
دغدغه های خانه ملت در هفته بدون دخانیات
لزوم ضمانت اجرای قانون مبارزه با دخانیات

در همایش »زنان و دخانیات« مطرح شد؛
لزوم اجرا طرح دانشگاه بدون دخانیات در کشور

در همایش »نقش خانواده در پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات« مطرح شد؛
 زنان سفیر مبارزه با دخانیات در جامعه هستند

راه اندازی شعبه دیگری از فرآموز نفس پاک در استان قم

نقص ایمنی برای نوزادانی که در معرض دود سیگارند

دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گزارش داد؛
حقایقی در مورد قلیان، مواد معطر و اثرات ناگوار آنها بر سالمت 
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  انتقاد وزیر بهداشت به عدم حضور وزرا در دهمین جلسه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات

 وزارت بـهداشـت قـربانی ناکارآمدی بخـشی از دستگاه های اثرگذار

گزارش از برگزاری همایش روز جهانی بدون دخانیات

 راه اندازی کمپین ملی »قلیان ها را گلدان کنیم«
صفحه 15

در هفته بدون دخانیات  توسط »فرآموز« انجام شد
آموزش های ضد دخانی
 برای کودکان و نوجوانان

ملی  شبکه  برنامه های  هماهنگی  جلسه  در 
اعضای  واگیر،  غیر  بیماری های  از  پیشگیری 
گلدان  را  »قلیان ها  ملی  کمپین  به  شبکه  این 

کنیم« پیوستند.
که  جلسه  این  در  سالمت،  آوای  گزارش  به 
محمد هادی  دکتر  حضور  با  پیش  چندی 
دکتر  بهداشت،  وزارت  اجتماعی  معاون  ایازی 
با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا 

پیوستن شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر به پویش 
»قلیان ها را گلدان کنیم« 

رفیعی فر  شهرام  دکتر  ایران،  دخانیات  استعمال 
سالمت  ارتقای  و  آموزش  دفتر  سرپرست 
کل  مدیر  کوشا  احمد  دکتر  بهداشت،  وزارت 
بهداشت،  وزارت  واگیر  غیر  بیماری های  دفتر 
تغذیه  بهبود  دفتر  مدیر  عبداللهی  زهرا  دکتر 
جامعه وزارت بهداشت، دکتر ربابه شیخ االسالم 
صفیه  دکتر  تغذیه،  علمی  انجمن  رییس 
خانواده،  انجمن سالمت  افشار عضو  شهریاری 

صبا کامکار مدیر روابط عمومی موسسه خیریه 
محک و روسا و نمایندگان مدیران سازمان های 
سالمت  دفتر  جمله  از  مختلف  غیر دولتی 
انجمن  و  زندان ها  سازمان  تهران،  شهرداری 
سالمت،  خیرین  مجمع  زندانیان،  از  حمایت 
بنیاد  نهاد،  مردم  سازمان های  گسترش  شورای 
نیکوکاری فردوس و انجمن دیابت برگزار شد، 

قلیان ها تبدیل به گلدان شدند.

قلیان  و  سیگار  ترک  به  تصمیم  حال  به  تا  آیا 
استعمال  به  که  افرادی  از  بسیاری  گرفته اید؟ 
ترک  معتقدند  دارند،  اعتیاد  قلیان  و  سیگار 
سیگار و قلیان بسیار سخت است. بسیاری افراد 
برای  مناسبی  فرصت  دنبال  به  سیگاری، همیشه 
روز  هر  را  فرصت  این  اما  هستند،  سیگار  ترک 
قلیان  و  سیگار  ترک  می کنند.  دورتر  خود  از 
از بهترین هدیه هایی است که می توانید به  یکی 
ممکن  آسانی  به  کار  این  شاید  اما  بدهید،  خود 
نباشد. بنابراین، شاید بتوانید از فرصت ماه مبارک 
برای  را  قلیان  و  سیگار  و  کنید  استفاده  رمضان 

همیشه کنار بگذارید.
ابتدای  در  که  ماهی  مهربانی هاست.  ماه  رمضان 
آن رحمت، در میانه آن مغفرت و در انتهای آن 
افرادی  برای  دارد.  دوزخ وجود  آتش  از  رهایی 
که امکان و سعادت روزه داری در این ماه مبارک 
برای ترک  بهترین فرصت  بدون شک  دارند،  را 
سیگار و قلیان است. زیرا بسیاری از مراجع عظام 
مواد  نوع  هر  و  قلیان  و  سیگار  استعمال  تقلید، 

دخانی و مخدر دیگر را برای فرد روزه دار جایز 
نمی دانند و این اعمال را باطل کننده روزه قلمداد 
حرمت  و  رمضان  مبارک  ماه  بنابراین،  می کنند. 
روزه داری در این ماه، فرصت مناسبی برای روزه 
ترک  را  قلیان  و  سیگار  که  است  بزرگوار  داران 

کنند.
روزه گرفتن  امکان  دلیل،  هر  به  که  افرادی  برای 
الهی وجود  کریمانه  این سفره  از  بردن  فیض  و 
برای  مناسبی  این ماه می تواند فرصت  نیز  ندارد 
به  آسیب رسان  محصوالت  این  گذاشتن  کنار 
این  استعمال دخانیات در  باشد؛ چراکه  سالمت 
برخورد  آن  با  و  است  روزه خواری  مصداق  ماه 
افرادی  جمله  از  نیز  شما  اگر  بنابراین،  می شود. 
هستید که در این ماه قصد ترک سیگار و قلیان 
دارید، توصیه ها و راهکارهای موجود را بخوانید 
مختلف  کلینیک های  آمارهای  و  بررسی ها  زیرا 
ترک  و  موفقیت  میزان  داده  نشان  سیگار  ترک 
کامل مواد دخانی )خصوصا سیگار و قلیان( در 
ماه مبارک رمضان به بیشترین میزان خود می رسد.

ماه رمضان، فرصت خوبی برای ترک سیگار و قلیان است؛

در ماه مهربانی ها، با بدن خود مهربان باشیم

صفحه 6
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سخن اول

هشت  استفاده  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  دخانی،  مواد  از  کشور  در  نفر  میلیون 
به  می گویند  من  به  مسئوالن  از  برخی  گاهی 
سیگار و قلیان مردم چکار دارید؟ این نگاه در 
برخی از رده های باالی کشور هم وجود دارد. 
خانواده های  مهم  مصیبت های  از  یکی  اعتیاد 
از  اعتیاد  می شود  گفته  اینکه  و  است  ایرانی 

سیگار شروع می شود، حرفی علمی است.

اقداماتی  اینکه ما در زمینه  بیان  با  ادامه  وی در 
آمارهایی  و  گزارش  داده ایم،  انجام  تاکنون  که 
ما  فرزندان  روز  به  روز  ولی  می کنیم،  ارائه  را 
بیشتر معتاد می شوند، در ادامه افزود: در کشور 
چه  در  امروز  اما  کرده ایم،  ایجاد  ستاد  چندین 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داریم؟  قرار  شرایطی 
این  قله  در  باید  صداوسیما  سازمان  و  اسالمی 

باشند. برنامه ها 

مصیبت  قلیان،  بحث  اینکه  بر  تاکید  با  هاشمی 
داد:  ادامه  است،  ایرانی  خانواده های  مضاعف 
نمی د هد؟  نشان  را  مصیبت  این  چرا صداوسیما 
که  قلیان ها  تنباکوی  به  افزودنی  مواد  ۸۰ درصد 
نوجوانان رو  و  توسط جوانان  آن  استعمال  آمار 
به افزایش است، سرطان زا است. بنزن موجود در 
این قلیان ها نیز طی سه سال باعث ایجاد سرطان 
می شود. آب قلیان هم هیچ تاثیری در سم زدایی 
و  مصرف کننده  متوجه  آن  عوارض  و  ندارد 
اطرافیان او خواهد شد. هر وعده قلیان به اندازه 

۵ تا ۱۰ پاکت مصرف سیگار ضرر دارد.

وزارت بهداشت چشم داشتی به درآمد 
حاصل از افزایش مالیات بر سیگار ندارد

وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
حاصل  درآمد  به  چشم داشتی  هیچ  بهداشت 
از افزایش مالیات بر سیگار ندارد، متذکر شد: 
می توان بخش عمده ای از این پول را به سایر 
بخش های نظارتی داد. وزارت بهداشت قربانی 
اثرگذار  دستگاه های  از  بخشی  ناکارآمدی 
است، چراکه بیماری های مختلف و آسیب های 
اجتماعی و هزینه سرسام آور آنها به ما محول 

می شود.

این  با  نظامی  که  نیست  خوب  افزود:  هاشمی 
اقتدار و ادعا، در این زمینه ها ناکارآمد باشد. فکر 
می کنم اراده ای برای آن وجود ندارد. سال هاست 
بر سر اینکه وضع عوارض بر سیگار باعث کاهش 
مصرف آن در کشور می شود، بحث می کنیم. ما 
نباید مدام به عقب برگردیم، بلکه باید هزینه این 
اقدامات را افزایش دهیم و با فرهنگ سازی، مردم 

را توانمند و واکسینه کنیم.

بیشترین تقصیر متوجه
 سیاست گذاران است

زمینه  این  در  تقصیر  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
تمام  کرد:  اظهار  است،  سیاست گذاران  متوجه 
باشند.  موثر  می توانند  هم  کنار  در  موارد  این 
و  دخانیات  مصرف  نکنند  فکر  سیاست گذاران 
قلیان برای مردم تفنن است، بلکه شروع مصیبتی 
برای آنها خواهد بود. مردم کمترین تقصیر را در 

این زمینه دارند.

سرطان های  درصد   ۹۰ شد:  متذکر  هاشمی 
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وزارت بهداشت
قــربـــانــی نــاکــارآمــدی
 بـخـشـی از دسـتـگـاه هـای اثـرگـذار

و  گوارش  دستگاه  سرطان های  درصد   ۷۵ ریه، 
از عوارض مصرف سیگار است.  مثانه  همچنین 
اگر این موضوع رها شود، کشور ما تا ۴۰ سال 
آینده به همراه مصر و پاکستان، باالترین مصرف 

دخانیات در دنیا را خواهد داشت.

وی  اظهار کرد: سیگار و موادمخدر اسلحه هستند و 
بیشتر از اسلحه آدم می کشند، چرا نمی شود جلوی 
نشود،  درست  قاچاق  اگر  گرفت؟  را  آنها  قاچاق 

اقتصاد مقاومتی در حد یک شعار باقی می ماند.

نباید واعظ بی عمل باشیم

واعظ  نباید  که  این  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
افزود: کسانی که خود از سیگار  باشیم،  بی عمل 
با  و قلیان استفاده می کنند، نمی توانند در مبارزه 
باشند.  تاثیرگذار  و  موفق  آن  کنترل  و  دخانیات 

بنابراین الزم است ابتدا از خود شروع کنند.

وی بر لزوم اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای 
و  کرد  تاکید  دخانیات  مصرف  از  پیشگیری 
افزود: مردم بیش از ۸۵ درصد اطالعات خود 
بنابراین صدا و سیما  می گیرند،  از صدا و سیما  را 
خواهد  عمومی  فرهنگ سازی  در  موثری  نقش 

داشت.

هاشمی تاکید کرد: باید موضوع قاچاق در کشور 
درست شود تا در اقتصاد مقاومتی درست عمل 
کنیم. آیا نمی توانستیم طی 2۰ سال گذشته جلوی 

قاچاق را بگیریم؟

وزارت بهداشت قربانی ناکارآمدی 
برخی دستگاه ها

دکتر هاشمی با اشاره به وجود توانایی های الزم 
اراده  نبود  و  کشور  در  دخانیات  با  مبارزه  برای 
کافی از سوی دستگاه های مختلف، افزود: ما به 
عنوان وزارت بهداشت، قربانی ناکارآمدی بخشی 
کنند،  عمل  کارآمد  می توانند  که  دستگاه هایی  از 

شده ایم.

وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش 
مالیات بر سیگار تاثیر زیادی در کاهش مصرف 
آن خواهد داشت، گفت: عده ای بر این باورند که 
تاثیری  آن  در مصرف  بر سیگار  مالیات  افزایش 
ندارد، اما حتی مقاله های مختلف و بررسی های 
که  می دهد  نشان  نیز  دنیا  در  گرفته  صورت 
باعث کاهش مصرف  بر سیگار،  مالیات  افزایش 

شده است.

تصحیح الگوهای جدید در جامعه

وی در خصوص توانمند سازی مردم در رفتارهای 
موضوع  در  نمونه  عنوان  به  گفت:  اجتماعی، 
کاری  چنین  به  اقدام  فرد  یک  ابتدا  خودکشی، 
کرد و پس از آن، برخی دیگر نیز چنین اقدامی 
الگوهای  تا  است  الزم  بنابراین  دادند.  انجام  را 

صحیح در جامعه گسترش یابد.

با بیان این که مصرف  وزیر بهداشت در خاتمه 
است  ضروری  کرد:  تاکید  نیست،  تفریح  قلیان 
تا مردم عدم مصرف مواد دخانی بویژه قلیان را 
این  به  باید  نیز  سیاستمداران  اما  بگیرند،  جدی 

مسئله مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

دهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، روز یکشنبه 16 خرداد ماه 
با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرمانده نیروی 
انتظامی )ناجا( و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفتر ریاست وزارت 
بهداشت در حالی برگزار شد که علی رغم حضور وزیر بهداشت، معاونان و مدیران 
ارشد وزارتخانه در امور مرتبط با حوزه دخانیات که نشان از اهمیت این جلسه برای 
وزارت بهداشت بود، بر خالف انتظار، وزرا و رؤسای وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط 
تنها به اعزام نمایندگان خود به این جلسه اکتفا کرده بودند. دکتر هاشمی نیز در این 
جلسه ضمن انتقاد از حضور کم رنگ سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی گفت: اعتیاد و مصرف قلیان و سیگار، مصیبت مهم خانواده های ایرانی است.

بر  تاکید ما  امسال در روز جهانی بدون دخانیات، 
بسیاری  است.  دخانی  محصوالت  ساده  بسته بندی 
از کشورها در حال حاضر سیاست های نوشتاری و 
تصویری برای بسته بندی محصوالت دخانی دارند. 
گام بعدی که سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد می کند، 
بسته بندی ساده محصوالت دخانی است. این سیاست 
می تواند به تمامی انواع محصوالت دخانی، با دود 
پیشنهادی  موضوع  این  شود.  اعمال  دود،  بدون  و 
در راهنمای اجرای ماده 11 و 13 کنوانسیون کنترل 
دخانیات سازمان جهانی بهداشت )FCTC(، که اولین 

معاهده بهداشت عمومی است نیز آورده شده است.

بسته بندی ساده چیست؟ 
خودکار  طور  به  می اندیشیم،  ساده  لفظ  به  وقتی 
تصور می کنیم که هیچ مضمونی ندارد. در واقع، یک 
بسته بندی ساده محتوایی را نه به شکل سنتی نشان 
می دهد. به بیانی دیگر، بسته بندی ساده خصوصیات 
متداول از جمله رنگ، عالمت انحصاری، گرافیکی و 

عالمت تجاری ندارد.
بر اساس راهنمای اجرایی ماده ۱۱ و ۱3 کنوانسیون 
 ،)FCTC( کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت
عالمت  رنگ،  از  استفاده  اجازه  ساده  بسته بندی 
انحصاری و تجاری و گرافیکی را محدود می کند یا 
نمی دهد. بسته بندی ساده تنها می تواند دارای نام و 
عالمت تجاری محصول با استفاده از رنگ و حروف 
استاندارد مثل سیاه و سفید یا دو رنگ متضاد دیگر 
باشد. تنها اطالعاتی که بر روی این نوع بسته بندی 
و  مالیات  بهداشتی،  هشدارهای  می شود،  درج 

اطالعات الزامی دولتی دیگر است.

چرا بسته بندی ساده پیشنهاد می شود؟
در دنیا، بسته بندی ساده به همراه مالیات بیشتر، منع 
با محیط های بدون  تبلیغات و سیاست های مرتبط 
دود سیگار و محصوالت دخانی، یکی از موثرترین 
اقدامات بهداشتی عمومی است که تقاضای مصرف 
صنایع  که  سالهاست  می دهد.  کاهش  را  دخانیات 
دخانی با استفاده از بسته بندی های پر زرق و برق، 
کودکان و جوانان را به استفاده از دخانیات جذب 

می کند.
ساالنه هفتاد میلیون نفر در سراسر جهان در اثر استفاده 
از مواد دخانی یا با مواجهه با دود مواد دخانی، جان 
خود را از دست می دهند. در منطقه مدیترانه شرقی 
سازمان جهانی بهداشت، 3۸ درصد مردان و ۴ درصد 
بزرگساالن(  از  درصد   2۱ متوسط  طور  )به  زنان 
دخانیات مصرف می کنند. این رقم به بیش از ۵2 درصد 
میان مردان و 22 درصد میان زنان در بعضی کشورهای 
منطقه نیز می رسد. میزان مصرف دخانیات به ویژه در 
برخی  در  رقم  این  است.  کننده  نگران  میان جوانان 
کشورها به مرز ۴2 درصد در بین پسران و 3۱ درصد 
در بین دختران می رسد. این آمار شامل مصرف قلیان 
بین جوانان، )گاه عامه پسندتر از مصرف سیگار و نه کم 

خطرتر از سیگار( می شود.
بسته بندی ساده یکی از مهمترین اقداماتی است که در 
کاهش تقاضای مصرف دخانیات نقش دارد و همچنین 
در کاهش جذابیت، محدود کردن مصرف و ترویج 
آن توسط بسته بندی می شود. این عمل دست صنایع 
از بسته بندی و  با استفاده  دخانی را در اغوای مردم 
را  بهداشتی  هشدارهای  و  محدود  برچسب گذاری 
تقاضا می انجامد. شایان  به کاهش  موثرتر می کند و 
ذکر است که هیچ اقدامی به تنهایی در کنترل دخانیات 
اثر نمی گذارد. کشورها برای کاهش تقاضا و تاثیر بر 
سالمت، نیاز به رویکری جامع دارند که سیاست های 

برچسب گذاری و بسته بندی را شامل می شود.
امروز، در روز جهانی بدون دخانیات، سیاست گذاران، 
تشکل های مدنی و ارگان های دولتی و مردم از امکان 
بسته بندی ساده توسط دولت خود حمایت می کنند. 
در حال حاضر شعارهای تصویری بهداشتی در ۱2 
کشور منطقه به اجرا درآمده و اهمیت سیاست های 
بسته بندی ساده و برچسب گذاری که کاهش تقاضای 
مصرف دخانیات را در پی دارد، مورد رسمیت قرار 

کرفته است.
برای بسیاری از کشورها، گام بعدی، بسته بندی و 

برچسب گذاری ساده است.

دکتر عالء الوان
مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت

منـاسـبت بـه  پـیـامـی 
روز جـهانی بدون دخـانیات

شواهد صنعت دخانیات همگی غیرقابل دفاع است
به سمت  را  توجه ها  بهداشت،  سازمان جهانی 
نقش بسته بندی های سیگار به عنوان بخشی از 
دخانیات  کنترل  به  نسبت  جانبه  همه  رویکرد 
حمایت  و  ترویج  تبلیغات،  محدودیت  شامل 
مالی و هشدارهای گرافیکی مربوط به سالمت 
معطوف کرده است. ما این کار را به یک دلیل 
اینکه بسته بندی های ساده سیگار اثرگذارند، انجام 

می دهیم. 
شواهد تازه ای از استرالیا )اولین کشوری که به 
طور کامل بسته بندی های ساده سیگار را اجرایی 
بسته بندی  در  تغییرات  که  می دهد  نشان  کرد( 
افراد  از  نفر  هزار  کاهش ۱۰۰  به  منجر  سیگار 

سیگاری در استرالیا در 3۴ ماه اول اجرایی شدن این 
قانون در سال 2۰۱2 شده است.

جذابیت  سیگار  ساده  بسته بندی  می گویند  شواهد 
محصوالت دخانی را کاهش می دهد، تبلیغات و ترویج 
دخانیات را محدود می کند و تاثیرگذاری برچسب های 
هشداردهنده منع مصرف دخانیات را باال می برند. این 
شواهد همچنین توضیح می دهند که چرا بسته بندی های 
ساده سیگار در خطوط راهنمای معاهده جهانی کنترل 
دخانیات )FCTC(  آمده است. همچنین توضیح 
می دهند که چرا برخی دولت ها مانند دولت استرالیا، 
فرانسه، ایرلند و انگلستان پیشنهاد بسته بندی های ساده 

سیگار را به صورت قانون درآورده اند.
قدرت این شواهد با دقت سنجیده شده است، از جمله 
این اواخر دادگاه عالی انگلستان و ولز، تمام ۱۷ چالشی 

که صنعت دخانیات در برابر قانون بسته بندی های ساده 
سیگار ایجاد کرده بود را پشت سر گذاشتند. 

برای انجام چنین کاری، دادگاه اظهار داشت شواهد 
صنعت دخانیات همگی غیرقابل دفاع و بیشتر شبیه 
تصمیم  این  کارشناسی.  نظر  تا  هستند  اعتراض 
در همان زمانی گرفته شد که قضات اعالم کردند 
شکایت شرکت دخانیات فیلیپ موریس را از قانون 

استرالیایی نمی پذیرند. 
این نتایج و دستاوردها دالیل خوبی برای برگزاری 
جشن است ولی دولت ها همچنان باید مراقب باشند. 
ما مرتب دیده ایم که چگونه صنعت دخانیات با ثروت 
خود توانسته پیش روی کند و قادر بوده استراتژی های 
جدید را توسعه دهد تا سود ایجاد شده از محصوالت 
مرگبار خود را حفظ کند. در مورد بسته بندی های 

عظیم  همواره هدف صنعت  این  سیگار،  ساده 
دخانیات بوده که اطالعات غلطی را ارائه کند. 

کمپین  این  مقابل  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
کذب  موارد  با  را  واقعیات  و  است  ایستاده 
جایگزین خواهد کرد.در حالی که بسته بندی های 
سیگار ابزار قدرتمندی برای کنترل دخانیات به 
دست می دهند، توصیه می شود این روش به عنوان 
بخشی از رویکرد چند بعدی کنترل دخانیات به 

کار گرفته شود. 
در روز جهانی بدون دخانیات، ما به دنیا می گوییم 
سرعت  برای  دخانیات،  جامع تر  کنترل  برای 
کنترل  معاهده جهانی  مفاد  اجرای  به  بخشیدن 
دخانیات و نیز برای ارتقای سالمت جهانی برای 

بسته بندی های ساده سیگار آماده باشید.
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و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  پزشکی  آموزش 
با  برنامه امسال ستاد کشوری کنترل و مبارزه 

دخانیات، جای دادن گل درون قلیان ها است.

برنامه  طبق  افزود:  ادامه  در  سیاری  علی اکبر 
و  قلیان  مصرف  کنترل  منظور  به  ستاد  مصوب 
جلوگیری از استعمال آن، از این پس با اجرای 
جایگزین  زینتی  گل های  کشوری،  برنامه  ای 
این  با  که  می شود  قلیان ها  در  تنباکو  و  دود 
مواد  و  دود  جای  به  موثر،  و  نمادین  حرکت 
و  اکسیژن  تنفس،  نماد  که  گیاه  و  گل  مضر، 
قلیان  شیشه های  در  است  سالم  و  تازه  نفسی 

می گیرد. قرار 

سیاری با اشاره به گزارش برپایی نهمین نشست 
ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات که در شهریورماه 
 ۶ آن جلسه  در  داد:  ادامه  شد،  برگزار   ۹3 سال 
برنامه تصویب شد و شش هزار و ۸۰۰ ساعت 
نیز  ساعت   ۱۵۰ و  هزار  و  برگزار  دیگر  جلسه 
اقدامات و جلسات مربوط به افزایش مالیات بر 

قیمت دخانیات انجام گرفت.

ارائه  مجوز  اماکن  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
دخانیات و قلیان را دارند و برخی نیز بر خالف 

کمپین

»قلیان را گلدان کنیم« 
بــا اسـتــقبــال رو بـــه رو شـد

کاری  چنین  به  اقدام  مجوز  بدون  و  قانون 
و  معدن  صنعت،  وزارت  کرد:  تصریح  می کنند، 
تجارت و نیز اصناف به وضعیت عامالن فروش 
در  کنند.  رسیدگی  قلیان  و  دخانیات  عرضه  یا 
مجوز  فاقد  اماکن  با  که  شد  بنا  نخست  مرحله 
برخورد های الزم صورت گیرد که خوشبختانه با 
همکاری اصناف، نیروی انتظامی و دانشگاه های 
علوم پزشکی، موفقیت های خوبی را در این زمینه 

به دست آورده ایم.

گفت:  قلیان  مضرات  با  رابطه  در  سیاری  دکتر 
دارد،  وجود  قلیان  در  که  موادی  از  درصد   ۸۰
تنباکو  دیگر  عبارت  به  و  است  غیردخانی  مواد 
نیست و مواد شیمیایی شامل فلزات سنگین، مواد 
حشره کش و ترکیبات بنزنی است. ثابت شده که 
اگر فردی 3 تا ۵ سال بنزن مصرف کند، در مدت 
فرد  این  در  احتمال سرطان خون  تا ۱۵ سال   3

بسیار باال است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از پیدا شدن مواد 
روانگردان در قلیان های معطر خبر داد و گفت: به 
پدر و مادرها اعالم می کنم که از فرزندان و جوانان 
زیرا  کنند،  مراقبت  تفریح  زمان  در  به ویژه  خود 
مراکز  از  برخی  که  کرده  بهداشت کشف  وزارت 
عرضه قلیان، مواد روانگردان به قلیان اضافه می کنند.

مردم قانون گریزی هستیم

اظهار  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
داشت: با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی 
به مراکزی که فاقد مجوز عرضه مواد دخانی و 
قلیان هستند، ابتدا تذکر و اخطار می دهیم و در 
فعالیت،  ادامه  و  قلیان  جمع آوری  عدم  صورت 
آنها را پلمپ می کنیم و تا کنون از حدود ۸ هزار 

مورد از اماکن کشور تعهد گرفته شده است.

سیاری متذکر شد: یکی از مواد قانونی و مصوبات 
ستاد کشوری پیشگیری و کنترل دخانیات، ارائه 
نشدن دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و ممنوعیت 
و  قانون  است.  عمومی  اماکن  در  آن  مصرف 
اعمال آن ممکن است متفاوت باشد، زیرا ما مردم 
قانون گریزی هستیم و باید اول قانون را بدانیم و 
بعد به آن عمل کنیم. اما این تقاضا باید از سوی 

مردم مطرح شود.

فراگیر  استقبال  با  شد:  یادآور  خاتمه  در  وی 
رسانه  و  هنر  عرصه  پیشکسوتان  و  ورزشکاران 
کاهش  شاهد  کنیم«،  گلدان  را  »قلیان ها  از طرح 
به  و  هستیم  قلیان  به  مراجعات  میزان  چشمگیر 
همین علت این طرح نمادین امسال نیز به انجام 

می رسد.

وزارت  کار  محیط  و  سالمت  اداره  رئیس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
از اول مهرماه امسال، ممنوعیت استفاده از 
توتون اسانس دار و طعم دار با الزام وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اجرا می شود.

به  اشاره  ضمن  ادامه  در  صادق نیت  خسرو 
مواد  عرضه کننده  غیرمجاز  مرکز   ۱۰۰ پلمب 
در  افزود:   ادامه  در  گذشته  هفته  طی  دخانی 
عامالن  تعیین  تبلیغات،   بحث  قبلی،  جلسه 
مجاز به فروش مواد دخانی، بررسی وضعیت 
افزایش  سال،   ۱۵ تا   ۱3 دانش آموزان  در 
جرایم، گنجاندن مفاهیم در دروس و حذف 

تدریجی قلیان را داشته ایم.

ممنوعیت استفاده از توتون اسانس دار از مهرماه
وی یکی از اهداف تشکیل این ستاد را برنامه ریزی 
برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سالمت 
دستورالعمل  اجرای  گفت:  و  کرد  بیان  عمومی 
تعیین عامالن مجاز توزیع و فروش فراورده های 
از  قلیان  تدریجی  برنامه حذف  تدوین  و  دخانی 

مصوبات جلسه نهم این ستاد بوده است.

مکان   3۱۱ و  هزار   2۶۴ از  گفت:  نیت  صادق 
عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید 
با  تبلیغات مغایر  شد که ۱۱ هزار و ۶2۵ مکان، 
قانون داشتند که برای 3 هزار و ۶۷۰ مرکز فروش 
عموم،  دید  معرض  در  سیگار  جهت جمع آوری 
اخطار کتبی صادر شد؛ همچنین ۴۹۵ مورد متخلف 
به مراکز قضایی معرفی شدند و ۱2۸ مورد از این 

مکان ها نیز با دستور مراجع قضایی تعطیل شد.

وی با اشاره به اینکه 3۴ هزار و ۹2۵ مرکز 
عمومی می توانند قلیان عرضه کنند، افزود: از 
این تعداد، ۸ هزار و ۹۹۷ مرکز قلیان عرضه 
قضایی  مراجع  به  مرکز   ۱۷۵۵ و  می کنند 
تعطیل  با حکم قضایی  معرفی و ۸۵3 مرکز 

شدند.

وزارت  کار  محیط  و  سالمت  اداره  رئیس 
بهداشت در پایان با اشاره به طرح » قلیان ها 
را  پویش  این  از  هدف   ، کنیم«  گلدان  را 
برای  فرهنگ سازی و جلب حمایت عمومی 

عدم مصرف قلیان بیان کرد.

دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
ایران نیز در این نشست، ضمن تقدیر از نقش 
وزارت بهداشت در برنامه های کاهش مصرف 
این  در  را  ارگان ها  از  برخی  نقش  دخانیات، 
سعی  گفت:  و  کرد  توصیف  کم رنگ  حوزه 
می کنیم باعث دغدغه و توجه بیشتر حاکمیت 
و مردم نسبت به مصرف دخانیات شویم و از 
درصد   88 زیرا  کنیم.  استفاده  مردمی  ظرفیت 
عوارض  اما  نمی کنند،  دخانیات مصرف  مردم 

آن، گریبان تمام افراد جامعه را می گیرد.

بر  ما  افزود: سعی  ادامه  در  محمدرضا مسجدی 
این است که در کنار وزارت بهداشت به عنوان 
از  پیشگیری  و  کنترل  کشوری  ستاد  مسئول 
دخانیات باشیم و به آنها در همه زمینه ها کمک 

کنیم.

افزایش انواع سرطان ها 
در آینده نزدیک

وی همچنین به تاثیر زیاد رسانه ها و به خصوص 
رسانه ملی بر روی مخاطبان اشاره کرد و گفت: 
اطالعات  درصد   ۸۰ از  بیش  که  جامعه ای  در 
این  می شود،  دریافت  ملی  رسانه  توسط  مردم 
برای  قوی  سالح  یک  عنوان  به  می تواند  رسانه 
جلوگیری از گسترش مصرف مواد دخانی کاربرد 

داشته باشد.

مسجدی با اشاره به مردمی بودن جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات، افزود: بر اساس تحقیقی که 
انجام ۶۰۰ آزمایش بر روی  با  وزارت بهداشت 
2۵ محصول متداول تنباکوی قلیان در ایران انجام 

داد، به این نتیجه رسید که در تنباکوی قلیان ۸۰ 
درصد مواد افزودنی و تنها 2۰ درصد تنباکو است 

که این، واقعا خطرناک است.

با  از صحبت های خود  بخشی  در  وی همچنین 
است  گفته  که  بهداشت  وزیر  سخنان  به  اشاره 
»قلیان تفریح نیست، بلکه مصیبت است« متذکر 
تا  قلیان  مصرف  روند  ادامه  صورت  در  شد: 
بیماری های مختلف مانند  سال های آینده، میزان 
سکته های  تنفسی،  مزمن  بیماری های  سرطان، 

مغزی و قلبی در افراد جوان افزایش می یابد.

تحقق برنامه دانشگاه بدون دخانیات

با  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
فرزندان  شادی  و  تفریح  مخالف  ما  اینکه  بیان 
سالم  شادی های  گفت:  نیستیم،  کشور  مردم  و 
بستنی  آبمیوه،  میوه،  چای،  مصرف  با  می تواند 
به بدن  باشد و الزم نیست که  و تنقالت همراه 
خود، سم وارد کنیم. تا وقتی فرهنگ عدم مصرف 
نکنیم،  درونی  خانواده ها  برای  را  دخانیات 

وضعیت خطرناک خواهد بود.

و  دخانیات  مصرف  خصوص  در  مسجدی 
دانشگاه های  دانشجویان  بین  در  سیگار  به ویژه 
برنامه های  از  یکی  داشت:  اظهار  علوم،  وزارت 
خوب وزارت علوم در سال جاری، تحقق برنامه 
دانشگاه بدون دخانیات است که توسط معاونت 
تمام  به  علوم  وزارت  فرهنگی  و  دانشجویی 
دانشگاه ها ابالغ شده است، اما تمام دانشگاه های 
به سمت  باید  بهداشت  وزارت  و  علوم  وزارت 

دانشگاه بدون دخانیات حرکت کنند.

ایجاد دغدغه مبارزه با دخانیات
 برای حاکمیت و مردم 



فیلم های سینمایی بررسی انجام داد که در نتیجه آن در سه دهه 
گذشته نمایش مصرف سیگار و قلیان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در هر دهه ۱۰۰ فیلم برتر سینمایی بررسی شد و 
در مجموع 3۰۰ فیلم مورد ارزیابی قرار گرفت که در آنها زمان 
استفاده از سیگار، جنسیت، نقش اول مثبت و منفی مصرف کننده 
بررسی شد. در این تحقیق، دهه دوم نسبت به اول، مصرف 
سیگار در مردان دو برابر و در زنان چهار برابر افزایش یافته بود.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفت: بررسی این فیلم ها در 
دهه سوم نسبت به دهه اول نشان داد که مصرف سیگار در 
بنابراین وضعیت  مردان ۴ برابر و در زنان ۱۰ برابر شده، 

دهه چهارم نشان می دهد که وضع بدتر خواهد شد.

ایازی گفت: اکنون کمتر فیلمی تولید شده که در آن سیگار 
صدور  زمان  در  باید  موضوع  این  و  باشد  نشده  استفاده 
پروانه برای تولید فیلم ها کنترل شود، که البته قول داده شده 

رعایت های الزم انجام شود.
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معاون اجتماعی وزیر بهداشت نیز در این نشست گفت: در 
ارزیابی 300 فیلم سینمایی برتر در سه دهه گذشته مشخص 
شد که در دهه سوم نسبت به دهه اول، مصرف سیگار در 

مردان چهار برابر و در زنان 10 برابر افزایش یافته است.

محمدهادی ایازی در ادامه افزود: مرکز تحقیقات دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در زمینه نمایش مصرف مواد دخانی در 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری نیز در این جلسه با اشاره به قوانین موجود در مورد 
عرضه قلیان در مکان های تفریحی و هتل ها گفت: در ابتدا باید 
بدانیم ساماندهی قلیان دقیقا به چه معنی است؟ واقعیت این 
است که قانونی که در حال حاضر در این مورد وجود دارد، 
جامع، کامل و بازدارنده نیست و در نقاط مختلف کشور به 

اشکال مختلف نسبت به آن برخورد می شود.

با موضوع  رابطه  در  دیدگاه  دو  به  موحد  مرتضی رحمانی 
گسترش مصرف مواد دخانی به خصوص قلیان در تفرجگاه ها 
و هتل ها اشاره کرد و در ادامه افزود: موضوع عرضه قلیان در 
اماکن تحت پوشش این سازمان به دو بخش مجاز و غیرمجاز 
تقسیم می شود. در مورد عرضه دخانیات و سیگار به صورت 

غیرمجاز تکلیف مشخص است و راهکار قانونی وجود دارد.
استعمال  به  مجاز  بخش  دو  به  هتل ها  فضای  تقسیم  وی 
این  از  دخانیات و بخش بدون مصرف دخانیات را یکی 
راهکارها دانست و گفت: می توان در مورد فضاهای اقامتی 

کشور نیز این قانون را اعمال کرد.
رحمانی افزود: هتلداران که با سرمایه گذاری های کالن خود 
را وارد عرصه گردشگری کرده اند، در حالی از ارائه مواد 
دخانی منع می شوند و پلمپ می گردند که در فاصله چند 

متری آنها، همین قلیان ها در قهوه خانه ارائه می شود.
قوانین  از وضع  کرد: حدود ۱۰ سال  تاکید  پایان  در  وی 
موجود درباره عرضه و مصرف دخانیات می گذرد و به نظر 

می رسد این قوانین نیاز به بازنگری دارند.

توجه به ممیزی نمایش سیگار 
در زمان صدور پروانه تولید

تعریف مشخصی از ساماندهی قلیان 
در اماکن عمومی وجود ندارد

عباس نخعی، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پی گیری  جامع  برنامه  تصویب  از  جلسه  این  در  نیز 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد و گفت: برای اولین 

راه اندازی سامانه آنالین
 برای ردیابی مواد دخانی

راه اندازی کمپین شهروند سالم

این  در  سیگار  پاکت های  یکنواخت  طرح  موضوع  بار 
ستاد بررسی شد. همچنین استفاده از سامانه نرم افزاری 

و آنالین برای ردیابی مواد دخانی نیز آغاز شده است.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  کاالهای هدف  مدیرکل 
را  نخ سیگار  میلیارد   2/۴ ما سال گذشته  افزود:  ادامه  در 
است چندین  قرار  و  کردیم  منهدم  با همکاری شهرداری 

میلیون نخ سیگار دیگر نیز منهدم شوند.

وی با بیان اینکه امروز برندهایی که در کشور نمایندگی ندارند، 
بیش از 3۰ درصد قاچاق را انجام می دهند متذکر شد: طی دو 
روز آینده به طور رسمی اعالم می کنیم که ترانزیت بیش از 2۸ 
برند ممنوع می شود؛ چرا که ضریب استعمال سیگار از طریق 

ترفندهای برخی از شرکت ها در میان جوانان باال می رود.

سمانه زمانی، مدیرکل سالمت شهرداری تهران نیز در 
در  تهران  شهرداری  اقدامات  در خصوص  جلسه  این 
راستای کاهش مصرف سیگار گفت: راه اندازی کمپین 
برگزاری  مشاوره ای،  خدمات  ارائه  سالم،  شهروند 
کردن  درگیر  برای  تالش  همچنین  و  نمادین  اقدامات 
ارگان های دیگر از مهم ترین اقدامات شهرداری تهران 

در سال گذشته بود.

وی به عنوان نماینده شهرداری تهران در خصوص نگرانی 
دکه های  در  دخانی  مواد  فروش  از  بهداشت  وزارت 
مجوز  شهرداری  افزود:  ادامه  در  شهر  سطح  مطبوعاتی 
پلمب این دکه ها را ندارد، چراکه رابطه مالک و مستاجری 
اتحادیه  عهده  بر  وظیفه  این  است.  برقرار  آنها  میان 

و  آموزش  وزارت  نماینده  عنوان  به  ضیاالدینی  حسن 
آموزان  دانش  آموزش  اهمیت  به  با توجه  پرورش گفت: 
استعمال  سن  کاهش  نیز  و  دخانیات  مصرف  کاهش  در 
دخانیات در افراد که تهدید جدی برای دانش آموزان تلقی 
می شود، با همکاری وزارت بهداشت دو کتاب درسی با 
را  مراقبت های شخصی  و  و سالمت  بهداشت  محوریت 

تدوین کرده ایم.

مدیرکل جدید دفتر سالمت و تندرستی در رابطه با تدوین 
این دو کتاب در ادامه افزود: امیدواریم که موضوع تهدید 
دخانیات برای دانش آموزان با استفاده از این دو کتاب و 
نیز استفاده از ابزارهای موجود ما که مهمترین آنها آموزش 

همساالن است، به نحو موثری کاهش پیدا کند.

لزوم آموزش از سطوح ابتدایی 
در کاهش تهدید دخانیات

روزنامه داران است و ما این آمادگی را داریم که بتوانیم 
دکه هایی را که خالف قاعده رفتار می کنند، ساماندهی و 

در صورت لزوم پلمب کنیم.

وی گفت: بازرسان شهرداری با بازرسی های مداوم خود 
از این دکه ها بر اجرای قوانین در این رابطه نظارت دارند 
متخلف  دکه های  پلمپ  به  اقدام  تخلف،  مشاهده  با  و 

می کنند که در این راستا ۸۶ دکه پلمپ شده است. 

با این حال مشکلی در این خصوص وجود دارد و آن این 
با این واحدها، رابطه مالک و  است که رابطه شهرداری 
مستاجری است و صاحبان دکه ها با مراجعه به واحدهای 
قضایی و گرفتن مجوز از آنها، اقدام به فک پلمپ می کنند.

ابالغ بخشنامه تشدید نظارت بر 
قهوه خانه ها

تشدید  بخش نامه  ابالغ  به  اشاره  با  موسوی  سرهنگ 
نظارت بر قهوه خانه ها در سال 94 گفت: در این سال ما 
بیش از 68 طرح در این حوزه به اجرا درآوردیم؛ همین 
اینباره در کشور برگزار کردیم و  طور 514 جلسه در 
31 هزار و 886 مورد بازدید از اماکن مختلف داشتیم.

افزود:  ادامه  در  انتظامی  نیروی  نماینده  عنوان  به  وی 
از مصرف  و جلوگیری  کنترل  در  مردم  و  رسانه ها  نقش 
است. در صورتی که رسانه ها  تعیین کننده  بسیار  دخانیات 
اطالع رسانی و آگاه سازی مناسب در حوزه کاهش مصرف 
دخانیات داشته باشند، میل به همراهی و همکاری در این 

زمینه توسط مردم وجود دارد.

نیروی  با  مردم  همکاری   ۸۶ سال  در  داد:  ادامه  موسوی 
انتظامی و آگاه سازی و اطالع  رسانی رسانه ها موجب شد 
داوطلبانه  موارد  بسیاری  در  که  قلیالن ها  جمع آوری  تا 

صورت گرفت، به آمار ۹۹ درصدی برسد.

موسوی گفت: در سال ۹۴ نیز با توجه به تاکید بر کاهش 
فعالیت های گسترده ای  انتظامی  نیروی  دخانیات،  مصرف 
را در این زمینه انجام داد و همکاری های گسترده ای میان 
نیروی انتظامی، دانشگاه های علوم پزشکی، دستگاه قضا و 

همین طور اصناف صورت گرفت.

وی افزود: در بازدیدهای صورت گرفته ۱2 هزار و ۷2۵ 
مورد تذکر داده شد، بیش از ۷ هزار تعهد گرفته و همچنین 
نزدیک به 3 هزار مورد از مکان های توزیع غیرمجاز مواد 

دخانی پلمپ شد.
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رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز 
در جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با اشاره 
به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
راه اندازی سامانه آنالین صدور پروانه برای خرده فروشی 
موظف  دخانی  مواد  عرضه کنندگان  کلیه  گفت:  سیگار 
هستند تا اول تیرماه به این سامانه مراجعه و پروانه خود را 
دریافت کنند. از این تاریخ به بعد اگر واحدی این پروانه 

را نداشته باشد، با او برخورد قانونی خواهد شد.

علی اصغر رمزی، فروش مواد دخانی به نوجوانان زیر ۱۸ 
سال و همچنین فروش اقالم قاچاق و عرضه این مواد به 
صورت نخی را سه تخلف عمده مراکز عرضه مواد دخانی 
اعالم کرد و گفت: اگر هر کدام از این تخلفات صورت 
گیرد، با اولین گزارش رسمی، پروانه عرضه باطل می شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ادامه 
افزود: طبق برنامه ساماندهی عرضه محصوالت دخانی، تمام 
بسته های سیگار قرار است قابل شناسایی و ردیابی شوند که 
۸۰ درصد این اقدام در طول یک سال گذشته انجام شده 
است. طبق این برنامه، عمده فروشان به دو گروه توزیع کننده 
کشوری و استانی تقسیم شدند و بیش از ۸۰ مجوز استانی و 

۱۹۰ مجوز کشوری صادر شده است.

رمزی تاکید کرد: در سطح خرده فروشی مواد دخانی، نظم 
خاصی وجود ندارد. در حالی که طبق قانون، فقط سه اتحادیه 
سوپرمارکت داران، خواربار فروشان و سقط فروشان می توانند 
نسبت به عرضه مواد دخانی در سطح خرده فروشی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سیاست افزایش عوارض بر سیگار در حوزه 
کاالیی  اگر  کرد:  تصریح  می دهد،  معکوس  نتیجه  واردات 
قاچاق پذیر باشد، با افزایش تعرفه ۲۰ تا ۳۰ درصدی، قاچاق 
آن نیز به صرفه می شود. باید بین عوارض و مالیات واردات با 
قیمت سیگار تفاوت قائل شویم، چراکه قاچاقچی این عوارض 
را پرداخت نمی کند و سیگار را با قیمت پایین تری عرضه می کند.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تاکید کرد: 
باید این مالیات را هدفمندتر و مالیات بر مصرف وضع کنیم.

وی میزان واردات سیگار در سال گذشته را ۱6/4 میلیارد 
نخ عنوان کرد و گفت: در صورتی که بنا بر اعالم وزارت 
در  نخ  میلیارد   55 را  کشور  در  سیگار  مصرف  بهداشت، 
است. قاچاق  آن  نخ  میلیارد   ۸/6 حدود  بدانیم،   سال 
وی تاکید کرد: از اول تیرماه سال جاری، تمامی عرضه کنندگان 
محصوالت دخانی باید پروانه خرده فروشی این محصوالت 
را داشته باشند. در غیر این صورت، برخوردهای قانونی با 
متخلفان خواهد شد. بنابراین، واجدان شرایط هرچه زودتر 
 به اتحادیه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند.
رمزی با اشاره به تاکید وزارت بهداشت و سازمان های جهانی 
حوزه سالمت مبنی بر افزایش قیمت محصوالت دخانی و 
کاهش مصرف آن در جامعه، اظهار داشت: این بحث منطقی 
و صحیح است، اما زمانی که در واردات رسمی، عوارض و 
مالیات را بیش از حد معمول افزایش دهیم، واردات رسمی به 
غیررسمی و قاچاق تبدیل می شود و نه تنها تاثیری بر قیمت 
پرداخت  دلیل عدم  به  بلکه  داشت،  نخواهد  مصرف کننده 
فرصتی  قاچاقچی  برای  گمرکی،  عوارض  درصد   ۱۲۰
 برای عرضه این محصوالت با قیمت کمتر فراهم می کند.
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، در 
رابطه با افزایش مالیات بر سیگار نیز گفت: افزایش مالیات 
در بخش واردات می تواند به سیاست های کشور و حاکمیت 
اما  باشد،  داشته  همراه  به  را  قاچاق  افزایش  و  بزند  لطمه 
دخانی  محصوالت  قیمت  افزایش  و  توزیع  ساماندهی  با 

می  توان شاهد کاهش مصرف دخانیات در کشور بود.
پایان دهمین جلسه ستاد کشوری  به ذکر است، در  الزم 
کنترل و مبارزه با دخانیات، پس از قرائت بیانیه این جلسه، 
در جلسه،  ارگان های حاضر  نمایندگان  و  بهداشت  وزیر 
شاخه گل هایی را به صورت نمادین در قلیان ها گذاشتند 

تا با شعار کمپین »قلیان ها را گلدان کنیم« همراه شوند.

راه اندازی سامانه آنالین 
صدور پروانه برای 

خرده فروشی سیگار 

گزارش از برگزاری همایش روز جهانی بدون دخانیات

 راه اندازی کمپین ملی »قلیان ها را گلدان کنیم«

با فرارسیدن روز جهانی بدون دخانیات )31 ماه می(، طرحی توسط دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مرکز سالمت محیط و 
کار این وزارتخانه و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با عنوان » قلیان ها را گلدان کنیم« ارائه شد که با استقبال کاربران فضای مجازی روبرو شد.

همچنین مراسم روز جهانی مبارزه با دخانیات، دوشنبه دهم خرداد، در محل تاالر امام جواد )ع( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این مراسم از عبدالرحمن رستمیان، 
حامی تصویب افزایش مالیات بر دخانیات، داوود دانش جعفری مشاور اقتصادی وزیر بهداشت، مصطفی محرابی، محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، 
ایرج عبدی، محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، خسرو صادق نیت رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، شهرام رفیعی فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقای 
سالمت وزارت بهداشت، فرزام بیدادپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، محمد محمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و جواد وارسته دادستان شهرستان 
 طرقبه و شاندیز تقدیر و تشکر شد. همچنین تمامی این فعاالن در اقدامی نهادین، شاخه گل های خود را برای حمایت از کمپین »قلیان ها را گلدان کنیم«، درون شیشه های قلیان گذاشتند.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در این مراسم، یک شیشه قلیان پر از گل را به دفتر حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس 
هیأت امنای جمعیت تقدیم کرد. فاطمه گودرزی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز یکی از قلیان ها را به خانه سینما تقدیم کرد و سایر شیشه ها هم به صدا وسیما، خانواده مطبوعات، 

مجلس شورای اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر بخش های مختلف جامعه به صورت نمادین تقدیم شدند.

در خاتمه این مراسم نیز از سازندگان تیزرهای »دیرین دیرین« سالمت، سفیران دانش آموزی مبارزه با دخانیات شعبه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ورامین و اعضای تیم 
ملی تکواندو تقدیر شد.

مرگ فروشان برای داغی بازار، مواد 
روانگردان به قلیان ها اضافه می کنند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  سرطان زا  معطر  تنباکوهای  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در 
پایین هستند، گفت: طبق گزارشات رسیده،  دارای کیفیت 
این  است.  شده  مشاهده  سنگین  فلزات  تنباکوها  این  در 
مرگ فروشان برای داغ تر کردن بازار خود، مواد روانگردان 
نیز به قلیان ها اضافه و به جای آب از الکل استفاده می کنند.

بهداشت  افزود: سال گذشته وزارت  ادامه  علی اکبر سیاری، در 

چندین محل را پیدا کرد که هنگام عرضه قلیان، به آن حشیش 
و شاهدانه اضافه می کردند. جریاناتی در کشور وجود دارد که 
جوانان و نوجوانان را معتاد می کند. مصرف مواد مخدر سنتی ۱۰ 
تا ۱۵ سال زمان می برد که فرد را زمین گیر و کارتن خواب کند، اما 
مخدرهای صنعتی با سرعت بسیار زیادی فرد را زمین گیر می کند.

اشاره به تیتر مقام معظم رهبری 
درماهنامه کارت قرمز

وارد کننده،  تجار  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون  گفته  به 
تولیدکننده و عرضه کنندگان دخانیات به دنبال منافع خود هستند، 
ادامه داد: یک بسته سیگار ۴۰۰ تومان هزینه تولید دارد و به چند 
برابر قیمت فروخته می شود، هیچ بازار اقتصادی در کشور این 

اندازه سودآور نیست. 
وی با اشاره به تیتر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه »با تعرفه 
سنگین قاچاق افزایش می یابد، استداللی اشتباه است« که در 
ماهنامه کارت قرمز منتشر شده بود،گفت: ایران تمام تالش خود 
اما  انجام می دهد،  برای کاهش مصرف دخانیات در کشور  را 
در رتبه بندی سازمان بهداشت جهانی، جایگاه ایران و سومالی 

از نظر سود باالی دخانیات یکسان است. هر زمان که وزارت 
بهداشت، وزارت اقتصاد و... تالش می کردند تا حرکتی را در 
این زمینه آغاز کنند، با کلمه »افزایش قاچاق« تمام فعالیت های 

ما خنثی می شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تصویب پروتکل 
مبارزه با قاچاق دخانیات و ساماندهی مالیات آن تاکید کرد: 
با این وجود ما هنوز نسبت به سایر کشورهای همسایه عقب 
و  تعرفه  افزایش  دخانیات،  قیمت  افزایش  راهکار  هستیم. 
انجام شده، در سال ۹۴  مالیات بر آن بود که با حمایت های 

موفق شدیم در این زمینه قدمی رو به جلو برداریم.



قوانین مدیریت مصرف مواد 
دخانی، کارایی الزم را ندارند

از  انتقاد  با  دهم  مجلس  در  بافت  مردم  نماینده 
لزوم  بر  کشور  در  دخانی  مواد  مصرف  شیوع 
با مصرف مواد  مقابله  برای  اقدامات موثر  انجام 

دخانی تاکید کرد.
علی بختیاری در مورد ارائه تسهیالت بانکی برای 
تبدیل قلیان سراها به قهوه خانه در استان کرمان، گفت: 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برای مقابله 
با شیوع مصرف مواد دخانی اقدام به تنظیم چنین 
طرحی کرده که در راستای  نیل به هدف، با برخی 
بانک ها برای ارائه تسهیالت با سود 2 درصد وارد 
مذاکره شده؛ البته این طرح هنوز عملیاتی نشده و در 

حال پیگیری است.
مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم  نماینده 
به  بانکی  تسهیالت  ارائه  اسالمی،  شورای 
را  قهوه خانه  به  شدن  تبدیل  برای  قلیان سراها 
اقدامی بسیار موثر و مناسب برای مقابله با مصرف 
ارائه طرح های  افزود:  مواد دخانی عنوان کرد و 
تشویقی و موثر در راستای مدیریت مصرف مواد 
دخانی باید از سوی مسئوالن اجرایی کشور مورد 
توجه جدی قرار گیرد؛ البته اکتفا کردن به تنظیم 
چنین طرح هایی چاره کار نیست بلکه مسئوالن 
را  الزم  اقدامات  ها  طرح  این  تحقق  برای  باید 

اتخاذ نمایند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی مناسب از سوی دستگاه های فرهنگی 
کشور  در  دخانیات  مصرف  از  پیشگیری  برای  را 
موثر دانست و افزود: مدیریت مصرف مواد دخانی 
در کشور نیازمند کار فرهنگی و توجه جدی دولت 
به بحث اشتغال و ارائه امکانات رفاهی، اجتماعی و 

اقتصادی است.
وی بر لزوم انجام اقدامات موثر برای مقابله با مصرف 
مواد دخانی در کشور تاکید کرد و افزود: در رابطه 
با مدیریت مصرف مواد دخانی قوانین داریم ولی از 
کارایی الزم برخوردار نیستند از این رو برای مدیریت 
مصرف مواد دخانی در کشور مجلس باید اقدام به 

تصویب قوانین تشویقی شود.
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قانون مبارزه با دخانیات بر 
زمین مانده است

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم با بیان اینکه 
بین مقابله با مصرف مواد دخانی و تولید دخانیات 
تولید مواد دخانی در کشور رابطه منطقی وجود ندارد، 
تصریح کرد: در واقع نوعی پارادوکس میان مقابله با 
مصرف مواد دخانی و گسترش کارخانجات دخانیات 

وجود دارد.
عبدالرضا عزیزی با هشدار نسبت به مصرف ساالنه 
۶۵ میلیارد نخ سیگار و همچنین شیوع مصرف قلیان 
در کشور، گفت: ساالنه ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان 
اینکه  هزینه مصرف سیگار در کشور شده ضمن 
2۴ هزار میلیارد تومان نیز صرف عوارض ناشی از 
مصرف سیگار می شود؛ در کنار این آمار باید تاکید 
کرد که اعتیاد ۷۰ درصد از معتادان نیز با سیگار شروع 

می شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی در 
مورد اقدام نیروی انتظامی برای پلمب قهوه خانه های 
فاقد مجوز و حذف تدریجی قلیان از قهوه خانه ها، 
گفت: با پلمب قهوه خانه های فاقد مجوز فقط یک 
عامل از فاکتورهای گرایش به مواد دخانی حذف 
می شود در حالی که مسئوالن برای کاهش مصرف 
بدین  باشند  داشته  کالنی  برنامه  باید  دخانی  مواد 
صورت که از ارائه مجوز به تاسیس کارخانجات تولید 
مواد دخانی و همچنین اشاعه کاالهای آسیب رسان در 

کشور جلوگیری کنند.
مقام  از سوی  سال ۹۵  نامگذاری  یادآوری  با  وی 
و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  عنوان  به  رهبری  معظم 
عمل« گفت: با توجه به رشد مصرف قلیان و سیگار 
در کشور مسئوالن باید با اقدام وعمل نهایت اهتمام 
خود را در راستای کاهش مصرف مواد دخانی در 

کشور به کار گیرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه 
بین مقابله با مصرف مواد دخانی و تولید دخانیات 
در کشور رابطه منطقی وجود ندارد، تصریح کرد: در 
واقع در این رابطه نوعی پارادوکس میان سیاستگذاری 
با مصرف مواد دخانی و گسترش  ها برای مقابله 

کارخانجات دخانیات وجود دارد.
عزیزی با انتقاد از اینکه نباید برای سود اقتصادی 
دخانیات،  کارخانجات  گسترش  از  ناشی  بیشتر 
سالمت اقتصادی، روانی و جسمی شهروندان را به 
خطر انداخت، تصریح کرد: با وجود مضرات بیشمار 
مواد دخانی چرا باید کارخانجات دخانیات در کشور 
گسترش یابند؟ البته هر چند برخی توجیه می کنند 
که با گسترش کارخانجات دخانیات در کشور از 
واردات و قاچاق سیگار می توان جلوگیری کرد ولی 
نباید فراموش کرد که پرداختن به این موضوع به منزله 
بازی با جان و مال میلیون ها هموطن است؛ بهتر 
است مسئوالن با ارائه راهکارهای موثر از قاچاق و 
شیوع مصرف مواد دخانی در کشور جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: نه تنها باید از گسترش کارخانجات در 
کشور جلوگیری کرد بلکه همواره باید عوارض ناشی 
از مصرف مواد دخانی به شهروندان اطالع رسانی 

شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم،  با بیان اینکه ۸۵ 
به سرطان ریه  به طور حتم  افراد سیگاری  درصد 
دچار می شوند، گفت: سیگار ۴ هزار سم در بدن 

ایجاد می کند که ۶۴ مورد آن سرطان زا است.
کاهش  برای  فرهنگ سازی  ضرورت  بر  عزیزی 
مصرف مواد دخانی در کشور تاکید کرد وادامه داد: 
از آنجاکه سیگار دروازه ورودی مواد مخدر است 
بنابراین باید فرهنگ سازی مناسبی از سوی رسانه های 
جمعی به ویژه صدواسیما انجام شود؛ البته مصرف 
مانند  سرطان هایی  انواع  به  دخانی  مواد  کنندگان 

حنجره، ریه، معده و مثانه دچار می شوند.
اسالمی،  در مجلس شورای  مردم شیروان  نماینده 
بر لزوم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
با  مقابله  راستای  در  کرد و گفت:  تاکید  دخانیات 
مصرف سیگار و قلیان در کشور، قوه مجریه باید 
نهایت تالش و سعی خود را در راستای عملیاتی 

شدن این قانون داشته باشد.

هفته بدون دخانیات امسال مصادف بود با پایان کار مجلس نهم و آغاز کار نمایندگان مجلس دهم. با این حال، نمایندگان قدیمی و جدید 
مجلس شورای اسالمی وظیفه خود پیرامون کاهش گرایش به مصرف مواد دخانی به خصوص سیگار و قلیان را فراموش نکردند و راه کارهایی 
برای این کار پیشنهاد نمودند که در ادامه برخی از این راهکارها و اظهارنظرها را با هم مرور می کنیم. برایند اظهارنظرهای نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی بر این نکته تاکید دارد که قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ضمانت اجرایی کافی ندارد و بر زمین مانده است.

دغدغه های خانه ملت در هفته بدون دخانیات

لزوم ضمانت اجرای قانون مبارزه با دخانیات

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم و 
نماینده مجلس دهم از وجود 10 میلیون سیگاری 
در کشور انتقاد کرد و گفت: ساالنه 50 میلیارد 

نخ سیگار در ایران دود می شود.
دکتر محمد حسین قربانی در برنامه نبض شبکه 
خبر اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که در 
در کشور سیگار مصرف  نفر  میلیون  حدود ۱۰ 
سال  باالی ۱۵  افراد  این  درصد  که ۱2  می کنند 
هستند، ۱۰ درصد فقط سیگار و ۱۴ درصد قلیان و 
تنباکو دود می کنند. وی افزود: نگرانی ما بابت شیوع 
مصرف مواد دخانی در بین افراد زیر ۱۵ سال است.
قربانی با اعالم اینکه ساالنه ۱۰ هزار میلیارد تومان 
هزینه مصرف دخانیات در کشور است، گفت: سه 
برابر این پول یعنی 3۰ هزار میلیارد تومان بابت 
دخانی  مواد  مصرف  از  ناشی  درمان  هزینه های 
است. به طوریکه این رقم معادل بودجه عمرانی 

کشور است.
نماینده آستانه اشرفیه چندی پیش نیز در سخنانی با 
اشاره به ورود 2۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق به کشور 
گفت: عزم جدی برای اجرای قانون منع مصرف 
مواد دخانی و مبارزه با قاچاق کاال در کشور وجود 

ندارد.
قربانی در گفت و گو با مهر با اشاره به قانون منع 
مصرف مواد دخانی اظهار کرد: مجلس با الگوبرداری 
از کشورهای موفق در این زمینه، قانون منع استفاده 

۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیماری های مواد دخانی
راهکار اصلی کاهش مصرف 

سیگار، فرهنگ سازی است

سید احمد کاشانی، نماینده مجلس دهم با اشاره به 
موضوع مصرف سیگار در کشور و قاچاق آن گفت: 
آمار ۱۰ هزار میلیارد تومانی هزینه سیگار در کشور 
حاکی از این است که ما نتوانسته ایم فرهنگ سازی 
الزم را در زمینه مصرف دخانیات در کشور داشته 
باشیم. این در حالی است که در برخی کشور ها میزان 
سیگار تولید شده بیشتر از میزان مصرف است، اما به 
دلیل فرهنگ سازی که انجام شده افراد از مصرف آن 
خودداری می کنند. متاسفانه ما شاهد این هستیم که افراد 
حتی از سیگار تولید داخلی استفاده نمی کنند و اغلب به 

انواع خارجی آن تمایل دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در خصوص نبود 
نظارت بر واردات سیگار در کشور افزود: فسادهایی در 
بخش های داخلی مربوطه و بحث های نظارتی وجود 
دارد. با توجه به اینکه مواد تشکیل دهنده سیگارهای 
خارجی مشخص نیست، باید نهاد های ذیربط از ورود 
آنها به کشور جلوگیری کنند. چرا که این امر عالوه 
بر اثرات مخرب جسمی به اقتصاد کشور ضربه وارد 
می کند. همه کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند 
از جمله پلیس، گمرک و... باید تالش بیشتری داشته 
باشند تا از واردات آن به کشور کاسته شود. دستگاه های 
مربوطه نیز باید در جهت جلوگیری از ورود سیگار 
قاچاق به کشور نقش پررنگتری را ایفا کنند. اصلی ترین 
بحث  کشور  در  سیگار  مصرف  کاهش  برای  راه 
فرهنگ سازی است که گام اول آن موضوع پیشگیری 
است و باید مسئوالن بر آن تاکید بیشتری داشته باشند.

کاشانی در زمینه جلوگیری از ورود سیگار قاچاق به 
کشور اظهار داشت: در مجلس نهم تاکید کردیم که 
قاچاق نباید صنعت داخلی و اقتصاد کشور را تحت 
تاثیر قرار دهد و به طور قطع دولت، مجلس دهم و 
کمیسیون ها در این راستا باید جلساتی برگزار و این 

موضوع را به طور عاجل بررسی کنند.

از مواد دخانی را در سال ۸۵ به تصویب رساند و با 
عضویت در سازمان بهداشت جهانی پروتکل الحاقی 
آن را پذیرفته  ایم. وی با بیان اینکه تاکنون ضعف هایی 
در اجرای این قانون داشته ایم، افزود: عزم و اراده قوی 
برای اجرای قوانین در زمینه منع مصرف مواد دخانی 

و مبارزه با قاچاق آن وجود ندارد.
قربانی با اشاره به آمارهای نگران کننده درباره مصرف 
مواد دخانی در کشور گفت: آمارها نشان می دهد سن 
مصرف مواد دخانی و قلیان ها هم اکنون از ۱۸ سال به 
۱3 سال رسیده و متأسفانه شیوع آن در خانم ها از 2 
درصد به ۶ درصد افزایش داشته است. وی خاطرنشان 
کرد: تقریبا 2۴ تا 2۵ درصد مردان ایرانی مواد دخانی 
مصرف می کنند و روزانه بین ۱۰ تا ۱2 میلیارد تومان 

هزینه درمان مصرف کنندگان مواد دخانی است. 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی با اشاره به بیماری هایی که بر اثر مصرف 
مواد دخانی به وجود می آید، تاکید کرد: برای کاهش 
مصرف دخانی باید اقدامات فرهنگی انجام داد که 
مطمئنا نیازمند برنامه ریزی های منسجم و بلندمدت با 

مشارکت خانواده ها و دستگاه های دولتی است.
قربانی ادامه داد: وزارت آموزش  و پرورش و دانشگاه 
ها با گنجاندن واحدهای درسی در نظام آموزشی خود 
می توانند در این راه گام های جدی بردارند. وی تأکید 
کرد: همچنین خانواده ها با آگاهی یافتن از عواقب 

مصرف مواد دخانی در منع مصرف آن تاثیرگذارند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر یکی از 
راه  های کاهش مصرف مواد دخانی در کشور را 
دریافت مالیات دانست و گفت: در کشورهایی 
چون ترکیه، روسیه و فرانسه دریافت مالیات از 
خرده فروشان و مصرف کنندگان مواد دخانی 
تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف کنندگان 

داشته است.
این نماینده مجلس به ورود قاچاق سیگار نیز 
اشاره و بیان کرد: متأسفانه بالغ  بر 2۰ میلیارد 
نخ سیگار ساالنه وارد کشور می شود و هنوز 
اراده ای قوی و مصمم برای مبازره با قاچاق در 
کشور وجود ندارد. وی افزود: البته قاچاق کاال 
تنها به مواد دخانی محدود نمی شود بلکه اقالم 
متنوعی از جمله برنج، خودرو، لوازم آرایشی، 
لوازم الکترونیکی نیز در فهرست کاالهای قاچاق 
قرار دارند که در هر صورت نیازمند مدیریت و 

مقابله جدی است.
قربانی گفت: قاچاق سبب از بین رفتن تولید و 
اشتغال می شود در حالی که مقام معظم رهبری 
بارها بر توجه به این دو مقوله و مدیریت کشور 
رییس  کرده اند.  تاکید  داخل  تولید  اساس  بر 
مجمع نمایندگان گیالن تاکید کرد: نیاز است که 
در راستای مبارزه با قاچاق کاال و همچنین منع 
مصرف مواد دخانی در کشور گام های جدی 

برداشته شود.
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در همایش »زنان و دخانیات« مطرح شد؛

لزوم اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات در کشور
همایش »زنان و دخانیات«، 5 خرداد ماه و در هفته بدون 
دخانیات، با حضور محمد رضا مسجدی دبیرکل جمعیت 
رئیس  راستگو  الهه  ایران،  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
و عضو شورای  مردم نهاد  سازمان های  توان افزایی  ستاد 
هیأت مدیره  عضو  افشار  اسماعیل  محمد  تهران،  شهر 
معین  حسن  سید  والمسلمین  االسالم  حجت  جمعیت، 
شریفی  هومن  جمعیت،  هیأت مدیره  رئیس  شیرازی 
دخانیات  کنترل  و  پیشگیری  تحقیقات  مرکز  مقام  قائم 
امور  مسئول  صدر  زهرا  دانشوری،  مسیح  بیمارستان 
زنان  امور  دفتر  عابدی کارشناس  مریم  بانوان جمعیت، 
وزارت آموزش و پرورش، شهال صالحی کارشناس دفتر 
معروفی  اشرف  پرورش،  و  آموزش  وزارت  زنان  امور 
مدیرگروه دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و 
پرورش، پروین کرملو مدیرکل هماهنگی ورزش بانوان 

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در این 
همایش ضمن اشاره به لزوم اجرای طرح دانشگاه بدون 
استعمال  وضعیت  متاسفانه  گفت:  کشور  در  دخانیات 
البته  است.  نگران کننده  ما  دانشجویان  بین  در  سیگار 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  توسط  نیز  اقداماتی  تاکنون 
طرح  است  امید  که  گرفته  زمینه صورت  این  در  علوم 
تمام  در  سراسری  صورت  به  دخانیات  بدون  دانشگاه 

مراکز آموزشی اجرا شود.

و  دختران  درصد   3 افزود:  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
کمتر از ۱2 درصد پسران دانشجوی سال اول رشته پزشکی 
سیگار و قلیان می کشند که این آمار برای دانشجویان سال 
هفتم پزشکی در دختران ۸ درصد و در پسران به بیش از 

2۰ درصد می رسد.
وی ادامه داد: اگر در رابطه با وضعیت استعمال مواد دخانی 
در بین زنان جامعه زودتر به راه حلی نرسیم، متاسفانه در 

محمد اسماعیل افشار نیز در این همایش گفت: 25 نوع سرطان 
در اثر مصرف سیگار ایجاد می شود که در رأس آنها، سرطان 

ریه قرار دارد. در واقع این سرطان در کمین سیگاری هاست.
عضو هیأت مدیره جمعیت با اشاره به این که مصرف سیگار بر 
روی دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، پوست، توانایی جنسی، 
قلب و عروق و کلیه اثر سوء می گذارد، گفت: این اثرات سوء 
باعث ایجاد بیماری های فراوان در افراد سیگاری می شود و در 

واقع، مصرف هر نخ سیگار پنج دقیقه از عمر را کم می کند.
وی ادامه داد: افراد سیگاری عالوه بر نابود کردن خود، سالمت 

هومن شریفی نیز در ادامه در رابطه با وضعیت مصرف دخانیات در جهان گفت: 
که  است  نفر  میلیارد   3/1 جهان  در  سیگاري  افراد  کل  تعداد  حاضر  حال  در 
انتظار مي رود این آمار تا سال 2025 به 6/1 میلیارد نفر برسد. وی افزود: میزان 
مصرف دخانیات در کشورهاي توسعه یافته جهان در حال کاهش است، اما این 
روند در کشورهاي در حال پیشرفت، سیر صعودي به خود گرفته است. به طور 

انجمن  رئیس  دهقان  حسن  جوانان،  و  ورزش  وزارت 
و  کارگروه ها  امور  معاون  نوروزی  لیال  ایران،  دیابت 
آموزش  دبیر  شاهسوند  پرچهر  آینده ساز،  کانون  دبیر 
ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد، پرستو صالحی و 
کتایون جهانگیری دو تن از بازیگران کشور، حیدری دبیر 
ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد و سفیران سالمت 
با  و  استعمال دخانیات شعبه ورامین  با  مبارزه  جمعیت 
سالمت  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان  از  جمعی  حضور 
مصرف  کنترل  و  پیشگیری  در  زنان  »نقش  محور  با 
افزایی  توان  ستاد  همایش های  سالن  در  دخانیات«، 
نهاد برگزار شد.  همچنین در خاتمه  سازمان های مردم 
این مراسم بیانه ای جهت همکاری و اعالم آمادگی افراد 
در  دخانی  مواد  استعمال  با  مبارزه  و  کنترل  جهت  در 

بخش زنان توسط مدعوین به امضا رسید. 

وضعیت استعمال سیگار در بین دانشجویان نگران کننده است
آینده باید منتظر عواقبی غیر قابل جبران باشیم.

مسجدی استعمال دخانیات در کشور را خطری جدی تلقی 
کرد و با اشاره به ترویج مصرف قلیان در کشور افزود: متاسفانه 
نسل جوان به خصوص دختران از قلیان به عنوان تفریح استفاده 
می کنند که این موضوع نگرانی های جدی را به بار آورده است. 
در حال حاضر به راحتی می توان در کمتر از چند دقیقه و با یک 

تماس تلفنی یا زدن یک پیامک، به راحتی قلیان کشید.
در  گفت:  آمریکا  کشور  در  دخانیات  مصرف  درباره  وی 
 ۱۸ و  مردان  درصد   ۵2 آمریکا  در  میالدی   ۱۹۶۸ سال 
درصد زنان سیگار مصرف می کردند که با مبارزه ۶۰ ساله 
در زمینه مواد دخانی، موفق شدند این درصد را به نصف 

برسانند.
در  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
از  اعم  جامعه  گروه های  و  افراد  همه  شد:  متذکر  خاتمه 
خانواده ها، رسانه و مسئوالن امر باید با همکاری و همدلی 

در جهت رفع این معضل اقدام کنند.

سرطان ریه در کمین سیگاری ها
اطرافیان خود را نیز به مخاطره می اندازند و ما شاهد اختالالت 
رفتاری زیادی همچون کج خلقی و نداشتن تمرکز برای درس 

خواندن در کودکان با والدین سیگاری هستیم.
ایجاد  دود  لیتر  یک  سیگار  نخ  دو  هر  اینکه  یادآوری  با  افشار 
می کند، خاطرنشان کرد: این دود تا چند ساعت در محیط خانه 
باقی می ماند که بخشی از اثرات مضر آن با استنشاق دود سیگار که 
حاوی دی اکسید کربن، مونو اکسید کربن و اکسید ازت است، به 

خود فرد سیگاری و خانواده و اطرافیان وی وارد می شود.
که  کربن  اکسید  مونو  داد:  توضیح  متخصص  پزشک  این 

ساالنه موجب گاز گرفتگی و مرگ افراد زیادی در زمستان 
انتقال می یابد و  فرد  بدن  به  نیز  از طریق سیگار  می شود، 
باعث ضعیف  به سلول ها  از رسیدن اکسیژن  با جلوگیری 
شدن و مرگ سلول های مغز، قلب و کلیه و کبد و دیگر 

اندام های بدن می شود.
وی درباره مضرات نیکوتین که از جمله ذرات معلق موجود 
عوارضی  نیکوتین  گفت:  نیز  می آید  شمار  به  سیگار  در 
همچون افزایش فشار خون و سکته قلبی و مغزی را ایجاد 

می کند و از طرفی موجب اعتیاد فرد سیگاری می شود.

زنان در مبارزه با مصرف دخانیات تاثیرگذارند
شیرازی  معین  حسن  سید  حجت االسالم 
رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با دخانیات 
در این همایش گفت: از لحاظ روانشناسی و 
جامعه شناسی تا سن ۷ سالگی بین 65 تا ۷0 
درصد شخصیت افراد شکل می گیرد و این 
خانواده  در  فرزندان  که  است  مهمی  مسئله 
بزرگ می شوند و بیشترین تاثیر را از خانواده، 

مخصوصا مادر می گیرند.
تشکیل  را  کشور  جمعیت  از  نیمی  زنان 
می دهند و آینده جامعه اعم از دختر و پسر، 
در دامن مادر پرورش پیدا می کند. زنان بر 

همسران خود نیز تاثیر گذار هستند.

اگر  که  هستیم  کشوری  در  گفت:  وی 
سوم  دو  بدانیم،  فرهیخته  را  تحصیل کرده ها 
دانشگاهیان را زنان تشکیل می دهند. آنها نقش 
موثری دارند و اگر بخواهیم واقعا ریشه ای و 
بنیادی با استعمال دخانیات مبارزه کنیم، باید 

آگاهی الزم را به زنان بدهیم.

سیر سعودی مصرف دخانیات در کشورهای در حال توسعه
مثال در ایران هر سال حدود ۷5 
سیگارکشیدن  اثر  بر  نفر  هزار 
جان خود را از دست مي دهند.

تحقیقات،  مرکز  مقام  قائم 
دخانیات  کنترل  و  پیشگیری 
در  دانشوری  مسیح  بیمارستان 
در  که  سوال  این  طرح  با  ادامه 
محرک  و  مخدر  مواد  تمام  میان 
سیگار  جایگاه  روانگردان،  و 
سیگار  دود  افزود:  کجاست؟ 
که  است  هیدروژن  آئروسل  یک 
به  توتون  برگ  ناقص  احتراق  از 
جزء  دو  شامل  که  مي آید  دست 
کناری  جریان  و  اصلي  جریان 
است. دود سیگار حاوي حداقل 
ماده   ۸۰ و  سمی  ماده  هزار   ۴
سرطانزاست که ۹2 درصد از کل 
پایه  در  سیگار  اصلي  دود  وزن 

گازي آن وجود دارد.
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پرستو صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز در این همایش 
سینمای  هنرمندان  توسط  سیگار  کشیدن  نمایش  گفت: 
است.  شده  گذشته  از  کمرنگ تر  هم  )هالیوود(  آمریکا 
نمایش  به  نسبت  باید  نیز  ما  تصویری  رسانه های  بنابراین 

سیگار در برنامه های خود تجدید نظر کنند. 

ولی  نیستند،  سیگاری  ما  هنرپیشه های  از  بسیاری  گفت:  وی 
بارها به خاطر بازی در بعضی از نقش ها مجبور به  متاسفانه 
کشیدن سیگار شده اند. البته در این میان بازیگرانی نیز هستند 
قبول  را  باشد  سیگار  کشیدن  به  مجبور  که  نقش هایی  که 

نمی کنند.
صالحی افزود: متاسفانه در سینما برای نشان دادن برخی نقش ها 
مثال  می کنند.  استفاده  تکراری  نمادهای  و  از یک سری ژست 
شخصیت منفی را با پوشاندن شلوار و کاپشن چرم و گذاشتن 
یک سیگار گوشه لب نشان می دهند. در حالی که می شود این قبیل 

کتایون جهانگیری، بازیگر تئاتر و فیلم ساز نیز در این همایش 
گفت: من یک فیلمساز و بازیگر تئاتر هستم و متاسفانه کشیدن 
سیگار در هنگام تمرین توسط همکاران، برای من یک معضل 

جدی است. 
کار می کردم  کارگردانی  با  زمانی من  افزود:  ادامه  در  وی 
من  قیافه  دیدن  با  روز  یک  می کشید.  سیگار  مرتب  که 
نگران شد و گفت احساس کردم در حال مرگ هستی. آن 
کارگردان از آن موقع دیگر سیگار خود را بیرون از محیط 

پرچهر شاهسوند دبیر آموزش ستاد توان افزایی سازمان های 
از  که  ارقامی  و  آمار  گفت:  همایش  این  در  نیز  مردم نهاد 
گوشه و کنار در رابطه با تعداد معتادان و افرادی که قلیان 
متاسفانه  می رسد،  گوش  به  می کنند  استعمال  سیگار  و 

نگران کننده است. 

وی افزود: متاسفانه امروزه نه تنها تابوی کشیدن سیگار و قلیان 
توسط زنان و دختران شکسته شده، بلکه به عنوان یک ژست 

روشنفکری تلقی می شود. 
تمامی  از  باید  دخانی  مواد  استعمال  معضل  گفت:  شاهسوند 
محیط  ژنتیکی،  لحاظ  به  گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  جوانب 

کارآفرینی یکی از راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی است
نقش  اهمیت  به  اشاره  با  نشست،  این  در  نیز  راستگو  الهه 
به  سمن ها  بی شک  افزود:  جامعه  در  سالمت  و  بهداشت 
قادرند  مردم،  و  دولت  ارتباطی  پل های  اصلی ترین  عنوان 
نقش فعالی را در ارتقاي سالمت جامعه به انجام رسانند و 

از این حیث، لزوم توجه بیشتر به سمن ها ضروری است.
راستگو گفت: کارآفرینی نه تنها یکی از راه های برون رفت از 
تنگناهای اقتصادی است، بلکه حتی راه برون رفت از تنگناهای 

اجتماعی ناشی از مشکالت اقتصادی است.
رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم 
نهاد شهر تهران، کارآفرینی را یک علم دانست و افزود: اگرچه 
این علم نیازمند دانش و توانمندی های ویژه است، اما یک هنر 
نیز محسوب می شود. چراکه می تواند در یک فرد شکل و تبلور 

یافته و در نتیجه زمینه ساز خودشکوفایی فرد و جامعه شود.
راستگو به بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در حوزه 
کارآفرینی و تاکید ویژه ایشان به توسعه این امر و زمینه سازی 
به کارگیری گنجینه استعدادهای انسانی با بهره گیری از پتانسیل 
کارآفرینی اشاره کرد و افزود: ما هم به عنوان فعاالن عرصه 
اجتماعی و مدیریتی در حد توان و بضاعت و برحسب عالقه 
و وظیفه در این ستاد و نیز شورای شهر، بسترهای الزم برای 
حرکت های عظیم نوآورانه در شهر تهران را فراهم خواهیم کرد.
شهر  مشکالت  رفع  بی شک  کرد:  تاکید  خاتمه  در  وی 
البته سهم  با کمک مردم میسر نخواهد شد که  تهران جز 
سازمان های مردم نهاد باتوجه به مردمی بودن آنها بیش از 

دیگر بخش هاست.

باید اجازه ورود به آموزش و پرورش داده شود
به صورت  را  این معضل  باید  غیره.  اجتماعی و  زیست، 
همه جانبه مورد بررسی قرار داد تا در جهت رفع آن بتوان 

بهترین و کارآمد ترین راه کار را ارائه داد.
به  مردم نهاد  سازمان های  توان افزایی  ستاد  آموزش  دبیر 
گفت:  و  کرد  اشاره  نوجوانی  سنین  از  آموزش  ضرورت 
برای ریشه کنی یک معضل، باید از سنین کودکی فرهنگ 
و  نوجوانان  آموزش  دهیم.  آموزش  را  کنترل  و  مبارزه 
جوانان ما نیاز به همکاری تمامی بخش ها از جمله آموزش 
و پرورش دارد. بعد از اینکه همکاری مستمر آموزش و 
پرورش را داشته باشیم، می توانیم از روانشناسان ماهر و 

حوزه های دیگر نیز برای حل این مسئله استفاده کنیم. 

نمایش کشیدن سیگار در سینمای جهان کمرنگ شده است
محدودیت های تصویری را به گونه ای دیگر هم نمایش داد. 

داد:  ادامه  تلویزیونی  سریال های  محبوب  بازیگر  این 
کشیدن  سیگار  بودند.  سیگاری  من  مادر  و  پدر  متاسفانه 
نه تنها سالمتی آنها را به خطر انداخت، بلکه ریه های من 
نیز که با آنها زندگی می کردم، به خاطر سیگار کشیدن آنها 
ریه مراجعه کردم، دکتر گفت  به دکتر  دید. وقتی  آسیب 
وضعیت ریه افرادی که با افراد سیگاری زندگی می کنند، 

با وضعیت ریه افراد سیگاری هیچ فرقی ندارد. 
صالحی ادامه داد: بنابراین رسانه های تصویری ما می توانند 
نقش مهمی در مبارزه و کنترل سیگار و قلیان داشته باشند. 
ژست کشیدن سیگار باید در فیلم ها کمرنگ شود. همچنین 
افراد باید بیش از گذشته مواظب سالمتی خود باشند. به 
هر حال ما در اکثر مواقع هوای آلوده تهران را استنشاق 
بروز  حداقل  قلیان  و  سیگار  کشیدن  با  بنابراین  می کنیم، 

یکسری بیماری را در بدن خود تشدید نکنیم. 

استعمال سیگار در فضای کار معضل بزرگی است

کار می کشید. 
جهانگیری ادامه داد: آموزش مبارزه با استعمال سیگار باید 
از سنین بسیار کم در مدارس آغاز شود تا فرهنگ نه گفتن به 
سیگار از همان کودکی در بچه ها درونی شود. ما باید بیش 
از گذشته به مسائل و معضالت پیرامون خود توجه کنیم و 
در جهت بهبود شرایط، گام های موثری برداریم. همین توجه 
فرهنگی جدید می شود؛  تولد  به  منجر  تغییر در زندگی  به 

فرهنگی که می توان آن را به تمام جامعه تعمیم داد. 
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همایش  این  در  شیرازی  معین  االسالم  حجت 
در  خانواده  کلیدی  نقش  به  اشاره  ضمن 
گفت:  دخانیات،  مصرف  کنترل  و  پیشگیری 
سازنده  می تواند  ما  زندگی  لحظه های  تمام 
باشد و این سازندگی را می توان از بطن خانه 

و توسط زنان آغاز کرد.

به  افزود:  ادامه  در  جمعیت  هیأت مدیره  رئیس 
 ۷ سن  تا  جامعه شناسی،  و  روانشناسی  لحاظ 

همایش »نقش خانواده در پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات« 9 خردادماه در مجتمع غنی پور معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10 با حضور حجت االسالم و المسلمین سید حسن معین شیرازی رئیس هیأت مدیره جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات ایران، علی عطا طاهری مدیر اجرایی جمعیت، علی تیرگر معاون اجتماعی منطقه 10 شهرداری تهران، خانم میرزایی مدیر سالمت شهرداری منطقه 10 تهران، شهرداران نواحی منطقه 10، شورایاری و مدیران منطقه 10 و بسیاری 

از سفیران سالمت و کتایون جهانگیری بازیگر و فیلم ساز توسط جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی اداره سالمت منطقه 10 شهرداری تهران برگزار شد.

در همایش »نقش خانواده در پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات« مطرح شد؛

 زنان سفیر مبارزه با دخانیات  درجامعه هستند

سالگی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد شخصیت افراد شکل 
فرزندان  که  است  مهمی  مسئله  این  و  گیرد  می 
در خانواده بزرگ می شوند و بیشترین تاثیر را از 
خانواده، مخصوصا مادر می گیرند. زنان نیمی از 
جمعیت را تشکیل می دهند و آینده جامعه اعم از 
دختر و پسر، در دامن مادر پرورش پیدا می کند. 

زنان بر همسران خود نیز تاثیر گذار هستند.

اگر  که  هستیم  کشوری  در  گفت:  وی 
سوم  دو  بدانیم،  فرهیخته  را  تحصیل کرده ها 
نقش  آنها  می دهند.  تشکیل  زنان  را  دانشگاهیان 
و  ریشه ای  واقعا  بخواهیم  اگر  و  دارند  موثری 
باید  کنیم،  مبارزه  دخانیات  استعمال  با  بنیادی 

آگاهی الزم را به زنان بدهیم.
الزم به ذکر است به مناسبت هفته بدون دخانیات، 
در این همایش طومار »زنان حامی زندگی بدون 

دخانیات« که توسط امور زنان جمعیت تهیه شده 
بود، توسط مدعوین و شهروندان این منطقه امضا 
شد تا بدین وسیله افراد حمایت خود را از این 

کمپین اعالم کنند.

پیوستن کتایون جهانگیری به کمپین 
»گلدان ها را قلیان کنیم«

کتایون جهانگیری نیز در ابتدای این همایش در 
رابطه با مضرات قلیان گفت: خانم هایی که سیگار 
پوست  و  زیبا  چهره  با  باید  می کشند،  قلیان  و 
شفاف و جوان خداحافظی کنند، چرا که نیکوتین 
دارد. بیشتری  خانم ها جذب  در  قلیان  و   سیگار 
می دهد  نشان  تحقیقات  افزود:  ادامه  در  وی 
عروقی،  و  قلبی  بیماری های  درصد   ۱2
و  ریه  سرطان  و  برونشیت  درصد   ۶۶
در  تنفسی  حاد  بیماری های  درصد   3۸

است. مربوط  دخانیات  مصرف  به   جهان 
هشدار  متخصص  پزشکان  گفت:  جهانگیری 
می دهند مصرف  کنندگان قلیان در هر بار مصرف 
کشیدن  با  مقایسه  در  را  زیادتری  بسیار  دود 
می کنند،  خود  ریه های  وارد  سیگار  نخ  یک 
ماده  نوع   ۴۰۰ قلیان  در  مصرفی  تنباکوی  چون 

میوه ای  تنباکوهای  و  دارد  سرطان زا  و  سمی 
هستند. مضرتر  سم،  نوع   ۴۰۰ این  بر   عالوه 

کشت  که  می دهد  نشان  تحقیقات  گفت:  وی 
مواد داخل لوله قلیان حاوی صدها نوع قارچ و 
با دود، وارد دستگاه  میکروب بوده و به راحتی 
می کند.  ایجاد  مزمن  عفونت های  و  تنفسی شده 
در این حالت، ابتدا شخص متوجه بیماری خود 
نمی  شود، ولی سال های بعد به دلیل نفوذ این قارچ 
و میکروب در الیه های مختلف ریه، بیماری هایی 
مثل برونشیت،  آمفیزم ریه و سرانجام آسم ایجاد 
می شود. این در حالی است که شخص هنگامی 
متاسفانه چاره ای  که  می  برد  پی  بیماری خود  به 

جز تحمل بیماری تا آخر عمر نخواهد داشت.

در  که  گلی  دسته  دادن  نشان  با  خاتمه  در  وی 
همگی  که  حال  پس  کرد:  اعالم  داشت،  دست 
از مضرات قلیان آگاهیم، بیاییم شیشه های قلیان 

خود را از این پس به گلدان تبدیل کنیم.



مسئوالن و فعاالن این حوزه حضور داشتند.

همچنین در طول برنامه از همیاران سالمت استان 
آرامش،  مشاوره  مرکز  مدیر  یاری پور  دکتر  قم، 
دکتر دانیالی مدیر سازمان حفاظت محیط زیست، 
داراالشفاء  درمانگاه  رئیس  مظفری  حاجی  دکتر 

مرکز  و  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
مشاوره آرامش، غرفه هایی را جهت اطالع رسانی 
قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض  در  آموزش  و 

دادند.

همیاران  از  تجلیل  بر  عالوه  جشنواره  این  در 
جمعیت  با  که  مسئوالنی  از  استان،  این  سالمت 
داشتند،  در یک سال گذشته همکاری صمیمانه 
آنها  از  که  افرادی  لیست  آمد.  عمل  به  تقدیر 
مسئول  امیریان  خانم  از:  عبارتست  شد  تجلیل 
قم،  استانداری  نهاد  مردم  سازمان های  دبیرخانه 
آقای حاجی مظفری مدیرکل سابق امور اجتماعی 
فرهنگی استانداری قم و رئیس درمانگاه دارالشفاء 
حضرت مهدی)عج(، آقای دانیالی رئیس اداره کل 
بخشنده  آقای  قم،  استان  حفاظت محیط زیست 
علوم  دانشگاه  درمان  بر  نظارت  اداره  مسئول 
پزشکی قم، صدیقه بیگدلی عضو مجمع خیرین 
هیئت  رئیس  صبوری  آقای  قم،  استان  سالمت 
امنای مسجد، بسیج و بازار موسی بن جعفر)ع(، 
آقای یاری پور رئیس مرکز مشاوره آرامش، آقای 
موسوی نژادیان رئیس سازمان فرهنگی ورزشی 
فرهنگی  معاونت  بستان  آقای  و  قم  شهرداری 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم.
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مشارکت  با  و  جمعیت  توسط  همایش  این 
صدا و سیمای مرکز قم، اداره کل حفاظت محیط 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  قم،  استان  زیست 
استان قم، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت 
استان قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم، 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم، استانداری 
آموزش  قم،  شهرداری  زیباسازی  سازمان  قم، 
و  ناجا  اجتماعی  معاونت  بهزیستی،  پرورش،  و 

مرکز مشاوره آرامش برگزار شد.

مسئول  خلیلی  مراسم،  این  در  است  گفتنی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم، دانیالی مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان قم، احمدزاده معاون اداره کل 
مدیر  قم، بهشتی  استان  زیست  محیط  حفاظت 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  عمومی  روابط 
ناجا،  اجتماعی  امور  مدیر کل  قاسمی  قم،  استان 
مردم  سازمان های  دبیرخانه  کارشناس  ارشادی 
مسئول  دهقان  نصیر  دکتر  قم،  استانداری  نهاد 
کلینیک ترک سیگار در تهران، علی عطا طاهری 
مدیر اجرایی جمعیت، نرگس علی مددی مسئول 
از  دیگر  بسیاری  و  قم  استان  جمعیت  شعبه 

راه اندازی شعبه دیگری از فرآموز نفس پاک در استان قم

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه استان قم با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست این استان، شعبه دیگری از فرآموز نفس 
پاک را در قم راه اندازی کرد.

همزمان با برگزاری همایش »دخانیات، دشمن سالمتی و محیط زیست« شعبه دوم فرآموز این جمعیت نیز در استان قم راه اندازی شد. 
این همایش به مناسبت هفته بدون دخانیات توسط جمعیت و با حضور بسیاری از سازمان ها و ارگان ها در استان قم در بوستان شهید 

بنیادی برگزار شد.

مانند  بخش هایی  شامل  مراسم  این  است  گفتنی 
خوانی  مرشد  با  باستانی  ورزش  هیأت  حضور 
برای  نقاشی  برگزاری مسابقه  مرتضی جعفریان، 
فرآموز  برنامه های  اجرای  نوجوانان،  و  کودکان 
نصیر  دکتر  سخنرانی  نوجوانان،  و  کودکان  ویژه 
جمعیت،  سیگار  ترک  کلینیک  مسئول  دهقان 
بالینی و  ذاکر رضوی روانشناس  سخنرانی دکتر 

حضور سایر فعاالن عرصه سالمت بود.

مسئول  بستان  جمکران،  )عج(  مهدی  حضرت 
معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری قم، موسوی 
نژادیان رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
قم، صدیقه بیگدلی عضو مجمع خیرین سالمت، 
قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  بخشنده  دکتر 
نهاد  مردم  سازمان های  دبیرخانه  مسئول  امیریان 

استانداری قم به خاطر فعالیت هایشان در حوزه 
سالمت و مبارزه و کنترل استعمال سیگار تقدیر 

و تشکر شد.
با  مبارزه  جمعیت  مراسم،  این  در  همچنین 
استعمال دخانیات ایران، اداره کل حفاظت محیط 
معاونت  و  قم  استان  بهداشت  مرکز  زیست، 

افتتاحیه کمپین نه به دخانیات با حضور جمعی 
از مدیران شهر ورامین، اعضای شورای شهر، 
با  مبارزه  جمعیت  مدیر عامل  شاهسون  حمید 
استعمال دخانیات جنوب و غرب استان تهران 
و  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
جوانان هالل احمر در مدرسه الله های انقالب 
و پیوستن پهلوانان زورخانه شهدای ورامین به 
این  فعالیت های  برجسته ترین  از  کمپین،  این 

شهر در هفته بدون دخانیات بود. 

همچنین از دیگر فعالیت های انجام شده در این 

هفته می توان به حضور سفیران مبارزه با استعمال 
مقطع  مربیان  و  مدیران  گردهمایی  در  دخانیات 
ابتدایی، اهدای سیب به افراد سیگاری برای ترک 
مسابقات  اجرای  پانزده خرداد،  پارک  در  سیگار 
تاریخی  روستای  در  سفیران  برای  محلی  بومی 
خاوه و پیوستن به این کمپین، پیوستن رییس اداره 

فعالیت های جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه ورامین 

ورزش و جوانان ورامین و جمعی از ورزشکاران 
به این کمپین، ایجاد غرفه هایی با عنوان »کلبه های 
معرفت« در میدان اصلی شهر و انجام تست های 
احمر  هالل  جمعیت  رییس  پیوستن  بهداشتی، 
احمر  با حضور جوانان هالل  ورامین  شهرستان 
به این کمپین، اجرای بازی های بومی و محلی به 

بدون دخانیات، جلسه  اولین روز هفته  مناسبت 
هماهنگی طرح پاد با حضور آقای تاجیک رییس 
اداره آموزش و پروش شهرستان ورامین، تجلیل 
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  نمونه  سفیران  از 
تهران شهرستان  استان  دخانیات جنوب و شرق 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  ورامین 

نمایش  و  خالقیت  کارگاه  تشکیل  پزشکی، 
کالس های  تشکیل  قصه گویی،  و  عروسکی 
فوتبال  تیم های  تشکیل  انگلیسی،  زبان  آموزش 
جمله  از  سالمت«  »ندای  تیم  نام  به  والیبال  و 
دخانیات  بدون  هفته  در  مرکز  این  فعالیت های 

بود.
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استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  عضو 
نماز  دستور  از  پیش  نطق  در  ایران  دخانیات 
به  دخانیات  بدون  هفته  در  که  تهران  جمعه 
امامت آیت اله سید احمد خاتمی در ۷ خرداد 
که  باردار  زنان  کرد:  اعالم  شد،  برگزار  ماه 
با  نوزادانی  اغلب  دارند،  سیگاری  همسران 
می آورند. دنیا  به  مغز کوچک  یا  ایمنی   نقص 

زمانی  داشت:  اظهار  افشار  اسماعیل  محمد 
تصور می شد که در سیگار بین 25 تا 28 ماده 
سرطان زا وجود دارد، اما در کنگره بین المللی 
شد،  برگزار  کشور   55 حضور  با  اخیرا  که 
تحقیقات  نتایج  ارائه  با  بین المللی  دانشمندان 
خود نشان دادند که 55 ماده سرطان زا در دود 
بروز 25 نوع سرطان  سیگار است که موجب 

در اشخاص می شود.

مخدر  مواد  الکل،  مصرف  اینکه  بیان  با  وی 
نوعی  اکستازی  و  شیشه  همچون  صنعتی 
به  را  کشیدن  سیگار  است،  خودکشی 
کرد. تشبیه  توأم  دیگرکشی  و   خودکشی 
نابود  بر  عالوه  سیگاری  افراد  کرد:  تاکید  افشار 

وزیر بهداشت مصرف سیگار و قلیان را در کشور 
مصیبت خواند و تاکید کرد: 90 درصد سرطان های 
ریه به دلیل مصرف سیگار است و بار هزینه های 
میلیاردی آن بر دوش تمام ایرانی ها است و اگر 
کنترل مصرف را رها کنیم، تا چند سال آینده به 
باالترین رتبه مصرف مواد دخانی در جهان می رسیم.

خسرو صادق نیت دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات 
با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا  و 
استعمال دخانیات ایران با حضور در برنامه تیتر امشب 
شبکه خبر، در خصوص، کنترل و مبارزه با دخانیات 

از حرف تا عمل به بحث و گفت و گو پرداختند.

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی 
 3 از  کمتر  گفت:  برنامه  این  در  ایران  دخانیات 
درصد خانم ها به مصرف سیگار اعتیاد دارند، در 
حالیکه 2۱ درصد آقایان سیگاری هستند. متوسط 

مصرف سیگار در کل جامعه ۱2 درصد است.

دکتر مسجدی با اشاره به رشد سریع و بسیار باالی 
مصرف قلیان افزود: 2۵ درصد خانم ها به مصرف 
قلیان عادت دارند که بسیار نگران کننده است. ۸۰ 
درصد توتون ها و تنباکوهای معسل و میوه ای، مواد 

غیر بهداشتی و غیر قابل استفاده در خود دارند.

دکتر مسجدی تاکید کرد: سن ۱3 تا ۱۵ سال، سن خطر 
ابتال به کشیدن سیگار و قلیان است. این سن بسیار 
حساس است و در صورتی که آموزش های الزم در این 

سن داده شود، احتمال اعتیاد کاهش می یابد.

دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیر  نیت  صادق 
نیز در این برنامه گفت: رشد مصرف دخانیات در 
بین جوانان ۱3 تا ۱۵ سال چند برابر شده است. 

وی افزود: یکی از مهمترین دالیل اعتیاد به دخانیات، 
ساده بودن دسترسی به سیگار و قلیان است و یکی از 
معضالت در این زمینه، ساماندهی عرضه دخانیات 

همکاری سایر بخش ها 

برای اجرای طرح »پاد«
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
کنترل  زمینه  در  امسال  گفت:   دخانیات 
جدی  حرکت های  دخانی،  مواد  مصرف 
با وزارت علوم  خواهیم داشت. همچنین 
در  را  برنامه هایی  بهداشت  وزارت  و 
دانشگاه هایی  تا  می کنیم  اجرا  دانشگاه ها 
بدون دخانیات داشته باشیم. طرح پاد در 

مدارس را نیز امیدواریم آغاز کنیم.

محمدرضا مسجدی در ادامه افزود: امیدواریم 
در  چه  فیلم،  نمایش  در  نیز  ارشاد  وزارت 
تلویزیون و چه در سینما به ما کمک کند تا 
مصرف دخانیات کمتر دیده شود. صدا و سیما 
نیز باید با صحنه هایی که دخانیات در آن نشان 

داده می شود، برخورد کند.

بر  عالوه  قلیان  دود  داد:  ادامه  وی 
بسیار  نیز  اطرافیان  برای  مصرف کنندگان، 
مضر است. به ویژه برای زنان باردار و برای 
جنین خطراتی ایجاد می کند و در برخی موارد 
اختالل در رشد و مرگ جنین ثمره آن است.

به  افزود: دخانیات دروازه ورود  مسجدی 
اعتیاد است و طبق بررسی های  انجام شده 
در سال های ۸2 تا ۸۶ میزان گرایش دختران 
۱3 تا ۱۵ سال به مصرف قلیان از ۹ درصد 

به ۱۹/۵ درصد افزایش یافته است.

از  همیشه  دخانیات  سازنده  گفت:   وی 
ترفندهایی استفاده می کند تا جوانان به استعمال 
آن گرایش داشته باشند. همچنین در دود سیگار 
۴ هزار ماده سرطان زا و در دود قلیان ۷2۰۰ ماده 
سرطان زا وجود دارد و یک وعده قلیان برابر با 

مصرف 2 تا 3 پاکت سیگار است.

مسجدی در خاتمه متذکر شد: بیماری های 
و  تنفسی  مشکالت  سرطان ،  عروقی،   قلبی 
ریوی و دیابت ۴ بیماری مهم در کشور هستند 
که ۴ عامل خطر آن دخانیات، رژیم غذایی 
نامناسب، ورزش ناکافی و مصرف الکل است. 
بنابراین ۱۵ درصد مردم که دخانیات مصرف 
می کنند، مقابله با این عامل می تواند راهکاری 

برای کاهش بیماری های دیگر باشد.

و  می یابد  انتقال  فرد  بدن  به  نیز  سیگار  طریق 
سلول ها،  به  اکسیژن  رسیدن  از  جلوگیری  با 
مغز،  سلول های  مرگ  و  ضعیف شدن  باعث 
بدن می شود. اندام های  دیگر  و  کبد  کلیه،   قلب، 
از جمله ذرات  نیکوتین که  وی درباره مضرات 
نیز  می آید  شمار  به  سیگار  در  موجود  معلق 
فشار  افزایش  همچون  عوارضی  نیکوتین  گفت: 
و  می کند  ایجاد  مغزی  و  قلبی  سکته  و  خون 
می شود. سیگاری  فرد  اعتیاد  موجب  طرفی   از 
بیماران سرطانی  از بخش  بازدید خود  به  افشار 
براساس  افزود:  و  کرد  اشاره  دارآباد  بیمارستان 
از ۱۱  نفر  بازدید گرفتیم، ۱۰  این  آماری که در 
بیمار بستری در این بیمارستان به علت کشیدن 

سیگار به سرطان مبتال شده بودند.

همکاری تشکل ها با جمعیت برای 
بهبود سالمت خانواده

بین  در  سیگار  کشیدن  هنوز  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته  به  نسبت  اما  نیافته،  شدت  جامعه  زنان 
سیگاری  افراد  همه  از  است،  شده  بیشتر 
و  خود  سالمت  حفظ  برای  کرد  درخواست 
بپرهیزند. سیگار  استعمال  از  خانواده   بنیان 
کشیدن  که  کرد  تصریح  حال  عین  در  افشار 
سیگار، درهای ورود افراد به دیگر اعتیادها را باز 
 می کند. بنابراین این مسئله باید جدی گرفته شود.
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  عضو 
کشور  مسئوالن  از  پایان  در  ایران  دخانیات 
خانواده ها،  شهروندان،  سالمت  برای  خواست 
جامعه و نسل آینده، با این جمعیت و تشکل های 

مشابه همراهی و همکاری کنند.

دکتر افشار در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه  تهران اعالم کرد:

نقص ایمنی
 برای نوزادانی 
که در معرض دود سیگارند

به  نیز  را  خود  اطرافیان  سالمت  خود،  کردن 
مخاطره می اندازند و ما شاهد اختالالت رفتاری 
همچون کج خلقی و نداشتن تمرکز برای درس 
هستیم. سیگاری  والدین  با  کودکان  در   خواندن 
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  عضو 

نخ  دو  هر  اینکه  یادآوری  با  ایران  دخانیات 
داد:  ادامه  می کند،  ایجاد  دود  لیتر  یک  سیگار، 
باقی  خانه  محیط  در  ساعت  چند  تا  دود  این 
می ماند که بخشی از اثرات مضر آن با استنشاق 
مونو  کربن،  اکسید  دی  حاوی  که  سیگار  دود 

فرد  خود  به  است  ازت  اکسید  و  کربن  اکسید 
 سیگاری و خانواده و اطرافیان وی وارد می شود.
مونو  داد:  توضیح  متخصص  پزشک  این 
گازگرفتگی  موجب  ساالنه  که  کربن  اکسید 
از  می شود،  زمستان  در  زیادی  افراد  مرگ  و 

مسجدی در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر اعالم کرد؛

روزی ۱۰ میلیارد تومان در کشور سیگار مصرف می شود
در  ضابطه  بدون  دخانیات  عرضه  متاسفانه  است. 
کشور انجام می شود و دکه های مطبوعاتی تبدیل به 

فروشگاه های عرضه انواع سیگار شده اند.

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با 
بیان اینکه علی رغم باور عمومی مبنی بر بی ضرر بودن 
تنباکوهای معطر، در بررسی تنباکوهای عرضه شده 
و معسل مشخص شد این تنباکوها می تواند احتمال 

ابتال به سرطان خون را در 3 تا ۵ سال افزایش دهد.

وی تاکید کرد: از طرفی در برخی مراکز عرضه قلیان 
به ویژه مراکز غیرمجاز دیده شده در زمان عرضه 

قلیان، ترکیبات روانگردان به تنباکو اضافه می کنند.

رئیس اداره سالمت و محیط کار وزارت بهداشت 
فروش  نیز  مطبوعاتی  دکه های  در  کرد:  تصریح 
مارک های  انواع  با  نخ فروشی  به صورت  سیگار 

فریبنده وجود دارد.

افزایش مصرف دخانیات در تهران

استان های  بوشهر،  استان  در  گفت:  مسجدی 
شمالی و در استان تهران، میزان مصرف دخانیات 

از متوسط کشور باالتر است.

دکتر صادق نیت تصریح کرد: نگرانی مهم ما این 
و  جوانان  نوجوانان،  در  قلیان  مصرف  که  است 
دختران افزایش یافته است و این نگرانی زمانی 
و  خانواده  در  قلیان  می بینیم  که  می شود  تشدید 
 ۹۰ از طرفی،  می شود.  کودکان مصرف  کنار  در 
درصد افراد قلیانی و سیگاری در سنین زیر ۱۸ 

سال با این مواد مواجهه داشته اند.

مسجدی گفت: روزی ۱۰ میلیارد تومان در کشور 
سیگار مصرف می شود، این در حالی است که 2۰ 
میلیارد تومان روزانه برای درمان مشکالت ناشی 

از دخانیات از جمله سرطان هزینه می شود.

وی افزود: ۶۵ هزار نفر ساالنه در کشور به دلیل 
مصرف دخانیات از بین می روند و متاسفانه ۱۰ 

درصد این افراد سیگاری نیستند.

صادق نیت در ادامه برنامه تیتر امشب تاکید کرد: دکه های 
روزنامه فروشی به هیچ وجه حق فروش سیگار و مواد 
دخانی را ندارند. دکه های روزنامه فروشی حداکثر 
ظرف مدت دو تا سه ماه آینده ساماندهی خواهند شد.

عدم فروش سیگار 
در دکه های روزنامه فروشی

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال دکه های روزنامه 
فروشی از چرخه فروش سیگار خارج شوند.

دکتر صادق نیت تصریح کرد: خوشبختانه از سال 
مکانی  و  قهوه خانه  برای  جدیدی  مجوز  گذشته 
مشکل  اما  است.  نشده  صادر  قلیان  عرضه  برای 
اصلی مکان هایی مانند رستوران ها یا کافی شاپ ها 
هستند که مجوز فعالیت اصلی را دارند، اما اقدام 

به عرضه قلیان می کنند.

وی افزود: ممنوعیت استفاده از توتون اسانس دار و 
طعم دار با الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
اول مهرماه انجام خواهد شد. همچنین ممنوعیت 
واردات سیگارهای الکترونیک و تذکر برای اجرای 
تصاویر  نمایش  عدم  و  سیما  و  صدا  در  قانون 
گمراه کننده روی بسته های تنباکو را که با تصاویر 
 ۱۰۰ مطالعه  در  همچنین  داشته ایم.  را  بوده  میوه 
فیلم سینمایی، میزان نمایش مصرف مواد دخانی 
۱۰ برابر و در زنان تا 2۰ برابر افزایش یافته است.
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مبارزه  جمعیت  پاک(  )نفس  فرآموز  مسئول 
بدون  هفته  در  گفت:  دخانیات  استعمال  با 
با  جمعیت  نهاد  مردم  سازمان  دخانیات، 
همکاری اداره کل سالمت شهرداری تهران در 
پارک های مختلف این شهر اقدام به برگزاری 
آموزش های ضد دخانی برای سنین کودکان و 

نوجوانان کرد.

آموزش های ضد دخانی برای کودکان و نوجوانان
برنامه ها  این  افزود:  ادامه  در  متین خواه  فاطمه 
شامل نمایش عروسکی و تئاتر طنز در رابطه با 
مضرات سیگار و قلیان، مسابقه نقاشی، جمع آوری 
ته سیگار از محیط زیست، دفن نمادین سیگار و 
مناسب  کتابچه هایی  و  برشور  ارائه  نهایت  در 

سنین کودکان و نوجوانان بود.

وی ادامه داد: در تمام مناطق تهران این برنامه ها 
بیش  به طور متوسط  برنامه  برگزار شد و در هر 
که  داشتیم  شرکت کننده  و  تماشاگر  نفر   2۰۰ از 

و  مرکز  به خصوص  تهران  مناطق  از  بعضی  در 
جنوب شهر، این تعداد به ۴۰۰ نفر هم رسید.

متین خواه گفت: آموزش در رابطه با پیش گیری از 
استعمال سیگار باید از سنین کودکی انجام شود. 
باید  آموزش های ضد دخانی، کودکان  بر  عالوه 
در رابطه با مضرات سیگار بر روی محیط زیست 
جمع آوری  اساس  همین  بر  یابند.  آگاهی  نیز 
فیلترهای سیگار از پارک ها و معابر و دفن نمادین 

سیگار را نیز طی مراسمی برگزار کردیم. 

چهارشنبه 5 خرداد، پارک خیام واقع در منطقه 13سه شنبه ۴ خرداد، پارک الله واقع در منطقه ۶

جمعه ۷ خرداد، پارک بسیج واقع در منطقه 14پنجشنبه 6 خرداد، پارک والء واقع در منطقه 20

یکشنبه 9 خرداد، پارک آب و آتش واقع در منطقه 3شنبه 8 خرداد، پارک گلچین واقع در منطقه 15

برگزاری پایگاه تنفس در هفته بدون دخانیات
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امسال،  دخانیات  از  عاری  ملی  هفته 
کمی از سیگار فاصله گرفت و به معضل 
و  نوجوانان  گریبان  امروزه  که  بزرگتری 
جوانان کشور ما را گرفته است پرداخت. 
معضلی به نام قلیان. بر همین اساس و با 
شعار قلیان،سمیبرایخانوادهها، پویش 
حضور  با  کنیم«  گلدان  را  »قلیان ها  ملی 
مختلف  عرصه های  از  مطرح  چهره های 
موسیقی،  و  سینما  هنرمندان  پزشکی، 
استانی  مسئوالن  و  مدیران  ورزشکاران، 
پیشنهاد  به  مردم،  عامه  و  کشوری  و 
وزارت  سالمت  ارتقای  و  آموزش  دفتر 
همچنان  که  کرد  کار  به  آغاز  بهداشت 
از  که  اندکی  روزهای  در  دارد.  ادامه 
آغاز این پویش ملی می گذرد، چهره های 
استان های  و  شهرها  در  مردم  و  مطرح 
انتشار عکس، پیوستن  با  مختلف کشور، 
خود را به این پویش ملی نشان می دهند 
و از دوستان و طرفداران خود می خواهند 
که به آنها بپیوندند. تا قلیان که زیان بسیار 
زیادتری از سیگار دارد و متاسفانه امروز 
به تفریح نسل نوجوان و جوان کشور ما 
ممنوع  بیشتر  هرچه  است،  شده  تبدیل 

شود. 

در میان سینماگرانی که به این پویش ملی 
داوود  چون  نامداری  چهره های  پیوستند، 
گودرزی،  فاطمه  برومند،  احترام  رشیدی، 
سعید  نیت،  پاک  محمود  رهنما،  بهاره 
پیردوست، محمد متوسالنی، رسول نجفیان، 
اصغر همت، رضا بنفشه خواه، فلور نظری، 
پویا امینی، نیما کرمی، سپند امیرسلیمانی، 
 ... و  پرستو صالحی  ظاهر،  منافی  فرحناز 

تاکنون از این پویش ملی حمایت کرده اند.

در میان اهالی موسیقی هم نام های مطرحی 
جهانبخش،  بابک  حامی،  حمید  همچون 
محمد معتمدی، کامران رسول زاده، ستار 
اورکی، مونا برزویی، روزبه نعمت اللهی، 
مهرداد  شاکری،  سپهر  مدرس،  سعید 
مجید  و  پور  رجب  محسن  نصرتی، 
شاکری  سپهر  می شوند.   دیده  خراطها 
»مستر  نام  با  ویدئویی  موزیک  همچنین 
قلیان« درباره مضرات استعمال قلیان تهیه 
و منتشر کرده است که در شماره های آتی 

کارت قرمز، به آن خواهیم پرداخت. 

استقالل  تیم  بازیکنان  از  زیادی  تعداد 
حضور  ملی  پویش  این  در  نیز  تهران 
دارند؛ چهره های محبوبی همچون وحید 
میثم  محمدی،  حاج  امین  لو،  طالب 
مجیدی، محمدرضا خرسند، بهنام برزای، 
امید  رمضانی،  علی رضا  مومنی،  مهدی 
لیست  این  در  شعبانلو  میالد  و  نورافکن 

حضور دارند.

همچنین دکتر بابک زمانی )نورولوژیست 
و رییس انجمن سکته مغزی ایران(، دکتر 
جراحان(،  جامعه  )رییس  فاضل  ایرج 
و  نفرولوژی  )استاد  برومند  بهروز  دکتر 
پزشکی(  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو 
)رییس  طالقانی  محمدرضا  همچنین  و 
اسبق فدراسیون کشتی( نیز از این پویش 

ملی حمایت کرده اند.

است  آن  از  حاکی  رسیده  گزارش های 
کنیم«،  گلدان  را  »قلیان ها  پویش  که 
دوشادوش تهران، در استان های مختلف 
و  دور  و  بزرگ  و  کوچک  شهرهای  و 
نزدیک این مرز و بوم نیز آغاز شده و در 
حال انجام است که از این میان می توان 
کرمان،  شهرستان  کنگاور،  شهرستان  به 
شهرستان سمنان، شهر رشت، شهر اهواز، 
شهرستان  بوشهر،  شهر  ایرانشهر،  شهر 
و  شهرستان ها  دیگر  و  مشهد  شهر  پاوه، 

شهرهای کشور اشاره کرد.

 22 مناطق  از  بسیاری  در  نیز  تهران  در 
گانه شهرداری، این پویش ملی آغاز شده 
است و همچنان ادامه دارد. آنچه در ادامه 
می بینید، گزارشی از پویش ملی »قلیان ها 

را گلدان کنیم«، از نگاه دوربین است.

گزارش تصویری پویش ملی قلیان ها را گلدان کنیم

گل، به جای دود
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دخانیات،  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه 
همزمان با هفته بدون دخانیات امسال، گزارشی 
این  به  گرایش  شیوع  و  قلیان  وضعیت  از 
محصول مضر سالمت تهیه کرده است که در 

ادامه می آید. 

مهمترین عوامل گسترش مصرف 
قلیان در جوامع 

کردن  کم  برای  اسانس  و  معطر  مواد  افزودن   
سختی و تندی دود توتون و ایجاد جذابیت برای 

مصرف کنندگان

  استفاده خانوادگی و گروهی از قلیان به عنوان 
یک وسیله برای گذران اوقات فراغت 

 باور غلط در مورد کم ضرر بودن یا بی ضرر 
بودن قلیان به خاطر گذشتن مسیر دود از آب و 
تصفیه آن )در حالی که آب فقط برای کم کردن 
دمای دود حاصل از ذغال گداخته بوده و به علت 
میزان  و  زدن  پک  شدت  شده،  ایجاد  مقاومت 
را  ریه ها  به  ورودی  دود  حجم  و  تنفسی  عمق 

افزایش می دهد(.

ترکیبات موجود در تنباکوی معسل 
یا میوه ای 

تنباکوی معسل یا معطر، حاوی ۷۰ تا ۸۰ درصد 
مواد افزودنی و اسانس و ترکیبات شیمیایی است 
گیاهان  و  میوه ها  طعم  و  بو  ایجاد  دلیل  به  که 
ایجاد  با  را  افراد  و  جوانان  از  بسیاری  پرفایده، 
مصرف  بودن  مفید  به  نسبت  غلط  ذهنی  تصور 
آن گمراه می کند. در بررسی های انجام شده روی 
سمی  مواد  بسیاری  مقادیر  تنباکوها،  نوع  این 
و  بنزن  ترکیبات  ویژه  به  قطعی  سرطان زای  و 
هیدروکربن های معطر چند حلقوی )PAH(، و 
فلزات سنگین شناسایی شده است. الزم به ذکر 
باعث  سال   ۱۵ تا   3 طی  بنزن  با  مواجهه  است 
بروز سرطان به خصوص سرطان خون می شود 

و بیشترین راه جذب آن از طریق تنفس است.

نتایج تحقیق روی 2۰ نمونه تنباکو
)سال 1۳94(

به  حلقوی،  چند  آروماتیک  مواد  انواع  وجود 
بنزیل  زایلن،  بنزن،  )اتیل  بنزن  ترکیبات  ویژه 
الکل، بنزآلدئید، اتیل فتاالت، اتیل آنیلینو بنزوات 
،آنترانیلیک اسید، بنزو فنون( نفتالین، متیل استر، 
بقایای سموم آلی حشره کش و فلزات سنگین از 
جمله سرب و جیوه در تنباکوهای معطر یا معسل 

شناسایی شده است. 

تبعات ناگوار، حاد و چندگانه بهداشتی 
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، هر وعده 
مصرف قلیان، دودی معادل مصرف ۵ تا ۱۰ پاکت 

سیگار )۱۰۰ تا 2۰۰ نخ( وارد ریه فرد می کند.

دود دست دوم: میزان مواجهه با دود قلیان برای 
اطرافیان معادل ۵ تا ۱۰ سیگار برآورد شده است. 
تماس و مواجهه با دود دست دوم قلیان و نشستن 
در کنار جمع قلیان کش ها برای اطرافیان و خصوصا 

کودکان بسیار خطرناک و آسیب رسان است.

دود دست سوم: رسوب بقایای دود قلیان روی 
یا  )منزل  قلیان  مصرف  محل  دیوارهای  فرش، 
انتقال  لوازم شخصی، موجب  و   )... و  رستوران 
سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافیان از طریق 
دارد  باالیی  بسیار  جذب  که  پوستی  تماس 
می شود. الزم به ذکر است بیش از ۹۰ درصد افراد 
سیگاری و قلیانی، قبل از ۱۸ سالگی با این لوازم 

مواجهه داشته اند. 

بررسی های سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام 
و  قلیان  مصرف  بین  داری  معنی  ارتباط  شده، 
مثانه،  و  معده  مری،  دهان،  ریه،  سرطان های 
بیماری های انسدادی مزمن ریوی، قلبی عروقی، 
سکته مغزی، ناباروری مردان، ریفالکس دستگاه 
نشان  را  روان  سالمت  اختالالت  و  گوارش 

می دهد.  

 آخرین بررسی ها و مطالعات اخیر 
شیوع مصرف قلیان در ایران 

 مطالعه عوامل خطر غیر واگیر در سال ۱3۸۸

مصرف روزانه قلیان در گروه سنی باالی ۱۵ سال 
و 2/3  مردان  )2/۹3 درصد  کشور 2/۴۷ درصد 
و  قلیان  روزانه  غیر  است. مصرف  زنان(  درصد 
نشده  بررسی  مطالعه  این  در  آن  مصرف  تجربه 

است. 

 مطالعه عوامل خطر غیر واگیر در سال ۱3۹۰

 ۱۵ باالی  سنی  گروه  در  قلیان  روزانه  مصرف 
و  مردان  درصد   ۴/۷( درصد   3/۵ کشور  سال 
شاهد  دوره  این  در  است.  زنان(  درصد   2/۰2
به سال ۸۸ هستیم،  نسبت  افزایش ۴۰ درصدی 
اما مصرف غیر روزانه قلیان و تجربه مصرف آن 

در این مطالعه بررسی نشده است.

 2۸۷۷ روی  بر  گرفته  صورت  تحقیقات   
۱۸ سال( در سال ۱3۹3  نوجوان تهرانی )۱۴ – 
نشان می دهد شیوع مصرف قلیان در حال حاضر 
به میزان 2۵/۷ درصد )مصرف روزانه قلیان ۱/۵ 

درصد پسران و ۱/۵ درصد دختران( است.

از  نفر   ۶۷3 روی  گرفته  صورت  تحقیقات   
و   ۱3۹۴ سال  در  مشهد  شهر  عمومی  جمعیت 
۱3۹۵ نشان می دهد شیوع مصرف قلیان به میزان 
آقایان و ۱۱/3  )۶/۵ درصد مصرف  ۸/۶ درصد 

درصد در بین خانم ها( افزایش یافته است.

 تحقیقات صورت گرفته بر روی ۱۵۱۷ نفر از 
نوجوانان شهر تبریز در سال ۱3۹۴ و ۱3۹۵ نشان 
می دهد شیوع مصرف قلیان به میزان ۹/۷ درصد 
طی سی روز گذشته )۱3/۵ درصد مصرف پسران 
و 2/۶ درصد در بین دختران( افزایش یافته است.

 نتایج مطالعه در خصوص میزان مواجهه فردی 
با ترکیبات BTEX  )بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و 
در  همدان  شهر  سنتی  سفره خانه های  در  زایلن( 
سال ۱3۹2 حاکی از غلظت باالی بنزن، تولوئن 
و اتیل بنزن در زمان مصرف قلیان در این اماکن 
اماکن مراجعه  این  به  افرادی که  لذا  بوده است. 
می کنند، طی سال ها با این مواد سرطان زا مواجهه 

پیدا می کنند. 

سایر تحقیقات 

 میزان منو اکسید کربن ناشی از احتراق ذغال 
این  و  است  اکسیژن  از  بیشتر  برابر   3۰ قلیان 
خاصیت، مانع جذب آن در آب شده و به طور 

مستقیم به ریه فرد مصرف کننده وارد می شود. 

 ۷۵ درصد موارد، سرطان لب و حفره دهانی 
ناشی از مصرف دخانیات است که دلیل اصلی آن 
مستقیم  تماس  و  سرطان زا  عوامل  داشتن  بر  در 

مخاط دهان با آن است.

مصرف کننده  افراد  در  معده  سرطان  به  ابتال   
افزایش  درصد   ۸۰ تا   ۴۰ دخانی  مواد  و  قلیان 

می یابد. 

افراد  را  ریه  سرطان  موارد  درصد   ۹۰  

مصرف کننده دخانیات تشکیل می دهند. 

ماده شیمیایی که سرطان زایی حداقل   ۷ هزار 
۷۰ نوع آنها به اثبات رسیده است، در دود قلیان 

و مواد دخانی وجود دارد.

سموم  و  نیست  آب  در  حل  قابل  نیکوتین   
موجود در دود قلیان نیز محلول در آب نیستند، 
لذا آب موجود در قلیان تاثیری بر کاهش سمیت 
و سرطانزایی دود حاصله از مصرف قلیان ندارد. 

شرقی  مدیترانه  منطقه  در  بیماری سل  طغیان   
سازمان جهانی با مصرف قلیان ارتباط مستقیمی 

دارد.  

 مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین، ترکیبات 
آروماتیک و مواد سمی در دود حاصل از احتراق 
ذغال شناسایی شده است که عالوه بر مواد سمی 
آسیب های  تنباکو،  در  موجود  سرطان زای  و 

مصرف قلیان را افزایش می دهد. 

بیشتر  که  هیدروکربن چند حلقوی  نوع   ۱۰۰ 
اثر سوخت  در  ایجاد سرطان هستند،  آنها عامل 
تولید  آن  محتوی  ناخالص  مواد  و  ذغال  ناقص 

می شود.

 دود دریافتی در هر وعده ۶۰ دقیقه ای مصرف 
قلیان 2۰۰ برابر بیشتر از مصرف یک نخ سیگار 
است و به همین ترتیب، حجم نیکوتین و مواد 

سمی دریافتی به مراتب بیشتر خواهد بود. 

که  است  آور  اعتیاد  بسیار  ماده ای  نیکوتین   
به  قلیان  مصرف کننده  افراد  وابستگی  موجب 
سایر محصوالت دخانی و مواد اعتیاد آور می شود.

وجود مواد روان گردان در تنباکوها

برای  قلیان  عرضه کنندگان  و  سودجویان  از  برخی 
جذب مشتری و سود بیشتر، اقدام به افزودن مواد مخدر 
و روان گردان به توتون مصرفی و الکل در آب محتوی 
ابزار قلیان می نمایند. در تحقیقات و بازرسی های انجام 
شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی و اداره اماکن 
نیروی انتظامی در زمستان ۱3۹۴ مقادیر زیادی از انواع 
مواد روان گردان )گراس و حشیش( که در این مراکز 
نگهداری، فرآوری و به همراه قلیان عرضه می شد، 
کشف، ضبط و توقیف شد و متخلفان بازداشت و به 
مراجع قضایی تحویل گردیدند. این در حالی است که 
برخی مخالفان برخورد با عرضه قلیان، این وسیله را 

مانعی برای رجوع جوانان به مواد مخدر می دانند.

ابزارهای قانونی در مورد ممنوعیت 
مصرف دخانیات در اماکن عمومی 

 کنوانسیون بین المللی کنترل دخانیات مصوب 
سال ۱3۸۴ مجلس شورای اسالمی

- ماده ۸: ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 
عمومی برای محافظت افراد در برابر دود دست 

دوم این محصوالت 

پیام  گونه  هر  درج  از  جلوگیری   :۱۱ ماده   -
ایجاد  که  دخانی  محصوالت  روی  کننده  اغوا 
این  بودن  کم خطر  به  نسبت  غلط  ذهنی  تصور 
محصوالت بنماید، بسته بندی محصوالت دخانی 
تصاویر  و  پیام  درج  با  قلیان  وسیله  جمله  از 

هشدار دهنده بهداشتی

مورد  در  رسانی  اطالع  و  آموزش   :۱2 ماده   -
خطرات مصرف و مواجهه با دود این محصوالت 

و  ترویج  تبلیغ،  جامع  ممنوعیت   :۱3 ماده   -
حمایت از محصوالت دخانی 

سن  زیر  افراد  به  فروش  ممنوعیت   :۱۶ ماده   -
قانونی 

- مواد ۹ و ۱۰: ممنوعیت افزودن عطر و طعم و 
الکل به مواد دخانی 

با دخانیات  ملی  مبارزه  و  کنترل  قانون جامع   
مصوب سال ۱3۸۵ مجلس شورای اسالمی 

- ماده 3: ممنوعیت جامع هرگونه تبلیغ، حمایت، 
تشویق مستقیم و غیر مستقیم یا تحریک افراد به 

استعمال دخانیات

از  دخانی  فراورده های  توزیع   :۷ ماده  تبصره   -
سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است. 

- ماده ۸: هرساله از طریق افزایش مالیات، قیمت 
محصوالت دخانی به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد. 

درمان  پیشگیرانه،  فعالیت های  ادغام   :۹ ماده   -
دخانی  مواد  مصرف  به  مبتال  افراد  توانبخشی  و 
شبکه  در  دخانیات  ترک  مشاوره  خدمات  و 

بهداشت و درمان 

- ماده ۱2: ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد 
زیر ۱۸ سال  

- تبصره ۱ ماده ۱3: ممنوعیت مصرف دخانیات 
در اماکن عمومی 

مبارزه  و  کنترل  قانون جامع  اجرایی  آیین نامه   
ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران سال ۱3۸۶ 

به  آن  اساس  بر  که  مذکور   ۹ و   ۸ و   ۷ ماده   -
محافظت  ویژه  به  عمومی  حفظ سالمت  منظور 
در برابر استنشاق تحمیلی مواد دخانی، استعمال 

این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.

 ابالغ دستورالعمل تعاریف و شمول تبلیغات، 
کنترل  کشوری  ستاد  جلسه  نهمین  مصوب 

دخانیات )اسفند ۹3( 

تعریف موارد شمول تبلیغ و ترویج دخانیات که 
باید مطابق ماده 3 قانون جامع کنترل دخانیات با 

آن برخورد شود مانند:

- نمایش محصوالت دخانی و ابزارآالت مربوطه 
در معرض دید عموم 

انواع  و طعم  کاربرد عطر  و  از شکل  استفاده   -
مواد دخانی در تولید محصوالت خوراکی و غیره 

یا  دار  تخفیف  دخانی  محصوالت  عرضه   -
خدمات تخفیف دار با عرضه محصوالت دخانی 

قبیل  از  محرک  و  کننده  گمراه  تعابیر  کاربرد   -
بدون  دود،  کم  قطران،  کم  الیت، سبک،  مالیم، 
اجزای  مقادیر  و  خصوصیات  ذکر  یا  دود، 
محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن با جمالتی 
نظیر »ساخته شده از بهترین نوع توتون و تنباکو، 

مرغوب ترین نوع فیلتر« 

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)دیماه 9۳(  

صنف  شغلی  شرح  از  قلیان  عرضه  حذف   -۱
قهوه خانه داران در کمیسیون های نظارت  

2- ممنوعیت صدور هرگونه پروانه کسب جهت 
عرضه قلیان در قهوه خانه ها و سایر صنوف  

فاقد  اماکن  کلیه  در  قلیان  عرضه  ممنوعیت   -3
نظام  قانون   2۷ ماده  مقررات  طبق  پروانه کسب 

صنفی  

واحدهای  سایر  در  قلیان  عرضه  ممنوعیت   -۴
صنفی از جمله هتل ها، رستوران ها، کافی شاپ ها 
و...  باستثنای قهوه خانه های دارای پروانه کسب 

)مقررات ماده 2۸ قانون نظام صنفی(

- بخشنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
)دیماه ۹۴( 

ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در واحد های 
هتل ها،  جمله  از  سازمان  این  پوشش  تحت 

مهمانسراها، سفره خانه ها و رستوران های سنتی 

)درخواست  بهداشت  معاونت  بخشنامه های   -
کنترل  کشوری  ستاد  مصوبات  و  قوانین  اجرای 
به  ابالغ  و  ذیربط  دستگاه های  از  دخانیات 

دانشگاه ها(

۱- ممنوعیت افزودن عطر و طعم به محصوالت 
دخانی )نامه به وزارت صنعت – بهمن ۹۴( 

و  دخانی  محصوالت  نمایش  ممنوعیت   -2
فروش  نقاط  در  تبلیغاتی  قفسه های  از  استفاده 

)نامه به وزارت صنعت – اردیبهشت ۹۴( 

3- ممنوعیت استفاده از تعابیر گمراه کننده روی 
میوه ای،  نظیر  دخانی،  محصوالت  بسته بندی 
به  )نامه    ... و  سبک  مالیم،  مرغوب،  توتون 

وزارت صنعت – اردیبهشت ۹۴( 

۴- ساماندهی عرضه و فروش محصوالت دخانی 
تا سطح خرده فروشی 

۵- ممنوعیت عرضه قلیان در صنوف فاقد پروانه 
وزارت  با  متعدد  )مکاتبات  مجاز  غیر  و  فعالیت 

صنعت از ابتدای سال ۹۴(

ترک  و  مشاوره  پیشگیری،  خدمات  ادغام   -۶
)ابالغ  درمان  و  بهداشت  شبکه  در  دخانیات 

معاونت بهداشت اسفند ۹۴(

در  دخانیات  استعمال  نمایش  ممنوعیت   -۷
تولیدات رسانه ای )ابالغ مصوبات ستاد کشوری 
 ۹3 سال  از  بعدی  مکاتبات  و  دخانیات  کنترل 

تا کنون(

در  دخانی  محصوالت  تبلیغات  ممنوعیت   -۸
مصوبات  )ابالغ  مجازی  و  اجتماعی  شبکه های 
ستاد کشوری کنترل دخانیات و مکاتبات بعدی 

از سال ۹3 تاکنون(

فعالیت  و وضعیت  دخانی  صنایع  از  بازدید   -۹
این صنایع )نامه به وزارت صنعت – اردیبهشت 

 )۹۵

 مرکز سالمت محیط و کار
معاونت بهداشت 

 

دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گزارش داد؛

حقایقی در مورد قلیان، مواد معطر و اثرات ناگوار آنها بر سالمت 
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Iranian Anti-Tobacco Association
in “ No Tobacco week”

The Seminar of “Women and Smoking”

In the seminar of “Women and Smoking”, which was held 
on 25th of May, one of the members of Iranian Anti-Tobac-
co Association referred to the health risks of smoking and 
said, “Smoking is the cause of 25 diseases”.

According to IATA Website, Dr. Mohammad Ismail Afshar 
said, “Smoking is the cause of 25 different types of cancer. 
Among these cancers, lung cancer is the most outstanding one. 
He mentioned the harmful effects of smoking to respiratory 
system, digestive system, skin, sexual ability, heart, and kid-
neys and added a lot of diseases are caused by cigarette. In 
fact, the smoking of each cigarette cuts life expectancy up to 
five minutes”.

Secretary of Iranian Anti-Tobacco Association, Dr. Moham-
mad Reza Masjedi, said that smoking is the cause of a lot of 
concerns in our country. He said, “All people, families, me-
dia, and authorities have to cooperate with each other to solve 

Hojjat al-Islam Seyyed Hassan Mo’in Shirazi, Head of the 
Board of Directors of Iranian Anti-Tobacco Association, said 
that between %65 and %70 of people’s psychological and so-
ciological characteristics is formed before the age of 7. Chil-
dren are highly influenced by their families, particularly by 
their mothers. Women also have a great influence on their hus-
bands.

He said, “In our country, two-third of university students are 
females and they have an important role. If we want to fight 
against smoking and its roots, we have to give the necessary 
information to the women of our society.

From 24th of May to 30th of May has been called “No To-
bacco Week”. “Hookah, the Poison of Family” is the slogan 
of this week. 

   

this social problem. The young generation, particularly young 
women, use hookah as an entertainment activity in their free 
times. It is the source of serious concerns for our society”.

Talking about the spread of smoking and hookah among medi-
cal students, he said that a % 3 of female medical students and 
less than %12 of freshmen male medical students are smokers 
and use hookah. The statistics on seventh-year medical stu-
dents is %8 of females and %20 of males are smokers.

Masjedi talked about the measures taken by Ministry of Health 
and Ministry of Science to deal with the problem of smoking 
among university students. He said that these ministries in-
tend to eradicate this problem in universities by a plan called 
“smoke free University”.

Women can play a key role in dealing with the problem of 
smoking.


