگار الكترونيكی را كه حاوی 
نيكوتين است، به فروش برسانند و فروش اين موارد توسط اشخاص ديگر ممنوع است. 
تخمين زده می شود بيش از يك هزار و 200 فروشگاه در مالزی، سيگار الكترونيكی 

و مايع درون آن را عرضه می كنند. 

الكترونيك برای بدن مضر  اينجا يك سوال به وجود می آيد. اگر سيگار  در 
بوده و با استناد به هزاران مقاله و گزارش در اين زمينه، نمی تواند جايگزين 
مناسبی برای سيگار معمولی باشد. اگر ضرر آن به مراتب كمتر از سيگار 
معمولی بود، پس چرا كشور مالزی به عنوان دومين كشور توليدكننده 
مايع نيكوتين دار درون سيگارهای الكترونيكی، استعمال آن را حرام 
اعالم می كند؟ حرام بودن اين وسيله تنها به خاطر آسيب رسان بودن 
آن است و وزارت بهداشت مالزی به همين علت خواستار مقابله 
با آن است. لذا حرام اعالم كردن استعمال سيگار الكترونيك 
از يك طرف، دومين كشور توليد كننده اين مايع از طرف 
ديگر و در كنار درخواست مقابله وزارت بهداشت مالزی 
با اين وسيله همزمان با ممنوعيت فروش مايع درون 
داروسازان  از  غير  به  ديگر  اشخاص  توسط  سيگار 
و پزشكان ثبت نام كرده، پيچشی است سردرگم 

دالر رسيد. در حال حاضر برخی از شركت های 
سال های  در  كه  جهان  در  سيگار  توليد  بزرگ 
اخير با كاهش قابل توجه فروش مواجه شده اند، 
سيگار  توليد  و  تحقيق  در  سرمايه گذاری  به 

الكترونيكی روی آورده اند.

در  هاپكينز«  »جان  دانشگاه  محققان  مطالعه 
مريلند، دانشگاه علوم پزشكی »تنسی« و موسسه 
سيگار  كه  می دهد  نشان  آمريكا  بهداشت  ملی 

الكترونيكی، سبب عفونت ريه می شود.

جايگزين  را  الكترونيكی  سيگار  افراد،  از  برخی 
سالمی برای سيگار می دانند؛ در حاليكه سازمان 
غذا و داروی آمريكا، سازمان بهداشت جهانی و 
را  ادعا  اين  عنوان  هيچ  به  اروپا،  تنفس  انجمن 
جايگزين  را  الكترونيكی  سيگار  و  ندارند  قبول 

مطمئنی برای سيگار نمی دانند.

 2014 سال  ابتدای  از  جهانی  بهداشت  سازمان 
در  موجود  شواهد  و  مدارك  بررسی  به  ميالدی 
سيگار  از  استفاده  پيامدهای  و  مضرات  با  رابطه 

الكترونيكی پرداخته است.

بهداشت و درمان  ماه گذشته، وزارت  طی چند 
مالزی با اعالم احتمال وضع قانون ممنوع شدن 
را شامل  دخانيات  استعمال  ممنوعيت  سيگار، 
رستوران ها،  همه  جمله  از  عمومی  مكان های 
كافی شاپ ها و فضاهای بسته بدون تهويه اعالم 
اين  در  دخانيات  مصرف  ممنوعيت  اعالم  كرد. 
مردم  اغلب  نگرانی  موجب  ابتدا  در  كشور 
چند  هر  شد.  نوجوانان  و  جوانان  خصوص  به 
قليان  و  الكترونيك  سيگار  سيگار،  بر  عالوه  كه 
جايگاه خاصی در بين شهروندان اين كشور دارد.
The sun مالزی، صاحبان  به گزارش روزنامه 
قانونی  چنين  وضع  اعالم  از  پس  رستوران ها 
با  معتقدند  آنها  كردند.  اعتراض  مسئله  اين  به 
وضع چنين قانونی آنها اغلب مشتريان خود را 
از دست خواهند داد. مالزی يكی از كشورهايی 
باال  بسيار  آن  در  سيگاركشيدن  آمار  كه  است 
با  شهر،  سطح  در  گردش  كمی  با  ولی  است. 
رستوران ها  می شويم.  مواجه  ديگری  نمای 
فاصله  در  تنها  كه  مختلف  شاپ های  كافی  و 
كوتاهی بيرون آنها، افراد زيادی مشغول كشيدن 
سيگار هستند. البته اغلب افراد، استعمال سيگار 
سيگار  به  را  الكترونيك  قليان  يا  الكترونيك 
هستند  معتقد  چون  می دهند.  ترجيح  معمولی 
سنگينی و لذت دود سيگار يا قليان الكترونيك، 

بيش از سيگار معمولی است. 

ابزاری است كه بدون  الكترونيك،  قليان  سيگار و 
استفاده از دخانيات، استعمال آن را شبيه سازی می كند. 
اين ابزار با توليد بخاری كه بو و طعم سيگار و قليان را 
تداعی می كند، احساس استعمال واقعی دخانيات را به 
مصرف كننده می دهد، كه متاسفانه پس از وضع قانون 
ممنوعيت سيگار در مالزی، قليان و سيگار الكترونيك 

طرفداران زيادی پيدا كرده است.

با صحبت با مردم متوجه می شويم كه اغلب افراد فكر 

استعمال  مالزی  فتوای  ملی  کرد: شورای  اعالم  پیش  مالزی، چندی  تایمز  استریت  نیو  روزنامه 
سیگار الکترونیکی را پس از چند هفته بحث در محافل بهداشتی و اقتصادی، حرام اعالم کرد.

عبدالشکور حسین، از مقامات شورای فتوای مالزی در این باره گفت: این شورا پس از نشست های 
دلیل  به  این کشور  برای مسلمانان  را  الکترونیک  استعمال سیگار  بودن  به حرام  طوالنی، حکم 
خطرات ناشی از استفاده این نوع سیگار و مضرات مضاعف آن نسبت به سیگار معمولی برای 

سالمتی انسان می دهد.

كه به هر طرف آن بنگريم، باز با سوال بزرگتری 
بهداشت مالزی علت  روبه رو می شويم. وزارت 
انحصاری كردن فروش اين مايع نيكوتين دار توسط 
پزشكان و داروسازان را تنها راه توليد اين مايع با 
نيكوتين كمتر و سالم تر می داند و از طرف ديگر، 
خواستار مقابله با اين مايع آسيب رسان در كشور 
اينجا، انحصاری كردن مايع نيكوتين دار  است. در 
توسط وزارتخانه ای انجام می شود كه عميقا معتقد 
به مضر و آسيب رسان بودن اين نوع وسيله است. 
تنها چيزی كه در ذهن متواتر می شود، منفعت و 
انحصاری كردن اين مايع پر طرفدار است كه چند 
دخانيات،  جهانی  بازار  به  ورود  با  است  سالی 
باالترين سود را نسبت به شركت های توليد سيگار 

معمولی نصيب خود كرده است.

سیگار الکترونیک 
میلیون ها مصرف کننده دارد

در  بار  نخستين  الكترونيكی  سيگار  است  گفتنی 
در  امروز  اما  شد،  توليد  چين  در   2003 سال 
نقاط مختلف جهان فروخته می شود و ميليون ها 
اين  جهانی  توليد  ارزش  دارد.  مصرف كننده 
محصول در سال 2013 ميالدی به مرز سه ميليارد 

تنها داروسازان و پزشکان ثبت نام 
کرده می توانند مایع درون سیگار 

الکترونیکی را بفروشند 

مايعی  توليدكننده  دومين  مالزی  می شود  گفته 
مورد  الكترونيكی  سيگارهای  درون  كه  است 
استفاده قرار می گيرد. لذا در اين كشور دو ديدگاه 
سيگار  نوع  اين  استعمال  با  رابطه  در  متفاوت 
بهداشت  وزارت  جمله  از  گروهی  دارد.  وجود 
فكر  آن  سود  از  بيشتر  سالمتی  خطر  به  مالزی 
الكترونيك  سيگار  با  مقابله  خواستار  و  كرده 
وزارتخانه  اين  تحقيقات  تاكنون  هرچند  هستند. 
بودن  مضر  به  همچنان  اما  است،  نيافته  پايان 
كنار  در  دارند.  تاكيد  الكترونيك  سيگارهای 
نيز  مالزی  عالی  آموزش  اين وزراتخانه، وزارت 
اين  دانشگاه   20 در  را  سيگار  اين  از  استفاده 
كشور مانند سيگار معمولی ممنوع كرده است. اما 
برخی وزارتخانه های مالزی مانند وزارت توسعه 
و  تعاون  وزارت  و  داخلی  تجارت  و  منطقه ای 
طرفداران  به  نسبت  نرم تری  رويكرد  مصرف، 

سيگار الكترونيكی اتخاذ كرده اند.
مراكز  با  مالزی  دولتی  مراكز  برخی  برخورد 
استفاده  مواد  و  الكترونيكی  سيگارهای  فروش 
اين  و  آغاز شد  ماه جاری  اوايل  از  آن  در  شده 
اتفاق، عاملی شد تا فروش اين مواد به خيابان ها 
و كنار بازارهای محلی و يا فروشگاه های بزرگ 

سوق داده شود.
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می كنند ضرر سيگار الكترونيك، كمتر از سيگارهای 
معمولی است. اين در حالی است كه بخار متصاعد 
شده از سيگارهای الكترونيكی همانند دود سيگار بر 

سلول های ريه تاثير مخربی دارد.

۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای جنوب 
شرق آسیا از تنباکو استفاده می کنند

تازگی  به  آمريكا  در  ميشيگان  دانشگاه  محققان 
مدت  طوالنی  قرارگرفتن  كه  شدند  متوجه 
سيگارهای  از  شده  متصاعد  بخار  معرض  در 
الكترونيكی می تواند به ابتال به آمفيزم يا بيماری 

مزمن انسداد ريه ) COPD ( منجر شود.

منطقه  كشورهای  در  می دهد  نشان  تحقيق  يك 
نفر  ميليون   400 به  نزديك  آسيا،  شرق  جنوب 
از دخانيات  استفاده  استفاده می كنند و  تنباكو  از 
از جمله سيگار و قليان، ساالنه جان حدود يك 
و  می گيرد. توتون  را  نفر  هزار   200 و  ميليون 
تنباكو از مشكالت بهداشتی عمده جنوب شرق 
درصد   50 حدود  آمار،  براساس  و  است  آسيا 
استفاده  قليان  و  سيگار  از  منطقه  اين  مردان  از 
شرق  جنوب  كشور   10 از  كشور   8 می كنند. 
آسيا كه شامل كامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، 
فيليپين، سنگاپور، تايلند، ويتنام و سنگاپور است، 

دخانيات زيادی مورد استفاده قرار می دهند.

نشان  نيز  مالزی  در  سالمت  ملی  مطالعه  يك 
مناطق شهری  ميان جوانان  در  قليان  كه  می دهد 
به ويژه كسانی كه بين 15 تا 19 سال دارند، رونق 
مصرف  منع  قانون  اعالم  از  پس  كه  است  يافته 
دخانيات، رواج قليان و سيگار الكترونيك نگرانی 
بهداشت  وزارت  و  مالزی  دولت  برای  ديگری 
اين كشور  در  است.  داشته  به همراه  اين كشور 
شاهد استعمال سيگار و قليان الكترونيك توسط 

از  بعضی  در  حتی  هستيم.  مختلفی  مليت های 
مراكز خريد نيز، افراد به صورت پنهانی مشغول 

استعمال اين كاالی دخانی هستند.

عدم واکنش دولت مالزی به استعمال قلیان

سيگارها با رنگ و لعاب جذاب، در طعم و اندازه های 
خريد  مراكز  ها،  سوپرماركت  تمامی  در  مختلف 
مالزی  كشور  اماكن  ديگر  و  فرودگاه  شهر،  اصلی 
وجود دارد. ولی بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه 
بر روی تمامی پاكت های سيگار، عالئم هشدار دهنده 
و مشمئز كننده ای وجود دارد كه با ديدن آنها، بيش از 
آنكه به خود سيگار فكر كنيم، حالمان از ديدن اين 
عالئم دگرگون می شود. ولی با تمامی اين احوال، اين 
كاال هنوز مشتريان خود را حفظ كرده و حضور آن را 
در بين جوان و نوجوان در اين كشور شاهد هستيم. 

به  كشور  اين  بهداشت  وزارت  و  مالزی  دولت 
كشورهای  ساكنان  و  اعراب   زياد  حضور  دليل 
به  نسبت  واكنشی  تاكنون  مالزی،  در  خاورميانه 
نداده اند. بر  نشان  عمومی  اماكن  در  قليان  رواج 
طبق آمار 20 درصد افراد بزرگسال در مالزی از 
بهداشتی  مقامات  آنچه  و  می كنند  استفاده  قليان 
اين  زنان  از  استفاده 1/5 درصد  كرده،  نگران  را 
كشور از قليان است. البته سيگار الكترونيك نيز 
در بين خانم ها جايگاه خاصی دارد. شايد زمانی 
بين  در  برتر  ژستی  عنوان  به  سيگار  استعمال 
سيگار  امروز  ولی  داشت،  رواج  زنان  از  بعضی 
الكترونيك و بيرون دادن دود فراوان آن در بين 

زنان، بيش از مردان ديده می شود. 
هم اكنون صدها مركز فروش قليان و تنباكو كه اغلب 
آنها مركز فروش محصوالت عربی هستند، در كشور 
مالزی در حال رشد است. آمار سال 2011 ميالدی 
نشان می دهد 23/1 درصد مالزيايی ها يعنی برابر با 

چهار ميليون و 700 هزار نفر، سيگار می كشند.

ممنوعیت سیگار الکترونیک در اماکن 
عمومی توسط وزارت بهداشت مالزی

نيز  مالزی  بهداشت  وزير  »اس.سوبرامانيا«  دكتر 
پيش  الكترونيك  سيگار  استعمال  معضل  درباره 
از اين اعالم كرد: كشيدن سيگار الكترونيكی در 
مكان های عمومی بر اساس قوانين جديد ممنوع 
خواهد بود. اين وزارتخانه دستور بررسی قوانين 
امور  راس  در  را  الكترونيكی  سيگار  ممنوعيت 

خود قرار داده است.

پس از اعالم احتمال وضع قانون منع كشيدن سيگار 
در مالزی، قليان و سيگار الكترونيك پديده ديگری 
است كه در ميان جوانان اين كشور رواج پيدا كرده 
كه  است  ابزاری  الكترونيك  قليان  و  است. سيگار 
بدون استفاده از دخانيات، استعمال آن را شبيه سازی 
ميكند. اين ابزار با توليد بخاری كه بو و طعم سيگار 
و قليان را تداعی ميكند احساس استعمال واقعی 

دخانيات را به مصرف كننده می دهد.

همچنين چندی پيش باطری سيگار الكترونيكی يكی 
از مسافران هواپيمايی مالزی، باعث آتش سوزی در 
حين پرواز شد. سيگار الكترونيكی پديده ای است 

كه به تازگی در ميان جوانان مالزيايی رواج پيدا كرده 
است، تا حدی كه آنها از اين موضوع برای مطرح 
كردن خود بهره می برند. آنها حتی در فضای مجازی 
با نشان دادن فيلم و عكس خود در حال استفاده از 
سيگار الكترونيكی، سعی در نشان دادن مهارت خود 

در اين زمينه دارند. 

هیچ سیگاری ارزانتر از 6/۴۰ رینگت 
در بازار نیست

از اول ژانويه 2010 قيمت ارزان ترين پاكت سيگار 
به 6/40 رينگت رسيد كه اين قانون به درخواست 
وزارت بهداشت مالزی و با هدف مبارزه با افزايش 
در گذشته  اتخاذ شد.  كشور  در  سيگار  استعمال 
قيمت يك بسته سيگار به 9/30رينگت رسيد، اما 
برابر  قيمتی  با  همچنان  قيمت  ارزان  سيگارهای 
4/80 رينگت در بازار موجود بود. در عين حال 
تبليغ و ترويج سيگار نيز ممنوع شده است. بدين 
معنا كه هيچ سيگاری با عناوين »قيمت فوق العاده«، 

»تعداد محدود« و  ، »فروش فوق العاده«،  »حراج« 
غيره به فروش نمی رسد. دولت معتقد است اين دو 
قانون بر كاهش استعمال سيگار در بين نوجوانان، 
جوانان و اقشار كم درآمد، موثر خواهد بود. اگر 
قيمت كنونی هر رينگت را 850 تومان فرض كنيم، 
در كشور مالزی سيگاری ارزانتر از 5 هزار و 440 

تومان وجود ندارد ! 

۱۰ درصد افزایش قیمت سیگار
۳/۸ درصد مصرف را کاهش داده است

است  داده  نشان  مالزی  در  تحقيقاتی  مطالعات 

افزايش قيمت سيگار در گذشته، 3/8  10درصد 
كاهش  اين كشور  در  را  استعمال سيگار  درصد 
داده است. بر اين اساس، رئيس فدراسيون انجمن 
تجارت اقالم متفرقه مالزی نيز اعالم كرد: بهای 
سيگار در اين كشور هفت درصد افزايش خواهد 

يافت. 
 Lean Hing( چوان  هينگ  لين  گفته  به 
Chuan( بهای هر بسته سيگار بيست تايی در 
مالزی، با افزايش هفت درصدی به سه دالر و دو 
سنت رسيد كه اين، بيشترين ميزان افزايش يكباره 
بهای سيگار در اين كشور بوده است. وی كاهش 
ده درصدی فروش سيگار را در پی افزايش بهای 

آن، پيش بينی كرد. 

ترغیب سیگاری ها به ترک 
در پی افزایش مالیات

ترغيب  منظور  به  پيشتر  همچنين  مالزی 
افزايش  اين كاال را  سيگاری ها به ترك، ماليات 
افزايش  احتمال  از  اين حال چوان  با  بود.  داده 
حال  در  افزود:  و  داد  خبر  كاال  اين  قاچاق 
حاضر يك سوم سيگارهای موجود در بازار به 
صورت قاچاق وارد و فروخته می شود. وزارت 
بهداشت اين كشور نيز به كارمندان خود هشدار 
داده  ترفيع  سيگاری  افراد  شغلی  وضعيت  داد، 

نخواهد شد.
اكنون  هم  وزارتخانه،  اين  رئيس  گفته  به 
از  نفر  يا سه هزار و نهصد  حدود سی درصد 
بهداشت سيگاری  وزارت  كارمند  هزار  سيزده 
اين  كارمندان  اينكه  بر  تاكيد  با  وی  هستند. 
و  بهداشت  الگوی  بايد  خود  وزارتخانه 
افراد  اين  ترك  خصوص  در  باشند،  سالمت 

اميدواری كرد. ابراز 

شورای فتوای مالزی سال ۲۰۱۳ 
استعمال شیشه را حرام اعالم کرد

پيش ازممنوعيت استعمال سيگار و سيگار الكترونيك، 
توسط شورای  در سال 2013  نيز  استعمال شيشه 
فتوای كشور مالزی حرام اعالم شد. البته در پی حرام 
اعالم كردن شيشه و ممنوعيت فروش آن در سطح 
كشور، با ورود به محله چينی ها در شهر كواالالمپور با 

انبوه فروشندگان انواع پايپ مواجه می شويم. 
80 درصد اين محله كه از يك خيابان اصلی به همراه 
چندين خيابان فرعی تشكيل شده است، به فروش 
انواع پايپ و فندك های مخصوص آن اختصاص 

و  مختلف  سايزهای  و  رنگ ها  در  پايپ ها  دارد. 
به  اين محله  انواع گوناگون برای هر سليقه ای در 
فروش می رسد. در كنار پايپ ها، با انواع فندك های 
نيز رو به رو می شويم كه همگی در  مخصوص آن 
فروش  به  گران،  چندان  نه  و  مختلف  قيمت های 
می رسند كه در اكثر مواقع فروشندگان از عكس و 

تصويربرداری از محصوالتشان ممانعت می كنند.

هنگام صحبت با يكی از فروشندگان، خواستيم كه 
به همراه خريد پايپ، برايمان كمی شيشه هم فراهم 
كند. او نيز ما را به قسمت ديگر بازار هدايت كرد و 
انواع شيشه با قيمت های مختلف را جهت فروش به 
ما نشان داد. به هر حال، خريد شيشه به مراتب بسيار 
راحت تر از سيگار و قليان الكترونيك در اين شهر 
است. در پی حرام اعالم كردن استعمال انواع مواد 
انحصاری كردن  قيمت،  افزايش  مخدر و دخانی، 
فروش، مبارزه با قاچاق همچنان در بطن جامعه با 

چيزهای ديگری مواجه می شويم.
كشوری با حضور مليت های مختلف از سراسر دنيا، 
كه در هر محله آن می توان به راحتی به هر گونه 
امكانات از اين دست دسترسی پيدا كرد. به هر حال 
در پی ممنوعيت های اينچنينی آيا دولت مالزی واقعا 
از وجود چنين محله هايی در كشور خود خبر ندارد؟ 
يا اينكه تنها با ورود در بعضی از مراكز و برای بعضی 
از افراد ممنوعيت هايی از اين قبيل را اجرا می كند؟ 
بسياری از كشورها با اين دسته از مسائل و مشكالت 
رو به رو هستند و نمی توان آن را تنها به يك كشور 
محدود كرد. به هر حال، مبارزه با استعمال انواع مواد 
دخانی و مخدر در هر كشوری ستودنی است، اگر در 
پشت پرده آن انحصار  و يا كسب سود بيشتر در ميان 
نباشد و تنها هدف از ممنوعيت، داشتن نسلی سالم و 
كاردان برای زندگی در جامعه ای بهتر باشد، بی هيچ 

منفعت پشت پرده ای ...
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آرماندو پروگا، دو دهه گذشته كاری خود را صرف 
در  سال 2006  از  او  است.  كرده  دخانيات  كنترل 
كار  به  مشغول  جنوا  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
بوده و قبل از آن در سازمان بهداشت آمريكا فعاليت 
كرده است. او در دانشگاه پزشكی زاراگوزای اسپانيا 
تحصيل كرده و همچنين مدرك كارشناسی ارشد و 
دكترای خود را در رشته سالمت عمومی از دانشگاه 
جان هاپكينز آمريكا اخذ كرده است. او هم اكنون 
مدير برنامه ابتكار عمل در حوزه مقابله با دخانيات در 

سازمان جهانی بهداشت است.

خطرات استفاده از سیگارهای الکترونیک چه هستند 
و چگونه از سیگارهای معمولی متمایز می شوند؟ 

سيگارهای معمولی برگ های تنباكو را می سوزانند. 
شكل  معمول ترين  در  الكترونيك،  سيگارهای  اما 
آن، مايعی كه شامل نيكوتين است را بخار می كند. 
پنج سال گذشته محبوب  يا  اين وسائل در چهار 
شده اند. بنابراين مطالعات اندكی نيز روی خطرات 
تاثيرات  انجام شده است و ما هنوز  اين محصول 
بلندمدت آن را نمی شناسيم، چون دهه ها برای تكميل 

آن زمان الزم است. 

گرچه مداركی در دست است و بحث هايی درباره 
مدارك  اين  از  چطور  كه  دارد  وجود  موضوع  اين 
نتيجه گيری كنيم. گزارش سازمان جهانی بهداشت از 
تحقيقات بيش از 100 دانشمند و مدارك كافی برای 
نتيجه گيری درباره مضرات اين نوع سيگار كافی است. 
به هر حال خطرات نيكوتين و استنشاق ديگر مواد 

سمی آن توسط ديگران نيز كامال شناخته شده است.

چرا؟ مگر خطرناک ترین بخش سیگار، قطران و 
مواد سمی مختلف آن نیست؟

نيكوتين بيش از همه اعتيادآور است و ما نمی خواهيم 
سيگاری ها استفاده از آن را شروع كنند. نيكوتين نقش 
مهمی در تخريب عصب ها دارد و شواهدی هست 
كه نشان می دهد تماس با نيكوتين، باعث مشكالت 
رشد مغزی در جنين و كودكان می شود. سازمان جهانی 
بهداشت استفاده از هيچ نوع نيكوتين را توصيه نمی كند.

که  کشورهایی  از  برخی  مسکو،  گردهمایی  در 
 )FCTC( چهارچوب کنوانسیون کنترل دخانیات
را امضا کرده اند، از پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت 
درباره تنظیم مقررات برای سیگار الکترونیک و ابزار 
مشابه آن استقبال کردند. آیا موضع احتیاطی سازمان 

جهانی بهداشت مورد حمایت قرار گرفته است؟

كشورهايی هستند كه اهدافی را مبتنی بر توصيه های 
سازمان جهانی بهداشت پذيرفته اند. اين كشورها سعی 
دارند كه از استفاده از سيگارهای الكترونيك در ميان 
برای  كنند.  پيشگيری  غيرسيگاری  افراد  و  جوانان 
رسيدن به اين هدف، اين كشورها در تالش هستند تا با 
تنظيم مقررات استفاده از اين سيگارها را محدود كنند. 

نقدهایی که در زمینه موضع احتیاطی  از جمله 
نسبت به سیگارهای الکترونیک به سازمان جهانی 
بهداشت دارد، این است که این وسیله به افرادی 
مانند  مواد  دیگر  یا حتی  ترک سیگار  که قصد 
هروئین را دارند، کمک می کند. آیا فکر نمی کنید 

آرماندو پروگا 
از مدیران سازمان جهانی بهداشت؛

سیگارهای 
الکترونیک به 
دوام مصرف 

سیگارهای 
معمولی 

می انجامد
کشورهایی که قرارداد بین المللی کنترل دخانیات را امضا کرده اند، از پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت درباره سیگارهای الکترونیک استقبال کرده اند. آرماندو 

پروگا درباره چرایی این روند توضیح می دهد. 

که این سیگارها می توانند به شکل موثری مورد 
استفاده واقع شوند؟

اين  بودن  اثربخش  درباره  كافی  اكنون شواهد  هم 
همچنان  و  ندارد  وجود  ترك  حوزه  در  سيگارها 
مباحثی در اين باره در جريان است. با توجه به گزارش 
سازمان جهانی بهداشت و تحقيقاتی كه در حال انجام 
است، تا چند سال آينده ما به نتايج قطعی تری خواهيم 

رسيد كه آن را ارائه می دهيم. 

پس مردم نباید از این وسایل برای ترک سیگار 
استفاده کنند؟

سازمان جهانی بهداشت شيوه های ترك مطمئن تری 
را از جمله درمان جايگزينی نيكوتين ارائه داده اند كه 

به ترك سيگار كمك می كند.

 مشکل دود دست دوم سیگاری که از سیگارهای 
الکترونیک ناشی می شود چیست؟

اين دود شامل نيكوتين و ذره هايی شامل مواد سمی 
كه  مدت هاست  بهداشت  جهانی  سازمان  است. 
اعالم كرده هيچ سطح قابل اطمينانی از اين ذرات و 
سموم وجود ندارد. سطح اين ذرات شايد در سيگار 
الكترونيك پايين تر باشد، اما چرا وقتی ضرورتی وجود 

ندارد، بايد خود را در معرض اين سموم قرار دهيم؟

چه مواد سمی به وسیله این سیگارها تولید می شود؟

حدود 500 برند سيگار الكترونيك هم اكنون وجود 
قرار  بررسی  مورد  آن ها  از  نوع  چند  تنها  و  دارد 
در  زيادی  تفاوت  هم  بررسی ها  همين  گرفته اند. 
سطح مواد سمی و ميزان نيكوتينی كه توليد می كند، 
نشان می دهند. برخی از اين برندهای آناليز شده، سم 
كمتری از سيگارهای معمولی دارند اما برخی ديگر، 
شامل مواد سرطانزايی مانند فرمالدئيد هستند كه در 

سيگارهای معمولی وجود دارند.

الکترونیکی  سیگارهای  درباره  اروپا  اتحادیه 
از  برخی  و  است  نگران  پر می شوند  دوباره  که 
کشورهای عضو اتحادیه قصد ممنوع کردن آن را 
دارند. به چه دلیل برای سالمتی مضر تشخیص داده 

شده اند؟

داليل متعددی وجود دارد. اول اين كه استفاده كنندگان 
پر  را  آن  خودشان  الكترونيك،  سيگارهای  اين  از 
می كنند نه كارخانه هايی كه سطح نيكوتين را مشخص 
می كنند. مايع مورد استفاده ممكن است به صورت 
ناخواسته با پوست فرد استفاده كننده در تماس قرار 
بگيرد و آن ها را دچار مسموميت نيكوتين كند و 
كودكان ممكن است از آن استفاده كنند. كشورهايی 
مانند آمريكا، بريتانيا و ايرلند شمالی و احتماال چند 
موضوع  اين  روی  پژوهش  حال  در  ديگر  كشور 
با  مسموميت  افزايش  تحقيقات،  اين  در  هستند. 

نيكوتين روشن شده است. 

الكترونيك  اين است كه سيگارهای  نگرانی ديگر 
قابل پر شدن، ممكن است برای مواد غيرقانونی ديگر 
مورد استفاده قرار بگيرند. بنابراين نگرانی های مختلفی 
پيرامون اين سيگارها وجود دارند كه با قانون گذاری 

در اين حوزه به حداقل می رسد.

چرا این قدر بحث درباره پیشنهاد سازمان جهانی 
بهداشت درباره تنظیم قوانین مربوط به سیگارهای 

الکترونیک در رسانه ها زیاد است؟

از  متعددی  نامه های  بهداشت  جهانی  سازمان 
متخصصان حوزه سالمت و دانشمندان دريافت كرده 
است. در اين نامه ها مضرات اين سيگارها برشمرده 
شده و راه حل های قانونی محدود كردن آن نيز آورده 
شده است. ما برای جمع آوری گزارش،  از اين مطالب 
وزن  خودمان  ارزيابی های  به  اما  كرده ايم.  استفاده 
بيشتری داديم و خواستيم نظرات مختلف دخالت 

داده شوند. 

این نظرات درست بودند یا غلط؟

تفاوت ديدگاه درباره چگونگی تفسير علم وجود 
دارد. اما مخالفت اصلی درباره اين است كه با در 
نظر گرفتن شواهد موجود، دقيقا چه مقرراتی قابل 
دستيابی هستند و چگونه بايد تنظيم شوند؟ به نظر 
ايجاد  باعث  كه  باشند  گونه ای  به  بايد  قوانين  ما 
بهترين محصول با كمترين ضرر شود. تعادل بسيار 
سختی است. در اين مورد، احتماال درست و غلط 
روشنی وجود ندارد. به همين دليل است كه بايد در 
گزارش هايمان خيلی محتاط باشيم. گرچه ما شواهد 
كافی برای محدود كردن برخی از جنبه های سيگار 
الكترونيك داريم، اما نتيجه نهايی بعد از استفاده از 
يك محصول حاصل می شود. پس نياز به نظارت 
نزديك وجود دارد. در نهايت، مساله كليدی اين است 
كه ببينيم آيا سيگارهای الكترونيك می توانند به مردم 

كمك كنند تا با خطر كمتر، سيگار را ترك كنند؟ 

شرکت های چند ملیتی چه نقشی در بازار رو به 
رشد سیگارهای الکترونیک بازی می کنند؟

بسياری افراد معتقدند كه سازمان جهانی بهداشت، بيش 
از آن كه قصد ريشه كن كردن اپيدمی سيگار را داشته 
باشد، می خواهد به صنعت دخانيات ضربه بزند، حتی 

اگر يكی از محصوالت آن ها كمك كننده باشد. 

اين ديدگاه بسيار ساده انگارانه است، چرا كه صنعت 
دخانيات تنها محصوالتی را به بازار معرفی می كند 
كه برای دوام محصول نهايی آن ها، يعنی سيگارهای 
معمولی سودمند باشند. برخالف كسانی كه معتقدند 
سيگارهای الكترونيك به ترك سيگار كمك می كند، 
صنعت دخانيات برای اين سيگارها سرمايه گذاری 
بااليی می كند و اگر اين سيگارها منجر به ترك سيگار 
می شد، آن ها چنين سرمايه گذاری روی اين محصول 
حال  در  اكنون  هم  بزرگ  صنايع  اين  نمی كردند. 
الكترونيك  سيگار  كوچك  شركت های  خريداری 

هستند.. 
حدود 100 ميليون مرگ ناشی از سيگار در قرن اخير 
تخمين زده شده است. ما چطور به شركت هايی كه 
اين بحران انسانی را موجب شده اند اعتماد كنيم؟ با 
ارائه اين راهكارها و در عين حال ادامه فرايند مخرب 
نابودی انسان ها، آن ها قصد بازيابی دوباره اعتبار خود 
است.  رفته  بين  از  است  زمانی  كه مدت  دارند  را 
كارخانه های توليد سيگار و ديگر محصوالت دخانی، 
شركای خوبی برای مباحث سالمت عمومی نيستند. 

قلیان جیبی، قلیان الکترونیکی، قلیان شارژی ... 
شاید شما یک و یا همه این اسم ها را شنیده باشید. 
وقتی این اسم ها به جای هم به کار می روند، گیج 
نشوید زیرا با وجود این تنوع نام، همه این الفاظ به 

یک چیز اشاره می کنند.

قليان الكترونيكی، يك وسيله الكترونيكی است كه 
نيكوتين را به صورت بخار به مصرف كننده می رساند. 
قليان الكترونيكی در مقايسه با سيگارهای متداول، 
چيزی برای روشن شدن ندارد و در نتيجه استعمالی 
صورت نمی گيرد. اين برای برخی مصرف كنندگان 
يك كاهش هزينه محسوب می شود و به همين دليل، 
توليدكنندگان نيز شروع به توليد دود مصنوعی توسط 
بخار كرده اند كه به تقليد حس مصرف سيگارهای 

معمولی كمك می كند. 

يك قليان الكترونيكی از 3 جزء تشكيل شده است: 
الكترونيكی(  قليان  كارتريج )محفظه حاوی مايع 
)عامل  آتومايزر  و  تعويض  قابل  باتری  يك 
گرم كننده(. كارتريج مانند باتری قابل تعويض و 
آماده  تبخير  برای  كه  است  بودار  مايعی  محتوی 
اين  معدود  موارد  بعضی  در  كه  حالی  در  است. 
مايع ممكن است حاوی نيكوتين نباشد، اما بيشتر 
آن ها نيكوتين دارند. كارتريج هم چنين يك دهانه 

بر روی وسيله را شامل می شود. 

الكترونيكی و ويپ ها، همه  قليان های  و  سيگارها 
استعمال  برای  ايمن  جايگزينی  عنوان  به  ظاهرا 
دخانيات به بازار عرضه شده اند. با اين استدالل كه 
مصرف كننده با دوری از تنباكو و دود حاصل از آن، 
ديگر در معرض مواد سمی و سرطان زای موجود در 
سيگارهای معمولی نيستند، اما هنوز احتياط ها درباره 
ايمنی و سالمت اين وسيله به طور علمی ثابت نشده 

است.

قلیان الکترونیکی حاوی نیکوتین است

سيگارهای الكترونيكی و قليان های الكترونيكی و 
ويپ ها، همگی همان ماده ای را تأمين می كنند كه 

سيگارهای تنباكودار فراهم می كنند: نيكوتين! 

نيكوتين يك ماده محرك است كه در ظرف 10 تا 20 
ثانيه خود را به مغز می رساند و يك شخصيت وابسته 
به سيگار ايجاد می كند. اين تغيير ناگهانی بستگی به ُدز 
نيكوتين دارد، بنابراين يك استنشاق عميق، يك تغيير 
بزرگ تر را ايجاد می كند. بخار نيكوتين رسانده شده به 
مغز توسط سيگارهای الكترونيكی نيز به همين شيوه 

عمل می كند.

با وجود اين كه نام قليان و قليان الكترونيكی بسيار 
مشابه اند، اما در حقيقت تفاوت های بسياری با هم 
دارند. در قليان، از يك نوع خاص از تنباكو به نام 
شيشه استفاده می شود كه بخار و يا دود را بسته به نوع 
قليان قبل از استنشاق از ميان يك محفظه آبی عبور 
می دهد. قليان و قليان الكترونيكی هر دو معطر هستند. 
قليان الكترونيكی تنها حاوی نيكوتين است در حالی 

كه قليان، از خود تنباكو استفاده می كند. 

اخيرا قليان به طور فزاينده ای در ميان نوجوانان و 
دانشجويان محبوب شده است. عده زيادی از مردم 
جايگزين  قليان ها  اين  كه  می كنند  تصور  اشتباهاً 
ايمنی برای دخانيات است كه احتماالً از طعم های 
ميوه ای قليان و اين تصور غلط كه قليان تنها از آب 
است، ناشی می شود. انجمن ريه امريكا اخطار داده 
سيگار  برای  سالم  جايگزين  يك  قليان  كه  است 
نيست. در واقع، يك ساعت استعمال قليان شامل 
200 پك است كه معادل 20 پك سيگار است. البته 
اين مسئله با عوامل ديگری از جمله عمق استنشاق 
كه  می شود  اضافه  است.  شده  تركيب  نيز  دود 
استعمال كنندگان قليان مواد سمی بيشتری را نسبت 

به سيگاری ها جذب می كنند. 

ارائه قلیان الکترونیکی با طرح های جذاب 

در ابتدای مقاله ذكر شد كه قليان الكترونيكی و سيگار 
الكترونيكی فرق چندانی با هم ندارند و عاقبت امر، 
در اصل مطلب يكی هستند. اما در يك نگاه سريع 
با سيگارهای  مقايسه  الكترونيكی در  قليان های  به 

الكترونيكی، شاهد يك تفاوت واضح در چگونگی 
عرضه هر محصول به بازار هستيم. 

قليان های الكترونيكی دارای رنگ های براق و گاهی 
همراه با طراحی های جذاب و درخشانی هستند كه 
در قياس مستقيم با سيگارهای الكترونيكی، طراحی 
سيگارهای  از  تقليدی  به  معمولی،  و  ساده  نسبتا 
متداول دارند. نظر به اين كه استعمال كنندگان سابق 
سيگارهای الكترونيك به دنبال مقبوليت اجتماعی 
بيشتر و يك جايگزين سالم تر برای عادت های قديمی 
هستند، قليان های الكترونيكی محبوبيت بيشتری را 

ميان جمعيت جوان كسب كرده است. 

قلیان الکترونیکی و قانون

قليان های الكترونيكی در ميان مباحث قانونی، بسيار 
قابل توجه بوده است. در سال 2010 سازمان غذا 
)و  الكترونيكی  سيگارهای  كه  كرد  اعالم  دارو  و 
محصوالت مرتبط( بايد مانند ساير ابزار استفاده از 
دخانيات، قوانين مشخصی داشته باشد. اگرچه قانونی 
در ماه دسامبر همان سال درباره محصوالت دخانی 
)حتی اگر حاوی تنباكو نباشد( اعالم كرد كه اين 
محصوالت برای افرادی است كه از قبل سيگاری 
بوده اند و نه يك روش درمانی برای عالقه مندان به 

ترك سيگار.

در آمريكا به اين دليل كه آيين نامه فدرال چندانی 
مشابه  ابزار  و  الكترونيكی  قليان های  باب  در 
وجود ندارد،  دولت های ايالتی به تصويب قوانين 
با مالحظه مقررات مربوط به  خودشان خصوصاً 
فروش آن به افراد زير سن قانونی، اقدام كرده اند. 
هم اكنون اياالت كلرادو، كنتاكی، مريلند، مينسوتا، 
و  يوتا  تنسی،  نيويورك،  نيوجرسی،  نيوهامشاير، 
ويسكانسين قوانينی مربوط به فروش سيگارهای 

مبتنی بر بخار دارند. 

فروش قلیان به افراد زیر سن قانونی

تاكنون هيچ گواهی بر اين ادعا نيست كه سيگارهای 
الكترونيكی، ويپ ها يا هرگونه سيستم الكترونيكی 
دخانيات  ترك  برای  می تواند  نيكوتين،  رساننده 
سودمند باشد. همان طور كه در باال ذكر شد، قليان های 
الكترونيكی و ساير ابزار مشابه، سالمت عمومی را با 
آسيب به مصرف كنندگان غيرمستقيم )سيگاری های 
دست دوم( به خطر می اندازد. استعمال غيرمستقيم 
دخانيات، هرساله به طور تخمينی بهايی به اندازه 10 
ميليون دالر جهت مراقبت های پزشكی، بيماری و 
برآمدهای مربوط به مرگ و مير را در اياالت متحده 

آمريكا سبب می شود. 

قليان  با  ارتباط  در  مسائل  مهم ترين  از  يكی 
سن  زير  افراد  به  آن  فروش  امكان  الكترونيكی، 
قانونی است. قانون به كندی تغيير می كند و بسياری 
فروش  با  رابطه  در  نامه ای  آيين  هنوز  ايالت ها  از 
محبوبيت  نكرده اند.  تنظيم  الكترونيكی  قليان های 
سريع و رو به رشد قليان الكتريكی در ميان جمعيت 
طعم های  و  درخشان  رنگ های  وجود  و  جوان 
مقررات  وجود  با  نيست.  غافلگيركننده  جذاب، 
به  سيگار  فروش  ممنوعيت  باب  در  شده  تنظيم 
كودكان، تنظيم قوانينی مشابه نيز مربوط به قليان های 

الكترونيكی بايد صورت گيرد. 

داليل و اطالعات اوليه نشان می دهد اين نظريه كه 
قطران و مواد سمی و شيميايی كه همگی فرآورده 
بزرگترين  تنباكوست،  سوختن  از  حاصل  جانبی 
با حذف  می كند.  تاييد  را  هستند  سيگار  خطرات 
سيگار، احتمال كاهش خطر سرطان )به ويژه سرطان 

ريه( و بيماری های ديگر وجود دارد. 

از  الكترونيكی  سيگارهای  و  قليان ها  از  بسياری 
كشور چين و تحت قوانين محدود كننده بسياری 
ايمنی  درباره  استدالل ها  از  بسياری  شده اند.  وارد 
بودن  بخار  جنبه  بر  كه  الكترونيكی  قليان های 
نيكوتين تاكيد دارند، درباره خلوص نيكوتين دروغ 
به  ديگر  اعتيادآور  و  شميايی  مواد  اگر  می گويند. 
كارتريج نيكوتين راه پيدا كنند، خطرات قليان های 
سيگارهای  از  مراتب  به  می تواند  الكترونيكی 

تنباكويی بيشتر باشد.

 تامین نیکوتین الزم 
توسط قلیان های الکترونیکی 
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پس از کنفرانس سازمان جهانی بهداشت که در 
جوالی سال 2014 در مسکو به همراهی کشورهای 
امضاکننده کنوانسیون کنترل دخانیات برگزار شد، 
این سازمان گزارشی از ابزارهای الکترونیک دخانی 
حاوی نیکوتین )سیگار و قلیان الکترونیکی( که به 
معمولی  سیگارهای  جای  به  و  مختلف  نام های 
امروزه در بازارهای دنیا به فروش می رسند، ارائه 
کرد. این گزارش در پاسخ به درخواست اعضای 
کنفرانس در دوره  قبل نوشته شده است که خواهان 
دخانی  ابزارهای  این  سالمتی  اثرات  بررسی 

الکترونیکی بودند. 
در این گزارش آمده است که این ابزارها به شکل 
آشکاری در بازار رشد پیدا کرده اند. ارزیابی شده 
 که در سال 2014 در حدود 466 برند وجود داشته 
آمریکا  میلیارد دالر  تقریباً 3  که در سال 2013 
به صورت جهانی برای آن ها هزینه شده  است. 
پیش بینی می شود فروش این محصوالت تا سال 
2030 به 17 میلیارد دالر برسد. اما شرکت های 
دخانیات درباره  رشد فروش این محصول توافق 
از  بعضی  در  فروش  کندی  از  برخی  و  ندارند 

بازارها می گویند.

هيچ آماری درباره  استفاده از ابزارهای الكترونيكی 
دخانی در دنيا وجود ندارد. اگرچه آمارها كه بيشتر 
متعلق به آمريكای شمالی، اتحاديه  اروپا و جمهوری 
كره هستند، نشان می دهند مصرف اين ابزارها هم 
درميان بزرگساالن و هم در ميان نوجوانان از سال 

2008 تا 2012 دو برابر شده است.
شهروندان  درصد   7 حدود  در   2012 سال  در 
اتحاديه اروپا كه 15 سال و باالتر سن داشتند، اين 
وسايل را امتحان كرده اند، هر چند فقط يك درصد 
از كل جمعيت به طور منظم استفاده كننده  وسايل 

الكترونيكی دخانی هستند. 
در سال 2013 نيز در آمريكا 47 درصد از سيگاری ها 
و كسانی كه قباًل سيگاری بودند از اين وسايل استفاده 
كرده اند و 4 درصد به طور ثابت مصرف كننده  آن 

بوده اند.

استفاده در مکان هایی که کشیدن سیگار 
درآنها ممنوع است

دليل  كه  كردند  اعالم  مصرف كنندگان  از  بسياری 
متوقف كردن كشيدن سيگار  يا  آنها، كم ،  مصرف 

كه  مكان هايی  در  می توانند  آن ها  در ضمن  است. 
كشيدن سيگار ممنوع است، از اين وسايل الكترونيكی 

استفاده كنند.
 بر اساس تحقيقات جديد سازمان جهانی بهداشت، 
دسترسی گسترده ای به اين وسايل الكترونيكی وجود 
دارد. بيش از نيمی از جمعيت دنيا در 62 كشوری 
آن ها  در  دخانی  وسايل  اين  كه  می كنند  زندگی 
بين المللی  شركت های  اخيراً  می رسند.  فروش  به 
دخانيات وارد بازار اين وسايل الكترونيكی شده اند 
كه برخی از آن ها به شكل خشونت آميزی با ديگر 
اين  بازار  تا  هستند  رقابت  در  دخانی  شركت های 

محصوالت را از آن خود كنند.
 

تاکنون توسط دانشمندان مستقل 
آزمایش نشده اند

تاكنون  الكترونيكی دخانی  از محصوالت  بسياری 
اما  نشده اند.  آزمايش  مستقل  دانشمندان  توسط 

ترك سيگار نشان داد. 
به  طبق نظريه ای كه می گويد سيگار دروازه  ورود 
الكترونيكی  محصوالت  اين  اعتياد هاست،  ديگر 
دخانی می توانند احتمال اين كه كودكان )و به طور 
كلی افراد غير سيگاری( را به سمت شروع استفاده 

از نيكوتين بكشند، باالتر ببرند.
اين وسايل همچنين با طبيعی جلوه دادن كشيدن 
سيگار، می توانند جذابيت اين رفتار را باال برده و 

همه گيری كشيدن سيگار را دوام بخشند. 
طبيعی است پيامی كه اين ابزارهای الكترونيك دخانی 
دارند، با حركت جهانی مبارزه عليه دخانيات در تناقض 
است. چرا كه می گويند نيازی به كنار گذاشتن نيكوتين 
نيست و تنها تعويض وسيله مورد استفاده كافی است. 

توصیه های سازمان جهانی بهداشت

توصيه  خود  گزارش  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
می كند، كشورهای عضو كنوانسيون كنترل دخانيات 
دخانی  وسايل  اين  كنترل  به  مقررات،  اعمال  با 

الكترونيكی بپردازند.
مدعی  كه  و كسانی  توليدكنندگان  از  بايد  آن ها   
هستند اين ابزارها در ترك دخانيات مفيدند، شواهد 
علمی روشن مانند آزمايش های كنترل شده كلينيكی 

بخواهند. 
در  ابزارها  اين  از  استفاده  درباره  قوانين روشنی   
مكان های عمومی وضع كنند تا از آسيب به افراد 

غيرسيگاری جلوگيری شود.
 محدوديت های تبليغاتی سيگارهای معمولی به اين 
ابزارها نيز تسری يابد؛ چرا كه كودكان و نوجوانان 
از مخاطبان اين تبليغات محسوب می شوند و بايد 
از آن ها در مقابل تالش صنايع دخانيات برای جلب 

مشتری محافظت كرد. 
 در مواردی كه تبليغ آزاد است بايد از تبليغ كنندگان 
خواست كه مشخصا اعالم كنند آيا محصوالت آن ها 
حاوی نيكوتين هستند يا خير. همچنين هرگز نبايد 
افراد غيرسيگاری مخاطب اين تبليغ ها باشند و برای 
همچنين  شوند.  واقع  تشويق  مورد  آن  از  استفاده 
هرگونه ادعای مربوط به حوزه سالمتی بايد تاييد 

شده و دارای مجوزهای قانونی باشد.
 توليد اين محصوالت بايد كامال تحت نظارت قرار 
گيرد كه كم كردن ميزان محصوالت سمی موجود در 
آن و استفاده از دزهای استاندارد نيكوتين را شامل 

می شود.

كه  نشان  می دهند  انجام شده،  محدود  آزمايش های 
تنوع زيادی در ميزان سموم موجود در محتويات اين 

محصوالت وجود دارد. 
ميزان نيكوتينی كه توسط اين ابزارها منتقل می شود 
متنوع است و از خيلی كم تا سطح نيكوتين موجود 
نيكوتين  دارد.  تفاوت  معمولی  سيگارهای  در 
اعتيادآور است و می تواند تاثيرات منفی زيادی بر 
مصرف كنندگان مستقيم و غيرمستقيم داشته  باشد. اين 
تاثيرات كاماًل شناخته شده و به لحاظ علمی ثابت شده 

هستند . 
يكی از خطرات اصلی تماس با نيكوتين، استفاده  
بيش از حد آن است كه شامل خوردن، يا تماس 
پوستی می شود. از آن جا كه بسياری از كشورها روی 
حوادث اين چنينی نظارتی ندارند، اطالعات كمی نيز 
در دسترس است. اما با اين حال، آمارهای موجود 
در كشورهای آمريكا و انگلستان نشان می دهد كه 
با  هم زمان  نيكوتين  مسموميت  از  ناشی  حوادث 

افزايش استفاده از اين ابزارهای الكترونيك در حال 
باال رفتن است. البته  تعداد واقعی اين موارد احتماالً 

باالتر از چيزی است كه گزارش می شود. 
به طور خالصه شواهد موجود نشان می دهند اين 
ابزارها آن گونه كه در زمان بازاريابی ادعا می شود، تنها 

حاوی بخارآب و مواد بی ضرر نيستند. 

نیازی به کنار گذاشتن نیکوتین نیست و 
تعویض وسیله کافیست! 

به صورت سيستماتيك  هنوز  تأثيرات  اين  اگرچه 
بررسی نشده اند، اما كارهايی كه تا كنون انجام شده 
اين  تاثيرگذاری  مؤيد  نمی تواند  و  بوده  محدود 
سيگارها روی ترك باشند. تحقيقاتی نيز انجام شده 
مبنی بر اين كه آيا برچسب های نيكوتين دار در ترك 
سيگار اثرگذارتر هستند يا اين ابزارهای الكترونيكی؟ 
حتی  و  دو  اين  مشابه  تأثير  آمد  دست  به  آن چه 
اثرگذاری كم تر ابزارهای دخانی الكترونيكی را برای 

گزارش سازمان جهانی بهداشت 
سالمتی وسایل الکترونیکی دخانی 
را تائید نمی کند

تشویق 
بیشتر 
برای 
کشیدن 
سیگار!

پس از آنکه عالی ترین دستگاه قضایی پاکستان، 
حدود 5 هفته پیش با صدور حکم رسمی، بار 
در  قلیان  عرضه  و  استفاده  ممنوعیت  بر  دیگر 
این کشور به ویژه در اماکن عمومی تاکید کرد، 
نیروی پلیس پاکستان با جدیت با قهوه خانه ها و 
کافه هایی که قلیان در اختیار مشتریان خود قرار 

می دهند، برخورد می کند.
چند روز پيش در شهر كراچی مركز ايالت سند، در 
اقدامی نمادين، تعداد 8000 قليان جمع آوری شده 
توسط پليس از قهوه خانه ها و كافه های اين شهر، 
زير چرخ های فوالدين يك دستگاه غلتك معدوم شد.
همچنين مقدار زيادی تنباكوهای تهيه شده از مواد و 
اسانس های شيميايی كه در بازار به نام تنباكوهايی با 
اسانس ميوه شناخته می شود، در اين حركت نمادين، 

به آتش كشيده شد.
از زمان صدور حكم قضايی، تعداد زيادی از افراد 
به دليل سرپيچی از اين حكم، در ايالت های مختلف 
پاكستان از جمله ايالت پنجاب بازداشت شده اند. 
در  قليان  عرضه  مراكز  از  زيادی  تعداد  همچنين 

شهرهای مختلف پاكستان پلمپ شده است.
عالی ترين نهاد قضايی پاكستان حدود 5 هفته پيش 

ممنوعیت قلیان در پاکستان با جدیت دنبال می شود

با صدور حكمی، بار ديگر بر ممنوعيت استفاده از 
قليان در قهوه خانه ها و اماكن عمومی تاكيد كرد و 
اين  به  نظارت جدی مسووالن  و  توجه  خواستار 

موضوع شد.
تعدادی از قضات ديوان عالی پاكستان در جلسه ای 
به رياست قاضی انور ظهير جمالی رييس قوه قضاييه 
اين كشور، ضمن واكنش شديد به ترويج استفاده از 
قليان در اماكن عمومی پاكستان، از مسووالن ايالتی 
پديده،  اين  با  جدی  برخورد  ضمن  تا  خواستند 
نظارت دقيق بر اجرای ممنوعيت قليان به ويژه در قهوه 
خانه های تمام مناطق اياالت پنجاب، خيبرپختونخوا، 

سند و بلوچستان انجام دهند.
در  احكامی  نيز  قبال  پاكستان  قضايی  دستگاه 
اين  اماكن عمومی  در  قليان  از  استفاده  ممنوعيت 
كشور صادر كرده بود اما اين بار، ضمن تاكيد مجدد 
و جدی تر از هميشه بر اين موضوع، از مسووالن 
ايالتی خواسته تا گزارش عملكرد خود را در زمينه 
انجام اقدام های مربوط به ممنوع كردن استفاده از 
قليان در ايالت های محل فعاليت خود، به دستگاه 

قضايی ارائه دهند.
دستگاه قضايی پاكستان، هدف از سخت گيری و 

ممنوع كردن استفاده از قليان را پيشگيری از تمايل 
جوانان و نوجوانان به سمت اعتياد به مواد مخدر 

اعالم كرده است.
پاكستان همچنين فروش  نهاد قضايی  عالی ترين 

سيگار به افراد زير 18 سال را ممنوع كرده است.
رييس قوه قضاييه پاكستان گفت كه مسووالن چهار 
اياالت اين كشور عليه مراكز عرضه قليان با جديت 
تمام برخورد كنند و نتايج اقدام های خود در اين 

زمينه را به ديوان عالی اين كشور ارايه كنند.
بر اساس يك نظرسنجی كه توسطه روزنامه اردو 
زبان اكسپرس پاكستان انجام شده، فرهنگ استفاده 
از قليان ميان نسل نوجوان و جوان اين كشور روز به 
روز بيشتر شده و برای بسياری از جوانان، استفاده از 
قليان به بخشی از كارهای روزمره تبديل شده است.
استفاده از قليان در ايالت پنجاب پاكستان، بيش از 

ديگر مناطق اين كشور رايج است.
به هرحال، استفاده از قليان در پاكستان، به مراتب 
كمتر از ميزانی است كه در ايران و برخی كشورهای 
نهادهای  و  قضايی  دستگاه  اما  است  رايج  عربی 
اجرايی اين كشور، به شدت مراقبت می كنند تا اين 

پديده در پاكستان رايج نشود.

به  سریعتر  که  دارد  بیشتری  احتمال  افراد  برخی 
نیکوتین معتاد شوند. این نتیجه بر اساس مطالعه ای 
به دست آمده که واکنش افراد را در اولین استفاده 
از میزان کمی از نیکوتین مورد بررسی قرار داده 
است. »وقتی شما به افراد برای اولین بار نیکوتین 
می دهید، بسیاری از آن ها این ماده را دوست ندارند 
و این وضعیت با دیگر مواد اعتیادآور متفاوت است 
چرا که عده زیادی می گویند از اولین تجربه خود 
می کنند«.  تکرار  آینده  در  را  آن  و  برده اند  لذت 
این گفته های رونالد گریفیس، محقق علوم رفتاری 

دانشگاه جان هاپکینز است. 

طبق آنچه به تازگی به چاپ رسيده است، برخی افراد 
قطعاً از نيكوتين كناره گيری می كنند و برخی افراد آن 
متابوليكی  آسيب پذيری های  و  می كنند  انتخاب  را 
وجود دارد كه اين تقسيم بندی را ميان افراد به وجود 
می آورد. در اين مطالعه محققان روی 18 بزرگسال سالم 
كه هرگز سيگار نكشيده بودند و يا فقط تعداد اندكی 
سيگار كشيده بودند، تمركز كردند. اما به جای دادن 
سيگارهای معمولی، قرص هايی به شركت كنندگان 
ارائه شد كه حاوی مقدار برابری نيكوتين در حد يك 
دهم سيگارهای معمولی نيكوتين بود و بايد آن را طی 
چندين هفته مصرف می كردند. در كنار آن، قرص هايی 

نيز كه فاقد نيكوتين بود در اختيار افراد قرار گرفت.  
مصرف  نيكوتين  كه  نمی دانستند  شركت كنندگان 
می كنند و يا قرص های دارونما و فقط به آن ها گفته 
شده بود كه قرص هايی می خورند كه حاوی كافئين، 

شكر، جنسينگ، بابونه، فلفل يا نيكوتين است. 
گريفيس می گويد: »ما تالش كرديم تا شرايطی را 
ايجاد كنيم كه افراد بتوانند متوجه تاثير دوز پايين 
نيكوتين شوند و تالش كنند تا تفاوت ميان نيكوتين 

واقعی و قرص های دارونما را تشخيص دهند«. 
به عالوه توجه به واكنش هايی مانند آرامش، تغييرات 
از  انرژی، تمركز، سرگيجه و عصبی شدن،  سطح 
همه شركت كنندگان خواسته شد تشخيص دهند كه 
چه زمانی قرص های دارونما و چه زمانی نيكوتين 
مصرف می كنند. به گزارش هلس ديلی، در انتها نيمی 
از افراد می توانستند قرص های نيكوتين را تشخيص 
دهند و معتقد بودند حالت روحی و انرژی باالتری 
پيدا می كنند و تمركز بيشتری می يابند. اما نيمی ديگر 
را  خود  واكنش های  دقيق  به صورت  نبودند  قادر 
نسبت به نيكوتين مشخص كنند و آنچه را حس 

می كردند، بيشتر تاثيرات منفی نيكوتين بود. 
بنابراين، محققان نتيجه گرفتند كه برخی مردم در 
مواجهه با نيكوتين اجتناب كننده هستند و برخی ديگر 

رفتار انتخاب كننده ای از خود نشان می دهند.    

برخی افراد نسبت به اعتیاد به نیکوتین، آسیب پذیرتر هستند
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مستند »من ناصر حجازی هستم«، با حضور جمعی از 
اهالی ورزش و سینما، با حضور جمعی از  داوطلبان 
موسسه خیریه بهنام دهش پور به عنوان حامی معنوی 
این مستند، خانواده مرحوم ناصر حجازی و جمعی 
از اصحاب سینما و فوتبال 23 آذرماه همزمان با 

زادروز وی اکران شد.

او  می دانستند  خانه اش  نزديك  همسايه های  همه 
هر زمان كه بيكار باشد، به پارك نزديك خانه شان 
به  می كند  شروع  كوچك  و  بزرگ  با  و  می رود 
فوتبال بازی كردن. گاه گداری هم كه می ديد بچه ای 
استعدادی در همان بازی ها از خود نشان می دهد، 
او را به باشگاه ها معرفی می كرد. وقتی هم با توپ 
نبود، روی يك صندلی در پارك روبه روی خانه اش 
می نشست و هميشه می گفت هوای اينجا دلپذيرتر از 
گوشه چهار ديواری خانه است. او كه حاال به يك 
اسطوره برای مردم و عالقه مندان به فوتبال تبديل 
شده، بر اثر بيماری سرطان ناشی از استعمال دخانيات 
از ميان دوست دارانش رفته است، اما به همت همين 
دوست  مرد  اين  زندگی  از  مستندی  عالقه مندان، 
داشتنی ساخته شده و در اكران خصوصی به نمايش 
در آمد كه يكی از حاميان معنوی اين فيلم مستند، 

»موسسه خيريه بهنام دهش پور« است.
ناصر حجازی متولد 23 آذر ماه 1328 در شهر تهران 
كسب  و  بازی  دوران  در  حجازی  درخشش  بود. 
افتخارات بسيار كه حضور در جام جهانی و المپيك 
همراه با قهرمانی های بسيار در عرصه باشگاهی و ملی 
در قاره آسيا نمونه هايی از آن بود، باعث شد تا فدراسيون 
بين المللی تاريخ و آمار فوتبال در انتخاب برترين های قرن 
بيستم، حجازی را دومين دروازه بان برتر قرن قاره آسيا و 

چهل و يكمين دروازه بان شايسته جهان معرفی نمايد.
عرصه  در  ناصرحجازی  قهرمانی های  و  افتخارات 
مربيگری با باشگاه محمدان بنگالدش آغاز شد و در 
باشگاه استقالل كه مهمترين آن كسب نايب قهرمانی 
جام باشگاه های آسيا بود، ادامه يافت و با صعود به 
مرحله نيمه نهايی جام حذفی كشور اسلواكی با تيم 
دی استرادا خاتمه يافت. حجازی در تاريخ 2 خردادماه 
1390 به دليل ابتال به بيماری سرطان از دنيا رفت 
تا دو روز بعد، چهره محبوب و تحصيلكرده فوتبال 
قطعه  در  جمعيت  از  عظيمی  خيل  ميان  در  ايران 

نام آوران بهشت زهرا به خاك سپرده شود.

آغاز اكران فيلم مستند »من ناصر حجازی هستم« 
در گروه سينماهای هنر و تجربه، تحت عنوان »آيين 
ديدار« هم زمان با زادروز بهترين دروازه بان قرن آسيا 
در موزه سينما با همكاری »موسسه خيريه بهنام دهش 
پور« و با حضور جمعی از اعضای خانواده مرحوم 
ناصر حجازی، اصحاب رسانه، فوتباليست ها و عوامل 
توليد كننده فيلم از جمله نيما طباطبايی )كارگردان( 
امير رفيعی )تهيه كننده( و خسرو نقيبی )نويسنده( 

برگزار شد.

چند نسل از فوتباليست های كشور از هم بازی های 
تا شاگردان سال های دور و نزديك  ناصر حجازی 
او به ديدن مستند »من ناصر حجازی هستم« آمدند. 
از پيشكسوت هايی چون همايون بهزادی و حسين 
كالنی و نصراهلل عبداللهی گرفته تا جواد نكونام، كاپيتان 
تيم ملی و تعدادی از بازيكنان گذشته و حال باشگاه 

استقالل، دوشنبه 23 آذرماه به موزه سينما آمده بودند.

»من ناصر حجازی هستم« با همکاری خیریه بهنام دهش پور اکران شد

رازهای محبوبیت یک دروازه بان قربانی سیگار !
حجازی همیشه برای ما زنده است

جواد يحيوی مجری مراسم بود. يحيوی در ابتدای 
مراسم به تقارن اين شب با شصت و ششمين سالگرد 
گفت:  و  كرد  اشاره  حجازی  ناصر  مرحوم  تولد 
حجازی برای ما هميشه زنده است. جمله ای كه با 

تشويق حضار همراه شد. 

يحيوی ادامه داد: ناصر حجازی دروازه بان اسطوره ای 
استقالل و تيم ملی، انسانی با تالشی ويژه است. 

و  ترافيك  وجود  با  كه  جمعيتی  از  ادامه  در  وی 
بارندگی برف و باران در تهران، خود را به سالن موزه 
سينما در تجريش رسانده بودند، تشكر كرد و متذكر 
شد: اميدوارم همه بدگمانی ها و تنگ نظری ها را كنار 
بگذاريم و اين فيلم را به عنوان يادگاری تاريخی از 

اين مرد حفظ كنيم.

ما به خاطر عالقه به ناصر 
پا در این میدان گذاشتیم

امير رفيعی، تهيه كننده اين مستند نيز گفت: صحبت 
درباره چنين نام بزرگی به من دل و جرات می دهد. 

از آبان ماه سال 92 ايده ساخت فيلم درباره ناصر 
حجازی در ما شكل گرفت. افراد ديگری هم تصميم 
به ساخت فيلمی درباره حجازی داشتند كه به داليل 
مختلف امكان پذير نشد. ما به خاطر عالقه ای كه به 
وی داشتيم، پا در اين راه گذاشتيم و اين عالقه باعث 

شد دست از پيگيری نكشيم.

در ادامه نيما طباطبايی، كارگردان اين مستند نيز افزود: 
بچه های خيلی خوبی در اين كار همراه ما بودند. 
امشب يكی از دوستانم وقتی رابطه صميمانه من و 
خانواده ناصر حجازی را ديد، گفت نيما خوش به 
از يك  پيش می خواستم  حالت. من هم چندسال 
شدم.  اذيت  خيلی  اما  بسازم  فيلم  ورزشی  چهره 
شريفی  بسيار  انسان های  حجازی  مرحوم  خانواده 

هستند.

آیا از ساخت این فیلم پشیمانی؟

درباره  نيز  مستند  اين  سرمايه گذار  افشين كيا، 
با  می پرسند  من  از  گفت:  ناصر حجازی  مستند 
اين همه مشكالت آيا از ساخت اين فيلم پشيمان 
نيستی؟ جواب می دهم نه، هرگز، تا آخر اين كار 

ايستاده ام.

اين  پژوهشگر  و  نويسنده  نقيبی،  خسرو  ادامه  در 
مستند به روی صحنه آمد و از حميدرضا صدر به 

خاطر  كتاب های الهام بخش او تشكر كرد. 

اكران مستند »من ناصر  به ذكر است، در شب  الزم 
حجازی هستم«، از خانواده مرحوم ناصر حجازی، 
آتيال حجازی فرزندان وی و  همسر وی، آتوسا و 
سعيد رمضانی داماد خانواده حضور داشتند. همچنين 
از بين ورزشكاران حاضر در مراسم می توان به همايون 
محمد  عبداللهی،  نصراهلل  كالنی،  حسين  بهزادی، 
زادمهر، محمد پنجعلی، بهتاش فريبا، شاهين بيانی، ناصر 
شفق، بهروز رهبری فر، رضا شاهرودی، جواد نكونام، 
موسوی،  علی  طالب لو،  وحيد  رحمتی،  سيدمهدی 
بهنام ابوالقاسم پور و آرش برهانی می توان اشاره كرد. 
هنرمندانی چون مسعود رايگان، رويا تيموريان، بهرام 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و ماهنامه 
کارت قرمز، در نظر دارد از این شماره به بعد، 
هر ماه به معرفی یکی از سازمان های مردم نهاد 
دخانیات  با  مبارزه  زمینه  در  فعال  یا خیریه های 
یا مبارزه با بیماری های مختلف بپردازد. در این 
شماره، موسسه خیریه بهنام دهش پور را معرفی 

می کنیم.

معرفی خیریه

بهنام دهش پور جوانی بود كه در سال 1371 و در 
هفدهمين سال زندگی خود، به سرطان كبد مبتال شد. 
او سه سال با نيرويی شگفت انگيز با اين بيماری مبارزه 
كرد، ولی به رغم معالجات فراوان در داخل و خارج 
از كشور، در 21 سالگی عمر كوتاه اما پر ثمرش به 

پايان رسيد. اما راه بهنام با كمك خانواده و دوستانش 
تا به امروز ادامه داشته است.

بهنام در جريان آخرين دوره معالجات خود در ايران، 
به علت كمبود امكانات پرتو درمانی در مراكز درمانی 
بيمارستان شهدای  در  را  مداوای خود  خصوصی، 
تجريش پی گرفت كه بخش راديوتراپی آن تنها با 
يك دستگاه كبالت موجود در ساختمانی نيمه تمام 
مشغول به كار بود. او كه به شدت تحت تاثير شرايط 
نامطلوب بيماران قرار گرفته بود، به رغم پيشرفت 
بازارچه  دوستان،  و  خانواده  كمك  با  بيماری اش 
خيريه ای برگزار كرد. همچنين با همكاری دوستانش، 
برگزار  ارسباران  فرهنگسرای  در  پيانويی  كنسرت 
شد. او حتی در آخرين شب زندگی اش با فروش 

شمع های تزيينی به كمك بيماران شتافت.

عوايد حاصل از اين برنامه ها در سال 1375 زمانی كه 
بهنام ديگر در ميان ما نبود، به همراه ساير كمك های 
نيكوكاران صرف تكميل و تجهيز سالن انتظار بخش 

راديوتراپی و اتاق بازی كودكان آن بيمارستان شد.

از آن زمان تا كنون، موسسه خيريه بهنام دهش پور با 
همكاری داوطلبان و حاميان و با استفاده از آخرين 
امكانات و دستاوردهای پيشرفته پزشكی، بهداشتی و 
فرهنگی، برای حمايت از بيماران مبتال به سرطان و 
خانواده های آنان بدون در نظر گرفتن سن، جنسيت، 
فعاليت های  برای گسترش  بيماری،  مرحله  و  نوع 
خود كوشيده است تا به هر طريق ممكن، در عرضه 

خدمات درمانی نقش به سزايی ايفا كند.

رادان، عبدالرضا اكبری، رضا يزدانی، پويا امينی و دانيال 
عبادی نيز در اين برنامه حضور داشتند.

برای ساخت از مستندات 
»کیهان ورزشی« استفاده شد

مستند »من ناصر حجازی هستم«، ضمن پخش تصاوير 
فوتبالی و شخصی كه كمتر ديده شده، به بررسی زندگی 
ناصر حجازی می پردازد و در پنج فصل »من رويايی دارم، 
آخرين مرد مقاوم، سهراب كشی، استقالل تا استقالل و 
پرواز عقاب« به داليل محبوبيت او پرداخته می شود. در 
مستند وقايع زندگی ناصر حجازی، با چهره های مطرح 
عرصه فوتبال و هنر نيز مصاحبه شده است. همچنين 
برای ساخت اين فيلم، مديريت »كيهان ورزشی« آرشيو 

خود را در اختيار سازندگان قرار داده است.

در آخر، هر فردی كه به نوعی به ناصر خان حجازی 
عالقه مند است و می خواهد سرگذشت اين ورزشكار 
را بداند، می تواند به ديدن اين مستند بنشيند. در اين 
مستند، شهاب حسينی، بهرام رادان، پرويز پرستويی، 
مسعود رايگان، مهران مديری و رويا تيموريان ايفای 
نقش داشته اند كه رضا يزدانی، اجرای صدای آن را بر 

عهده داشته است.

جایی برای درخت آرزوها
کتابخانه کودکان

دهش پور،  بهنام  خيريه  موسسه  تاسيس  ابتدای  از 
رنج  تحمل  موسسه،  اين  مسئوالن  اصلی  دغدغه 
بيماری برای كودكان مبتال به سرطان بستری در بخش 
كودكان بيمارستان ، يا سرگردانی در فضای بيمارستان 
اعضای  از  يكی  كه  است  بوده  كودكانی  مورد  در 
خانواده آنها ، يا خودشان مبتال به اين بيماری بودند و 
بايد ساعات طوالنی را در سالن انتظار مجموعه برای 
درمان سپری می كردند. بنابراين موسسه از سال 1375 
اقدام به احداث كتابخانه كودكان به عنوان اولين واحد 
خدماتی- حمايتی موسسه خيريه بهنام دهش پور كرد. 
اينجا كتابخانه ای متفاوت است كه نه تنها كودكان در 
آن كتاب می خوانند، بلكه با خاله های مهربان كتابخانه 
بازی می كنند، ياد می گيرند، حرف می زنند، درد دل 

می كنند و از نياز هايشان می گويند.

سرطان ریه

دهش پور،  بهنام  خيريه  موسسه  اهداف  از  يكی 
آموزش در خصوص پيشگيری از بيماری سرطان 
است. اين مجموعه با كمك متخصصان، روانشناسان 

و كارشناسان مربوطه، اقدام به تهيه بروشور و مطالب 
آموزشی در خصوص سرطان های مختلف می نمايد 

كه در اينجا برای شما از سرطان ريه شروع می كنيم.

آيا تا به حال چيزی درباره روبان های رنگی شنيده ايد؟ 
روبان هايی كه هر كدام با رنگ مخصوص به خودشان با 
ما حرف می زنند و هر رنگی نماد چيزی است، از انواع 
سرطان ها گرفته تا تالش برای صلح و بهزيستی. به اين 
روبان ها، روبان های آگاهی دهنده يا يادآوری كننده هم 
می گويند. رايج ترين كاربرد روبان های رنگی »آگاهی 

دادن درباره بيماری ها و سالمت عمومی« است.

روبان سفید

ناگفته پيداست كه اين رنگ، يادآور صلح و آرامش در 
دنياست. اما اين روبان بر خالف رنگ طلح طلبانه اش، 
معانی ديگر نيز دارد؛  از جمله قطع خشونت عليه 
زنان، بيماری های ريوی و سرطان استخوان. روبان 
سفيد اگر طيف نقره ای بگيرد، درباره پاركينسون و 
كودكان كم توان ذهنی هشدار می دهد. پس يادتان 
با رنگ سفيد ديديد، بدانيد  باشد هر كجا روبانی 

مطالب آنجا در مورد بيماری سرطان ريه است.
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خانه  بوستان  در  واقع  انتظامی  استاد  سالن 
»کدو  نمایش  سه  میزبان  روزها  این  هنرمندان، 
دوزی«، »کابوس هایی در مضرات دخانیات« و 
»دشمن  نمایش  است.  مردم«  بچه های  »دشمن 
بچه های مردم« براساس نمایشنامه »دشمن مردم« 
صالحی،  سامی  کارگردانی  به  ایبسن  هنریک 
نمایش »کدو دوزی« با نویسندگی گیتی مرتضوی 
و راضیه برومند و به کارگردانی محمد اعلمی و 
نیز نمایش »کابوس هایی در مضرات دخانیات« 
با  زمانی  افسانه  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
رفته اند. پرده  روی  به  محدث  فرزین   بازی 

اساس  بر  دخانیات،  مضرات  در  کابوس هایی 
نمایش نامه معروف و جذاب »مضرات دخانیات« 
شده  طراحی  و  نگارش  چخوف  آنتوان  نوشته 
با  را  نمایش  اجرا، کارگردان  این  در  است که 
تئاتر آبژه ) تئاتر اشیاء ( به گونه ای که فضایی 
فانتزی خلق شده است، روایت می کند که بخشی 
محدث  فرزین  توسط  نیز،  آن  تصویرسازی  از 

)بازیگر نمایش( با اشیاء صورت گرفته است. 

به  دخانيات«،  مضرات  در  »كابوس هايی  نمايش 
بازی  با  زمانی  افسانه  كارگردانی  و  نويسندگی 
فرزين محدث از 22 آذر ماه در تماشاخانه استاد 
انتظامی در حال اجراست. الزم به ذكر است اين 
بين المللی  جشنواره  در  اين  از  پيش  نمايشنامه، 
نمايش عروسكی تهران – مبارك، اجرا و به عنوان 

اثر برگزيده جشنواره معرفی شد.
افسانه زمانی، سرپرست گروه تئاتر آرين كه سال 
گذشته نمايش كمدی »َملی« را در خانه موزه استاد 
انتظامی كارگردانی كرد، درباره شيوه اجرايی اين 
نمايش می گويد: اين نمايش با رويكرد به كارگيری 
ارائه  اشيا كه مفهومی مدرن از نمايش عروسكی 
می دهد، مضرات دخانيات چخوف را اجرا می كند. 
مثابه  به  اشيا  تازه،  اين طراحی  در  می افزايد:  وی 
خاطرات، آرزوها و كابوس های شخصيت اصلی 
روان  نگاه  بر  تاكيدی  تا  می گيرند  جان  نمايش 

شناسانه چخوف باشند.
مخاطبان،  برای  نمايشنامه  اين  بيشتر  توضيح  در 
گوشه هايی از اين نمايشنامه به شرح زير آمده است؛

شخصیت نمایش: ایوان نیوخین
صحنه نمایش: یک باشگاه والیتی

)نیوخین با جبروت بسیار می خرامد، ریش بلند 
و  دو طرفه دارد، باالی لب را کامال تراشیده 
جلیقه  می کند.  تعظیم  پوشیده.  کهنه  فراکی  و 

خود را مرتب می نماید.(

نیوخین:
خانم ها، همانطور كه متداول است، آقايان،

به خانم من پيشنهاد شده بود كه من به منظور امری 
است  عموم  عالقه  مورد  كه  مباحثی  روی  خير، 

سخنرانی كنم. چاره ای نمی بينم. اگر مجبور باشم كه 
سخنرانی كنم، خوب سخنرانی می كنم و غير از اين 
هم كار ديگری نمی توانم بكنم. البته من استاد نيستم 
و فاقد درجات علمی هستم، ولی در عين حال، مدت 
سی سال است كه بدون وقفه، حتی می شود گفت با 
نابودی سالمتی خودم، روی مسايلی كه جنبه علمی 
دارد كار می كنم، مداقه می كنم و حتی گاهی هم 
مقاالت آموزشی علمی می نويسم. البته آموزشی كه 
نه. خيلی معذرت می خواهم، می شود گفت مقاالت 

به هر جهت، چند وقت پيش يك  نظير آموزشی! 
مقاله بزرگ تحت عنوان »مضرات بعضی از حشرات 

موذی« نوشتم.
دخترهای من از آن خيلی استقبال كردند. مخصوصا 
قسمتی را كه مربوط به النه ساس ها بود. بعد از 
اينكه مقاله را خواندم، آنرا پاره كردم. چون هر چه 
مقاله بنويسيد و هر قدر بگوييد و هر كاری بكنيد، 
باز هم دوای ساس همان گرد قديمی ساس كش 

است، يعنی همان »د. د. ت«. غير از اين است؟
پيانو هم ساس النه كرده.  توی  ما حتی  منزل  در 
موضوع سخنرانی انتخابی امروز من درباره مضراتی 

است كه دخانيات برای سالمتی نوع بشر در بردارد. 
ضمنا من خودم سيگاری هستم ولی خانم امر كرده 
كه امروز درباره مضراتی كه دخانيات برای شما دارد، 
سخنرانی كنم. پس بحث چه فايده ای دارد؟ برای من 
فرقی نمی كند چه درباره دخانيات باشد، چه نباشد؛ 
ولی پيشنهاد می كنم خانم ها و آقايانی كه در سخنرانی 
حاضر هستند، خواهش دارم توجه مخصوص مقرر 
بفرمايند، چون در غير اين صورت ممكن است اتفاق 
بدی رخ بدهد. اگر هستند كسانی در ميان جمع كه 
از شنيدن خطابه های خشك علمی داغ می كنند يا 
اينكه خوششان نمی آيد، می توانند ديگر گوش نكنند 

و بيرون بروند.
از آقايان پزشكانی كه در ميان حضار هستند، خواهش 
دارم توجه مخصوصی بفرمايند. سخنرانی من حاوی 
اطالعات مفيدی برای آنهاست، زيرا نيكوتين گرچه 
اثرات مضری دارد، ولی در طب نيز مورد استفاده قرار 
می گيرد. برای مثال اگر مگسی را در جعبه سيگاری 
محبوس كنيد، احتماال در اثر اختالالت عصبی خواهد 
مرد. تنباكو در اصل گياهی است. موقعی كه سخنرانی 
می كنم، هميشه با چشم راستم چشمك می زنم. ولی 
ناديده بگيريد، زيرا از ضعف اعصاب  شما آن را 
است. من آدم فوق العاده عصبی ای هستم و جريان 
اين چشمك زدن من، درست از سيزدهم سپتامبر 
1889 شروع شد. يعنی همان روزی كه زنم بچه ای 
به دنيا آورد. می شود گفت چهارمين فرزندمان، باربارا. 

همه دختر های من در سيزدهم ماه به دنيا آمده اند. در 
واقع... )بعد نگاهی به ساعتش می اندازد.(

وقت كم است و بنابراين اجازه بفرماييد از موضوع 
اصلی منحرف نشوم.

يك  گرداننده  بنده،  خانم  كه  كنم  اضافه  بايستی 
آموزشگاه  يك  همچنين  و  موسيقی  مدرسه 
در  است. خوب،  شبانه روزی خصوصی دختران 
شبانه روزی  آموزشگاه  باشد،  خودمان  بين  واقع 

خير، ولی چيزی در همين حدود است.
زنم دوست دارد از مشكالت و تنگدستی كارش 
شكايت كند اما از همين كار، خيلی پول پس انداز 

روبل  هزار  پنجاه  چهل،  حدود  در  است.  كرده 
اسم  به  هم  كوپك  يك  من  حاليكه  در  بی زبان، 

خودم ندارم.
ولی چه می شود گفت؟ من دفتردار مدرسه هستم و 
خريد آذوقه نيز با من است. بايد مواظب مستخدم ها 
باشم، حساب پس بدهم، دفترچه تمرينات را درست 
كنم، النه ساس را سمپاشی كنم، گردش دادن سگ 

خانم و گرفتن موش هم جزو وظايف من است.
ديشب موظف بودم كه به آشپز مدرسه، آرد و روغن 
تحويل بدهم. چون می خواستند كلوچه روغنی بپزند. 
موقعی كه  می كنم،  خالصه اش  صبح،  امروز  خب 
تشريف  خانم  بودند،  شده  پخته  تقريبا  كلوچه ها 

آوردند در آشپزخانه كه دستور بدهند به سه تا از 
دخترها كلوچه ندهيم، چون لوزه هايشان ورم كرده 
است. پس معلوم شد كه چند تا كلوچه روی دستمان 
می ماند. با اين كلوچه ها چه كار می شود كرد؟ اول 
خانم خواست كه آنها را در گنجه بگذارم، ولی بعدا 

عقيده اش عوض شد و گفت: خودت بخورشون. 
به هر حال من كلوچه ها را درسته درسته قورت 

دادم، چون من هميشه خيلی گرسنه هستم . 
شك ندارم كه شما ترجيح می دهيد به جای گوش 
دادن به من، به يك آواز يا يك سمفونی يا يك آهنگ 
شاد يا به چيزهايی شبيه اين گوش كنيد. مثال آوازی 

كه می خواند: )در گرماگرم نبرد، ترسو نخواهيم بود( 
يادم نمی آيد اين شعر مال چه كسی است. 

راستی باز فراموش كردم به شما بگويم كه در مدرسه 
تدريس  دفترداری،  بر  عالوه  موسيقی همسرم، 
دوره های  جغرافی،  شيمی،  فيزيك،  رياضيات، 
به عهده من است.  ادبيات و غيره هم  آوازخوانی، 
مدرسه موسيقی ما در بن بست پنج سنگی شماره 
13 است. احتماال چون ما در منزل شماره 13 زندگی 
می كنيم هميشه هم بد شانسی گريبانگيرمان است. 
دختران من در سيزدهم ماه به دنيا آمده اند و منزل ما 
هم 13 پنجره دارد. از اين مقوله بگذريم. خانم بنده 
هميشه برای مذاكره با والدين در خانه هستند و اگر 
شما كاتالوگ ما را خواسته باشيد، آنها را در اتاق دربان 
به قيمت سی كوپك به فروش می رسانند ، يا اگر مايل 
باشيد، من هم حاضرم آنرا تقديم كنم. هر نسخه سی 

كوپك. كسی می خواهد؟
)سكوت( 

جای  ولی  خوب،  بسيار  نمی خواهد؟  هيچكس 
تاسف است. بله. خانه پالك 13

من يك وامانده كاملم .هم پير شده ام و هم خرفت. 
گرچه دارم اينجا سخنرانی می كنم و ظاهرا خوشحالم، 
ولی دلم می خواهد فرياد بكشم يا پرواز كنم، بروم به 
آن طرف زمين، كسی هم نيست كه پيشش شكايت 
كنم. كافيست فقط يك نفر به خاطر آدم چند قطره 
اشك بريزد. شايد شما بگوييد پس دخترهايت چی؟
اما چه دخترهايی؟ وقتيكه با آنها حرف می زنم فقط خنده 
تحويلم می دهند. يك وقتی جوان بودم، باهوش بودم 
و دانشگاه می رفتم. فكر می كردم دارای احساسات و 
آرزوهايم مثل آدم ها بود. اما حاال هيچی نمی خواهم جز 
يك كمی راحتی و آسايش )به اطراف نگاهی می اندازد( 
زنم پشت پرده است. او آمده و آنجا منتظر من است. 

وقت گذشته. اگر او پرسيد، خواهش می كنم، استدعا 
دارم به او بگوييد كه سخنران رفتارش موقرانه بود. ) 

نگاهی به اطراف می اندازد و سرفه می كند( 
او اينجا را نگاه می كند. )بعد صدايش را باال می برد(
در نتيجه، تنباكو دارای سمومی خطرناك است كه درباره 
آن، به تفصيل سخن رفت و به هيچ وجه نبايست در 
كشيدن آن زياده روی كرد. اميدوارم از اين سخنرانی كه 
تحت عنوان »مضرات دخانيات« بود، استفاده كرده باشيد. 

)در آخر با هيبتی شاهانه تعظيم می كند.(

مشکالت یک خانواده در قالب 
مضرات سیگار با زبان طنز 

می شويم  متوجه  نمايشنامه،  اين  كامل  مطالعه  با 
آنتوان چخوف نويسنده شهير روسی كه البته تمامی 
نوشته های وی شهرت جهانی دارد، سخنرانی كه 
قرار است در رابطه با مضرات سيگار توسط يك 
استاد و مقاله نويس در جمعی انجام شود، در ابتدا در 
رابطه با مضرات سيگار است ولی كم كم سخنران 
با فرزند و دخترانش را ال  تمامی مشكالت خود 
به الی سخنرانی مطرح می كند. او معتقد است كه 
تاكنون هزاران مقاله و كتاب درباره مضرات چيزهای 
مختلف نوشته ولی چه فايده دارد كه در نهايت در 
فضای كسب و كار و در كنار خانواده، آنگونه كه 
بايد به او توجه نمی شود. به هر حال اين نمايشنامه 
سعی كرده مشكالت اين فرد را در قالب سخنرانی در 
باب مضرات سيگار مطرح كند. چه خوب است اين 
دسته از نمايشنامه هايی كه در قالب كنايه اند، بيشتر 
از گذشته در فضای هنری جامعه نمو كنند تا بتوان 
شناخت مضرات سيگار را در قالب های ديگری نيز 
به مخاطب انتقال داد. به خصوص كه تئاتر و سينما 
هميشه جايگاه خاص خود را در بين مخاطبان خاص 

و عام خود داشته و دارند.
گفتنی است اين نمايشنامه به نويسندگی و كارگردانی 
صدا  با  محدث،  فرزين  بازيگری  و  زمانی  افسانه 
پيشه گانی مانند گلبرگ ابوترابيان، عبداهلل آتشانی، با 
طراحی صحنه سينا ييالق بيگی، طراحی گريم ماريا 
حاجيها، انتخاب موسيقی عبد اهلل آتشانی و دستياری 
كارگردان عرفان شافعی، از 22 آذرماه هر روز ساعت 
18 در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ايران روی 

صحنه رفته است.

نمایش »کابوس هایی در مضرات دخانیات« در سالن استاد انتظامی در حال اجرا است

بیان مشکالت یک زندگی به بهانه دخانیات
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Some of the main features and activities 
of IATA

 Official member of National Tobacco 
Control Headquarters in the Iranian 
Health Ministry;

 Official member of WHO’s Frame-
work Convention Alliance for Tobacco 
Control (FCA);

 Cooperation with national and public 
institutions, such as Iranian Parliament, 
to ratify and implement the tobacco con-
trol laws;

 Collaboration with the Iranian Health 
Ministry in settling the preliminaries of 
the Comprehensive National Tobacco 
Control Law and its ratification in the 
Iranian Parliament;

 Collaboration with the Iranian Parlia-
ment in discussing the WHO’s Frame-
work Convention for Tobacco Control 
(FCTC) and its ratification;

 Persistent lobbying with governmental 
bodies in order to develop anti-tobacco 
programs and policies;

 Attending national and international 
anti-tobacco conferences and COPs as a 

IATAs  Ac t iv i t i e s
member of The Framework Convention 
Alliance for Tobacco Control (FCA) ;

 Cooperation with health-related gov-
ernmental or non-governmental organi-
zations, such as Tehran Municipality’s 
Health Department in health-related 
concerns, such as tobacco smoking;

 Partnership with academic centers in 
the field of tobacco & addiction research;

 Partnership with Iranian Ministry of 
Education in order to make schools free 
of tobacco;

 Offering counseling to various com-
panies and organizations which want to 
establish tobacco-free environments and 
work places; (e.g. National Iranian Oil 
Company and Gulbaft Industrial Group) 

 Celebrating the National No Tobacco 
Week (concurrent with the World No 
Tobacco Day) annually by gatherings for 
IATA’s members and official authorities;

 Disseminating anti-tobacco knowledge 
among Iranian population, mainly through 
launching anti-tobacco campaigns via 
mass media advertisements, anti-tobacco 
warnings in public places and transporta-

tion vehicles, cultural centers, and so on;
 Public speeches in order to circulate 

anti-tobacco knowledge through the so-
ciety and to encourage the authorities to 
exert their power to develop anti-tobacco 
policies; (e.g. attending in Friday payer)

 Establishing an educational unit titled 
‘Nafas-e-Pak’ (Clean Breath) with the 
aim of training a preventive course to 
preschool & school children and their 
parents, and teaching them various skills, 
notably, ‘Saying No to Tobacco’;

 Establishing smoking cessation clinics.

Publishing

 Brochures and guidelines for quit-

ting and providing information about 
health risks of smoking in different 
formats

  Storybooks for children
 Carte Ghermez (Red Card): a 

monthly journal devoted exclusively 
to the tobacco news in Iran and the 
world. It also provides new studies, 
critical reviews and social and eco-
nomic aspects of tobacco and tobacco 
use.

smoking cessation clinics
One of the most efficient activities 
of IATA is establishing smoking ces-
sation clinics. These clinics – which 
were launched about 20 years ago in 
Tehran and now are extending to other 
cities – offer free services to all smok-
ers who want to quit. So far, more 
than thousand smokers referred to 
these clinics and many of them have 
quit their smoking habit. Also, one 
of the initiatives held in these clin-
ics is training physicians in order to 

recruit them in other cessation clinics 
and bring them the knowledge about 
the newest quit smoking methods and 
treatments. These clinics have a close 
cooperation with Tehran Municipality 
and other institutions related to health 
and tobacco fields.

About IATA Founded in 1983 by a number of physicians and benevo-
lent persons in Tehran, Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) has been 
aimed to increase the knowledge of the Iranian society on tobacco harms and 
reduce the overall tobacco consumption throughout it.
Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) has been working for the advance-
ment of tobacco control in Iran for more than thirty years. Its vision is a world 
free from the devastating health, social, economic and environmental conse-
quences of tobacco and tobacco use. One of the main missions of IATA, as 
a Non-Governmental Organization (NGO), is to help to develop and imple-
ment the WHO’s Framework Convention for Tobacco Control (FCTC) in 

Iran as the basis for effective tobacco control programs.
Nowadays, the Iranian Anti-Tobacco Association, which consists of a 
board of trustees, a board of directors, about 30 employees, and more than 
5,000 members nationwide, plays a critical role in this enterprise. It made 
the issue an urgent one in the eyes of the public and officials. It continues 
to be a highly effective institution in the field of tobacco control in Iran.
 Recently, IATA has declared waterpipe (a.k.a. hookah or shisha) as one of 
the most important issues in its anti-tobacco efforts. Regarding spread of 
waterpipe in the Iranian population, particularly among youth, IATA has fo-
cused on it and set a major goal to publicize its harms and negative outcomes.

Iranian Anti Tobacco Association

D.R Mohammad Reza Masjedi expressed: Taxes on cigarettes and to-
bacco products are considered to be a tripartite win-win action for 
all countries, particularly for developing countries. Because by reduc-
ing the consumption of cigarettes, on the one hand it helps with the 
expenses of the individual and the family and on the other hand, im-
posed costs on health budget become less.
He added: As well as the government’s income that directly through taxes 
on cigarettes and tobacco products and indirectly through imposed budget 
cuts on health reveals different aspects of it. Funds in this way are given to 
the states in order to be used as a basis for the protection of public health 
programs, and based on that, effective and sustainable actions in the field 
of prevention and the development of public health will be done.
Masjedi with respect to Iran pointed out: Iran was among the first countries to join the Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC). The Convention as the first instance in the field of public 
health has obliged the governments to adhere to its relevant provisions; action plans and the mea-
sures necessary to achieve them are under way.
He said: Six of the most important provision of this convention, as Mpower, contains numerous oc-
casions that the most important of them is the increase in the price of tobacco products through tax 
increase; so that 70 to 75 percent of the retail price be the tax.
Secretary General of Iranian anti-Tobacco Association noted: According to Article 8 of the compre-
hensive legislation of the Parliament Tobacco Control Act of 2006, the government is required to 
increase the price of tobacco products through taxation annually. In this way, and in situations where 
the comprehensive program of health transformation that is running by the government and the ef-
forts of the Ministry of Health and Medical Education, and its step by step success requires a stable 
funding, regarding the issue of taxation of tobacco products in the fields of health and economy is 
associated with the individual, collective and national tripartite win.
Masjedi in explaining this issue, said: United Nations called for an increase on cigarette taxes and 
tobacco products to secure sustainable development financing. According to the United Nations’ 
Declaration of the Third International Conference in the field of “Financing” (financing of develop-
ment) that was concluded on 16 June 2015 in Addis Ababa, Ethiopia, the organization wants of all 
states to operate the demand as an essential action to reduce the tobacco consumption and reduce the 

costs imposed on health, and carry out the practical plans.
He added: Opponents of raising taxes on cigarettes and tobacco products 
have been raised the following items and influence the legislators and 
administrators’ opinion in different countries, including:
1- Reduction in government revenues due to a reduction in the consump-
tion of cigarettes and tobacco products that this objection is compensated 
by increasing taxes and reducing the costs imposed on health funding to 
the manifold.
2- Unemployment and lack of job creation that in fact, the money spent 
on cigarettes and tobacco products, in the case of reducing consumption, 
won’t remain unused before people, but spend in other living expenses 

and subsistence which in turn makes the output and employment cycle more active.
3- Raising cigarette smuggling that in our country from 2006 to 2008, which was the first years of 
applying the cigarette taxes and tobacco products’ rise after being approved by Islamic Parlement 
of Iran by the government, and simultaneously serious efforts were made to control cigarette smug-
gling, which was a successful and exemplary experiment. So the issue of smuggling is not a reason-
able justification unless in a situation that there has been no serious and appropriate measures to 
control smuggling.
4- Injustice and pressure on the poor, it is worth mentioning that increase in the price of cigarettes 
and tobacco products will put more pressure on the poor. Studies in China and Bangladesh has 
shown that increasing taxes on cigarettes consumption leads to reduce in consumption, and cause 
more savings on family expenses in weaker sections of society. Unexpended money for cigarettes 
and tobacco products will be spent to provide food, clothing and other family necessities.
5- Public’s distrust in the government and lack of believing, that generally, clarify and justify people 
to increase taxation of cigarettes and tobacco products as well as how the expense of derived mon-
eys from this tax, and general declaration of them by governments caused public’s more support to 
deal with this ominous phenomenon.
Masjedi in the end declared: It should be noted that, according to experts’ calculations, the estimated 
cigarette tax based on retail rates and according to the law approved by the parliament of 20%, i.e. 
more than two trillion dollars, that in the case of regular implementation of it in a 5-year period 
reaches to eleven billion dollars annually.

Secretary General of Iran’s Anti-Tobacco Association;

Taxes on Cigarettes, a Tripartite Win-Win  Action for Developing Countries
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