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 گزیده ای از صحبت های وزیر بهداشت
در تشریح اقدامات صورت گرفته در هفته سالمت 
نقش وزارت بهداشت
در کاهش مصرف قلیان وسیع نیست

در سال حمایت از تولید داخلی و با وجود بیش از 40 برند داخلی و خارجی سیگار در بازار

اهداف هفته ملی
بدون دخانیات اعالم شد 

قلیان
سمی برای سالمت خانواده 

به بهانه 13 بار
بازی سیگار در فیلم پل خواب
دست به دامان دود!

صفحه 6 مارلبرو وارد ایران می شود!
صفحه 2
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زیر و بم های حمایت از تولید
زمزمه ورود شرکت مارلبرو به بازار سیگار ایران در 
بحث  است  سالی  چند  که  می رسد  گوش  به  حالی 
همه  و  گرفته  ایرانی شدت  تولید  و  کار  از  حمایت 
ادارات و سازمان ها ملزم به استفاده از کاالهای داخلی 
شده اند. رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام نوروزی، 
سال 1397 را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری 
شرایط  در  که  جهت  این  از  نامگذاری  این  کردند. 
موجود، یکی از مهمترین مشکالت پیش روی کشور، 
نرخ پایین اشتغال و بیکاری جوانان است، از اهمیت 
به سزایی برخوردار می شود. با این پیش فرض، مواردی 
تولیدی،  بخش های  در  موجود  مشاغل  حفظ  مانند 
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش درآمدهای 
ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم، کاهش 
فقر و فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف، کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت به واسطه تولید انبوه، کاهش تورم 
و افزایش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تولید و 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابتی شدن فضای 
کسب و کار و به دنبال آن افزایش منافع مردم، تقویت 
افزایش قدرت تولیدی  بورس اوراق بهادار به واسطه 
و مالی شرکت ها و کارخانجات، جلوگیری از انتقال 
شدن  فراهم  به واسطه  کشور  از  خارج  به  سرمایه ها 
تولیدات  فرایند  در  سرمایه ها  به کارگیری  زمینه های 
صرفه  به دلیل  خارجی  سرمایه های  جذب  داخلی، 
بخش های  حرکت  سرمایه گذاران،  برای  اقتصادی 
اقتصادی به سمت تولید و تجارت واقعی و کاهش 
واسطه گری های زائد، افزایش درآمدهای مردم و انگیزه 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مطمئن، کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی در مصارف جاری کشور 
برای  نفتی  درآمدهای  سرمایه گذاری  زمینه سازی  و 
طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کالن، افزایش 
درآمد دولت ب  واسطه افزایش فعالیت های اقتصادی 
و تولیدی کشور، از جمله فواید و نتایج توجه به کار 
کارگر ایرانی است. در این شرایط اما زمزمه عقد قرارداد 
صنعت  غول  مارلبرو،  با  ایرانی  گمنام  شرکت  یک 
دخانیات برای زمینه سازی حضور این شرکت در بازار 
به  از بی توجهی  به گوش می رسد که حکایت  ایران 
و  تولید  از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
به  مارلبرو  بودن  وابسته  بحث  از  دارد.  ایرانی  کاالی 
رژیم صهیونیستی که بگذریم، در شرایطی که مسئوالن 
شرکت دخانیات و وزارت صنعت از توانمندی داخلی 
برای تولید و تامین نیاز داخل به سیگار سخن می گویند، 
زمینه سازی برای ورود یک شرکت خارجی به بازار 
آخرین  اساس  بر  دارد.  تعجب  جای  کشور  سیگار 
آمارها از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، 
واردات سیگار در سال 96 به دلیل افزایش تولید داخلی 
تبصره 3  اساس  بر  چراکه  یافت،  کاهش  درصد   76
ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد 
واردات سیگار را با همان برند اصلی تبدیل به تولید 
داخلی کند. روند کاهش واردات سیگار به کشور بر 
اساس همین ماده از قانون برنامه پنجم به این صورت 
بود که واردات 16.4 میلیارد نخی سیگار در سال 1393 
به 3.27 میلیارد نخ در سال 96 کاهش یافت. بر همین 
اساس، سهم تولیدات داخلی به مصرف ساالنه کشور 
نیز که در سال 1393 در حدود 53 درصد بود، در سال 

96 به بیش از 90 درصد رسید. 
ارزش بازار سیگار مارلبرو در ایران براساس آخرین 
آمار وزارت صنعت، بیش از یک میلیارد دالر است. 
حالی  در  ایران  در  خارج  تولید  سیگار  این  مصرف 
صورت می پذیرد که 30 برند سیگار داخلی در کشور 
وجود دارد و بیش از 10 برند خارجی نیز به صورت 
قانونی وارد می شوند. بنابراین این سوال وجود دارد که 
با وجود 40 برند مختلف سیگار موجود در بازار، چرا 

مصرف کنندگان به سمت مارلبرو می روند؟
در کنار اصل حمایت از کاالی ایرانی، نباید از حقوق 
مصرف کنندگان نیز غافل شویم. مصرف کننده حق دارد 
کاالی مورد نظر خود را با بهترین کیفیت و مناسب ترین 
قیمت، بین کاالهای موجود در بازار انتخاب کند و اگر 
اقبال به سمت و سوی مصرف مارلبرو زیاد است، شاید 
علت را باید در کیفیت تولیدات داخل جست چراکه 
هزینه  پرداخت  با  حاضرند  مصرف کنندگان  برخی 

بیشتر، مارلبرو بخرند.
توجه  تأمین سیگار مصرفی داخل و  اگرچه موضوع 
به ذائقه افراد سیگاری به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد، 
اما همه عنواع سیگار داخلی و خارجی نهایتا آسیب 
غیرقابل جبران جسمی و بیماری های مختلف را موجب 
می شود که عالوه بر آن، زیان اقتصادی وارد بر مردم و 

جامعه، نهایتا با اصل اقتصاد مقاومتی در منافات است.

سخن اول

صورت  اقدامات  تشریح  در  هاشمی  سیدحسن 
اینکه  بر  تأکید  ضمن  سالمت،  هفته  در  گرفته 
بهداشت،  وزارت  رویکرد  بیشترین  »امسال 
اجتماعی شدن سالمت است که مردم به سالمت 
خود توجه بیشتری داشته باشند«، تأکید کرد: اگر 
تغییر  را  مردم  سالمت  نادرست  فرهنگ  بتوانیم 
دهیم، در زمینه بهداشت و پیشگیری موفق خواهیم 
میلیون  دو  از  بیش  که  است  حالی  در  این  بود. 
سفیر سالمت در میان خانواده ها و اقشار مختلف 
از جمله دانش آموزان و کانون های اجتماعی مانند 
سراهای محله حضور دارند که عمده تالش آنها، 

پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است.
ارتقای  از  بخشی  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
سالمت مردم مربوط به دوران تحصیل و بخش 
بدنی  فعالیت  و  والدین  رفتار  به  مربوط  دیگر 
متناسب آنها، عدم استفاده بی حد و حصر از قند، 
قلیان  از سیگار و  روغن و نمک و عدم استفاده 
یاد  خود  والدین  رفتار  از  فرزندان  چراکه  است، 
می گیرند، تصریح کرد: اگرچه مردم در پیشگیری از 
بیماری ها از ما جلوتر هستند، اما باید در سنین قبل 
از مدرسه و دوران تحصیل فرزندان سرمایه گذاری 
بیشتری انجام دهیم. عالوه بر این، تغییر در رفتار 
استمرار  نیازمند  مختلف،  نسل های  در  اجتماعی 
رویکرد  با  سالمت محور  برنامه های  مداومت  و 

اجتماعی شدن سالمت است.
هاشمی پیرامون نقش این وزارتخانه در کاهش 
وزارت  نقش  شد:  یادآور  نیز  قلیان  مصرف 
کشور  در  قلیان  از  استفاده  کاهش  در  بهداشت 
وسیع نیست و با قوه قهریه نمی توان به کاهش 
و  سلبی  برخورد  و  بود  امیدوار  آن  از  استفاده 
مورد  باید  آخر  مراحل  در  قهوه خانه ها  بستن 
مصرف  کاهش  زمینه  در  اگر  گیرد.  قرار  توجه 
قلیان در کشور برخورد سلبی کنیم، استفاده از 
زیرزمینی  محافل  به  و  می شود  اینترنتی  قلیان 
و  نوجوانان  باید  بنابراین  می کند.  پیدا  توسعه 
بیشتری  حساسیت  والدین  و  توانمند  جوانان 
که  بخواهند  جوانان  خود  البته  و  باشند  داشته 

زندگی سالمی داشته باشند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، برخورد و رفتار 
سلبی نتیجه عکس خواهد داشت و نباید برای 
از وزارت  قلیان در کشور فقط  کاهش مصرف 
بهداشت انتظار داشته باشیم، چون ما می توانیم 
قهوه خانه  پروانه  و  بهداشت  کارت  صدور  در 
فقط  قلیان،  مصرف  کاهش  البته  باشیم.  موثر 
تصور  که  است  بد  نیست. خیلی  دولت  وظیفه 

کنیم دولت مسئول تربیت فرزندان است.
رسانه ها  نقش  به  زمینه  این  در  بهداشت  وزیر 
اشاره کرد و گفت: اگرچه تولیدات آموزشی و 
فرهنگی بخشی از رسانه ها تحت کنترل هستند، 
بوده و در حال حاضر  اما برخی دیگر مسموم 
فرزند  سه  یا  دو  خانواده  هر  گذشته  برخالف 
دارد که باید با رفاقت از آنها مراقبت کند. چون 
باالترین سرمایه هر انسان، فرزندان وی هستند.

اعتبارات حوزه سالمت محدود است
هاشمی با بیان اینکه در خصوص موفقیت طرح 
تحول سالمت در رسیدن به اهداف خود، مردم 
اجرای  از  قبل  افزود:  هستند؛  قاضی  بهترین 
مردم  از  زیادی  تعداد  سالمت،  تحول  طرح 
اقالم  تهیه  برای  یا  نبودند  بیمه  پوشش  تحت 
بیمارستان ها  از  بیرون  به  باید  پزشکی  لوازم  و 
از مناطق مرزی،  مراجعه می کردند. در بسیاری 
وجود  هم  اگر  یا  نداشت  وجود  بیمارستانی 
انسانی کافی در آن  داشت، تجهیزات و نیروی 
موجود نبود. در 45 درصد از مراکز بهداشتی و 
درمانی پزشک عمومی وجود نداشت یا حتی در 
برخی مناطق کشور، ماما نداشتیم. البته خدمات 
زحمات  و  تالش ها  نافی  سالمت  تحول  طرح 

سایر وزرای بهداشت در گذشته نیست.
استان ها  کنونی  وضعیت  درباره  بهداشت  وزیر 
نفر  میلیون  در حوزه سالمت گفت: کشور ۸0 
سالمت  حوزه  برای  اعتبارات  و  دارد  جمعیت 
محدود است. با این وجود، در سفرهایی که به 
استان ها دارم، در مقایسه با گذشته نه تنها تغییر، 
بلکه تحول ایجاد شده است. در کرج تخت های 
حال  در  و  شده  برابر   3 به  نزدیک  بیمارستانی 
حاضر ۸ دستگاه سی تی اسکن و ام آر آی در کرج 
وجود دارد، در حالی که تا قبل از طرح تحول 
ام آر آی  و  سی تی اسکن  دستگاه  هیچ  سالمت، 
مجبور  مردم  و  نداشت  وجود  کرج  در  دولتی 
بودند به مراکز خصوصی یا تهران مراجعه کنند. 
بیمارستان  کرج  در  گذشته  هفته  در  همچنین 
بزرگ ویژه بانوان به بهره برداری رسید. در اوایل 
دولت یازدهم، در این شهر 6 دهم تخت به ازای 
هر هزار نفر وجود داشت و در حال حاضر این 
ازای هر هزار  به  به حدود 1.5 تخت  شاخص 

نفر رسیده است.
تحول  طرح  مشکل  مهم ترین  ادامه،  در  وی 
سالمت را ناپایداری منابع دانست و در تشریح 
دالیل آن گفت: بخشی از منابع ما از راه بیمه، 
راه  از  دیگر  راه خزانه و بخش  از  دیگر  بخش 
به طور  ما  منابع  و  می شود  واصل  نفت  فروش 
اختصاصی از مالیات یا حق بیمه تأمین نمی شود. 
همچنین بخشی از بودجه طرح تحول سالمت 
اولویت ها  که  می شود  تأمین  عمومی  بودجه  از 
ممکن است در مقاطع مختلف زمانی تغییر کند.

هاشمی در ادامه افزود: در طرح تحول سالمت 
با شرکای خودمان اتفاق نظر نداشتیم و به تدریج 
این همراهی ایجاد شد. البته بخشی از اشکاالت 
آن در  به مدیریت  طرح تحول سالمت مربوط 
تولیت  چون  بود،  بهداشت  وزارت  از  خارج 
سالمت به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت 
نبود. بخشی از مشکل ما در طرح تحول سالمت 
نیز مربوط به اجرا بود. چون قرار بود 5 میلیون 
هستند،  بیمه  پوشش  فاقد  که  افرادی  از  نفر 
به صورت رایگان بیمه شوند، اما تنها 11 میلیون 

نفر بیمه شدند.

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  هاشمی 
خاطرنشان کرد: در طرح تحول سالمت اگر از 
حوزه بهداشت اقدامات خود را آغاز می کردیم، 
آغاز  بهداشت  از  که چرا  می گفتند  افراد  برخی 
کرده اید و از درمان شروع نکردید. نباید فراموش 
کنیم که قبل از طرح تحول سالمت، مردم در حوزه 
دارو و درمان مشکالت بسیار زیادی داشتند. در 
یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسالمی، 
فرهنگی،  اجتماعی،  شاخص های  خصوص  در 
سیاسی و اقتصادی گزارشی ارائه شد و بهترین 
شاخص های قابل افتخار، شاخص های بهداشتی 
شاخص ها  این  ارتقای  البته  و  بودند  درمانی  و 
تنها با اجرای طرح تحول سالمت محقق نشده، 
بلکه مرهون تالش 40 سال گذشته در جهت با 
سواد کردن مردم و بردن آب و برق به دورترین 
مناطق ایران و احداث زیرساخت هایی مانند راه 
بوده است. البته در توسعه بهداشت و درمان هم 

تالش زیادی شده است.

تأمین منابع مالی طرح تحول سالمت
مورد توجه دولت است

طرح  مالی  منابع  تأمین  دغدغه  بهداشت،  وزیر 
تحول سالمت را دغدغه رییس جمهور و خود 
نباید  مسئله  این  که  داشت  اظهار  و  دانست 

دغدغه و نگرانی مردم باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه بسیاری روز اول اجرای 
طرح تحول سالمت اعتقاد داشتند که عمر این 
طرح 6 ماه یا یک سال است، گفت: امروز 4 سال 
از اجرای این طرح می گذرد و تأمین منابع مالی 
آن مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید 
است.  دولت  توجه  مورد  برق،  و  آب  و  گندم 
و  ما  بین  مشکالتی  گذشته  سال   4 در  اگرچه 
جامعه پزشکی و تأمین کنندگان تجهیزات پزشک 
و دارو وجود داشته، اما همه تالش می کنیم که 
خدمات ارائه شده به مردم آسیب نبیند و تا زمانی 
به طرح  آسیبی  که  نمی دهیم  اجازه  هستیم،  که 

تحول سالمت وارد شود.
وزیر بهداشت پیرامون هزینه های درمانی تأکید 
در شهرها  و  روستاها 5  در  کماکان  مردم  کرد: 
10 درصد هزینه های درمانی را پرداخت می کنند 
خدمات  و  نکرده  پیدا  کاهش  خدمات  بسته  و 
مراکز  از  شبانه روزی  به صورت  را  نیاز  مورد 
بهداشتی و درمانی دریافت می کنند و تعداد این 
به روز در  مراکز و پزشکان و متخصصان روز 
کنیم،  نگران  را  مردم  نباید  است.  افزایش  حال 
اما نگرانی تأمین منابع مورد نیاز در همه افرادی 
که مسئولیت دارند، وجود دارد و برای من که 
با  که  است  سخت  نبوده ام،  بدهکار  هیچ گاه 
درمانی  کادر  و  پزشکان  پرستاران،  از  جمعیتی 
زیادی  تأخیر  با  آنها  مطالبات  که  باشیم  روبرو 

پرداخت می شود. 
هزینه های  در  صرفه جویی  پیرامون  هاشمی 
درمانی بیان کرد: تا شهریورماه استحقاق سنجی 

و درج اطالعات آغاز می شود که با این کار شاهد 
خواهیم  هزینه ها  در  درصدی   20 صرفه جویی 
بود. صرفه جویی باید تا جایی باشد که به مردم و 
سالمت آنها آسیبی وارد نشود و نباید به شرایط 
برگردیم و  اجرای طرح تحول سالمت  از  قبل 
هیچ کسی برای تهیه اقالم و لوازم پزشکی نباید 
مجبور به مراجعه به بیرون از بیمارستان ها شود 
و مردم به دلیل پرداخت هزینه های درمان دچار 

فقر نشوند.
وزیر بهداشت در ادامه افزود: نه تنها این دولت، 
اسالمی و حتی حکومت عدل  بلکه جمهوری 
از  عاری  ظهورشان،  بعداز  صاحب الزمان)عج( 
تخلف  کسی  گفت  نمی توان  و  نیست  خطا 
نظام،  جهت گیری  که  است  این  مهم  نمی کند؛ 
تخلف  با  برخورد  بهداشت  وزارت  و  دولت 
از  مواردی  چنانچه  آن؟  با  همراهی  یا  است 
از  باید  می شود،  مشاهده  غیرمتعارف  دریافت 
طرق قانونی پیگیری شود تا حقی هم از جامعه 
پزشکی ضایع نشود. در عین حال تخلف وجود 
و  پزشکی  جامعه  در  قیاس،  مقام  در  اما  دارد، 
وجود  نیز  شریفی  بسیار  افراد  گروه ها،  سایر 
هستند.  بی نظیر  واقعا  آنها  از  برخی  که  دارند 
و  قاطع  برخورد  متخلفان  با  که  است  این  مهم 
اتفاق  این  معتقدم  که  گیرد  صورت  بازدارنده 
به شهادت مردمی  را  این موضوع  و  افتاده  هم 
این  از  شبانه روز  و  می شنوند  را  ما  صدای  که 
مجموعه خدمات دریافت می کنند، بیان می کنم. 
دریافت  مشاهده  صورت  در  می توانند  مردم 

غیرمتعارف، با سامانه 190 تماس بگیرند.
هر  از  بیش  آنچه  کرد:  تأکید  پایان  در  هاشمی 
مسئله مهم است، تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، 
اورژانس  بهداشتی، خدمات  و  درمانی  خدمات 
کشور  مشکل  است.  مردم  برای  سالم  تغذیه  و 
این است که تمام گروه ها مطالبه گری می کنند، 
ایجاد  توقعات  بود.  بین  واقع  باید  که  درحالی 
خرج  که  است  پدری  مانند  کشور،  برای  شده 

خانواده او را به ستوه آورده است.

نقش وزارت بهداشت
در کاهش مصرف قلیان

گزیده ای از صحبت های وزیر بهداشت
در تشریح اقدامات صورت گرفته در هفته سالمت 

برخورد سلبی و قوه قهریه به تنهایی پاسخگو نیست

حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا مبارک باد
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و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
آموزش پزشکی در خصوص وضعیت دخانیات 
در کشور گفت: یکی از مشکالتی که در حوزه 
سالمت وجود دارد، بحث دخانیات و عرضه و 
این  ما  کشور  در  است.  جامعه  در  آن  تقاضای 
موضوع از معضالت سالمت محسوب می شود، 
چراکه در حال حاضر، سن مصرف مواد دخانی و 
قلیان به خصوص در زنان، بسیار پایین آمده است.
به  اشاره  با  سالمت  هفته  در  رییسی  علیرضا 
چالش های موجود در حوزه سالمت و ترویج 
زندگی سالمت محور، گفت: حوادث ترافیکی، 
مسائلی  و  غذایی  کم آبی،  امنیت  هوا،  آلودگی 
از این  قبیل، موضوعات مهمی هستند که جای 
کار دارند؛ گرچه حل تمام این موارد، از عهده 
وزارت بهداشت به  تنهایی خارج است و وزارت 
سالمتی  وضعیت  کارشناسی  وظیفه  بهداشت 

مردم و هشدارهای پیشگیرانه را دارد.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر مشکل 
اصلی ما در حوزه سالمت، بیماری های غیرواگیر 
است، تأکید کرد: مردم نیاز به فعالیت و تحرک 
بدنی بیشتری دارند و باید سبک تغذیه خود را 

اصالح کنند.
رییسی در رابطه با راهکارهای پیش رو جهت 
از  کاهش مصرف دخانیات یادآور شد: یکی 
در  که  دخانیات  مصرف  کاهش  راهکارهای 
تمام دنیا نیز شناخته شده است، بحث وضع 
مالیات بر مواد دخانی است که با ورود مجلس 
شورای اسالمی به این موضوع، برای اولین بار 
بحث وضع مالیات بر مواد دخانی به صورت 
قانون در می آید و امید است با اعمال قوانین 
در  بلکه  مالیات،  بحث  در  نه تنها  منسجم تر 
بحث عرضه دخانیات هم کنترل بهتری داشته 

باشیم.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  پزشکی  آموزش 
استدالل های علمی و توصیه های سازمان جهانی 
بهداشت، سایر کشورهایی که عرضه و مصرف 
را در حوزه دخانیات کم کردند، با بستن مالیات 
بر مواد دخانی موفق شده اند و در حال حاضر 
این موضوع در کشور ما نیز شکل گرفته و در 
حال اجرا است؛ هرچند میزان مالیات به قدری 
نیست که بازدارنده باشد، اما برای شروع خوب 

است.
ماده  شناخته شده ترین  اینکه  بیان  با  رییسی 
سمی سیگار، توتون و تنباکو است، یادآور شد: 
به  ابتال  تنباکو   ، عوامل خطر  و  توتون  سیگار، 
بیماری های تنفسی و  بسیاری از سرطان ها و 
مزمن همچون فشارخون و مشکالت قلبی - 
عروقی است و امیدواریم در آینده شاهد کنترل 
معضالت،  این  حل  و  باشیم  مهلک  سم  این 
مشارکت همگانی می طلبد.خوشبختانه درحال 
حاضر در حوزه سالمت، انسجام خوبی وجود 
بهداشت،  وزارت  مجلس،  دولت،  و  دارد 
اهتمام  ذیربط،  نهادهای  سایر  و  دانشگاه ها 

جدی برای بهبود وضعیت سالمتی مردم دارند 
وضع  تالش ها،  این  خروجی  است  امید  که 
بر  که  باشد  مردم  سالمتی  حیطه  در  قوانینی 
اساس آن بتوانیم مصرف شکر، روغن و نمک 
ماده،  سه  این  چراکه  برسانیم،  حداقل  به  را 
کشور  در  که  هستند  واقع سموم سالمتی  در 

به صورت بی رویه مصرف می شوند.

تبعات مصرف قلیان
متوجه 85 درصد مردم است

با استعمال دخانیات  دبیرکل جمعیت مبارزه 
به  بسیاری  هشدار  بارها  اینباره  در  نیز  ایران 
مسجدی  محمدرضا  است.  داده  امر  مسئوالن 
سیگار  جامعه  افراد  درصد   14 اینکه  بیان  با 
مصرف می کنند، گفت: تبعات مصرف سیگار و 
به خصوص قلیان که در حال حاضر به صورت 
اپیدمی در بین نوجوانان ما در حال رشد است، 
متوجه ۸5 درصد مردم جامعه است. در کشور 
می شود  تومان خرج سیگار  میلیارد  روزانه 10 
و پولی که برای قلیان در کشور هزینه می شود، 
بین  باید  مجلس  بنابراین  اینهاست.  از  بیش 
دست  سودجو،  عده ای  جیب  و  مردم  سالمت 

به انتخاب بزند.
وی یادآور شد: خوشبختانه در این زمینه مراجع 
هم فتواهای خوبی داده اند، به طوری که آیت اهلل 
و  فروش  برداشت،  کاشت،  همدانی،  نوری 
مصرف مواد دخانی را حرام اعالم کرده است، 
چراکه اصل مهم »الضرر و ال ضرار« در اسالم 
وجود دارد، یعنی نباید به خودمان و به دیگری 
آسیب برسانیم. در این راستا از رسانه ها و مجلس 
خواهش می کنم که برای سالمت مردم دلسوز 
باشند و بدانند که با اجرای مصوبه خارج شدن 
قلیان از فهرست اماکن مشمول قانون ممنوعیت 
استعمال دخانیات در اماکن عمومی، در مقابل 
به طور کالن  را  ناچیز، سالمت مردم  یک سود 
در  مصوبه  این  امیدوارم  می دهیم.  دست  از 
کمیسیون بهداشت، کمیسیون فرهنگی و نهایتا 

در صحن مجلس رأی نیاورد.

سودهای کالن در مقابل سالمت مردم
مسجدی همچنین گفت: وقتی روزانه 10 میلیارد 
تومان خرج سیگار می شود، 50 تا 55 درصد این 
عدد سود است. در نتیجه سودهای کالنی در این 
حوزه وجود دارد. از طرفی مافیای دخانیات هم 
در همه جای دنیا به دنبال منافع خودشان هستند. 
به همین دلیل جای تعجب ندارد که کارخانجات 

تولید سیگار از 6 به 17 مورد افزایش یافته اند.
هر  کلی،  فرمول  یک  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
یک میلیون نخ سیگار یک مرگ به دنبال دارد، 
گفت: در کشور ما ساالنه بین 55 تا 60 میلیارد 
تا 6۰  بنابراین 55  نخ سیگار مصرف می شود. 
هزار نفر به دنبال مصرف سیگار فوت می کنند. 
همچنین 1۰ درصد از افرادی که در مواجهه 
با سیگار هستند، یعنی حدود 55۰۰ تا 6۰۰۰ 
نفر نیز ساالنه از بین می روند. باید توجه کرد 
که هرقدر مردم برای مواد دخانی هزینه کنند، دو 

برابر آن هزینه تبعات مصرف این مواد است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
نوع   25 به  منجر  دخانیات  مصرف  شد:  یادآور 
سرطان می شود، در حال حاضر در ایران تقریبا 
۸۰ درصد علل مرگ و میر مربوط به بیماری های 
عروقی،  قلبی  بیماری های  که  است  غیرواگیر 
تنفسی و دیابت،  بیماری های مزمن  سرطان ها، 
که  هستند  غیرواگیری  بیماری  چهار  به ترتیب 
بیشترین مرگ و میر را در کشور به دنبال دارند و این 
چهار بیماری به دلیل چهار عامل تغذیه مناسب، 
فعالیت فیزیکی ناکافی، عدم کنترل دخانیات و 
عدم کنترل مصرف الکل بروز پیدا می کند. البته 
اخیرا سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا را هم 

به این عوامل اضافه کرده است.

مسجدی با بیان اینکه یکی از اهداف ما کاهش 
مرگ های  داد:  ادامه  است،  زودرس  مرگ های 
تلقی  زودرس  مرگ  را  سالگی   70 از  قبل 
بازه زمانی  تا در یک  داریم  نظر  می کنیم و در 
5 ساله، 30درصد مرگ های زودرس را کاهش 
به همین چهار عامل  باید  این کار  برای  دهیم. 
توجه کنیم. متأسفانه در حال حاضر 300 هزار 
ساالنه  و  دارد  وجود  کشور  در  سرطانی  بیمار 
100 هزار نفر به این تعداد اضافه می شود؛ در 
می توانیم  دخانیات  کنترل مصرف  با  صورتیکه 

30 درصد از بروز سرطان ها را کاهش دهیم.

50 درصد درآمد حاصل از مالیات دخانیات
به وزارت بهداشت می رسد

این درحالیست که پیش از این، مسئول دبیرخانه 
ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت 
بهداشت، درباره چگونگی تقسیم درآمد حاصل از 
مالیات بر دخانیات که در بودجه سال 97 تصویب 
قانون،50 درصد درآمد حاصل  شد، گفت: طبق 

از مالیات دخانیات به وزارت بهداشت می رسد.
 73 ماده  در  افزود:  این باره  در  ولی زاده  بهزاد 
مصارف  بحث  توسعه،  ششم  برنامه  قانون 
شده  مشخص  صراحت  به  دخانیات  مالیات 
درآمد  درصد   100 ماده،  این  طبق  است؛ 
حاصل از مالیات دخانیات باید به حوزه های 
وزارت بهداشت به میزان 50 درصد، وزارت 
ورزش و جوانان به میزان 30 درصد و وزارت 
آموزش و پرورش به میزان 20 درصد اختصاص 
نیز  بودجه سال 97  در  قانونی  متن  این  یابد. 
تکرار شده است و دولت و مجلس باید تصمیم 
حوزه  به  مالیات  این  از  چه میزان  که  بگیرند 
از  ناشی  بیماری های  درمان  یا  کنترل مصرف 
دخانیات پرداخت شود. وزارت بهداشت این 
مبلغ را در برنامه های کنترل دخانیات، نظارت 

و درمان بیماری ها هزینه می کند.
شاهد  همیشه  وجود  این  با  شد:  یادآور  وی 
درآمدهای  از  جزئی  بسیار  بخش  که  بودیم 
داده  اختصاص  بهداشت  وزارت  به  مصوب 
برنامه  قانون  در  آنچه  طبق  هرچند  می شود؛ 
است،  آمده   97 سال  بودجه  و  توسعه  ششم 
نزدیک به 2هزار میلیارد تومان درآمد از محل 

مالیات دخانیات حاصل خواهد شد.

ناآگاهی و گرایش روزافزون
جوانان به قلیان

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم از شیوع 
گسترش  و  جوانان  میان  در  صنعتی  مخدر  مواد 
تولید مواد مخدر زیرزمینی  فعالیت آشپزخانه های 
انتقاد کرد و گفت: درصد باالیی از گرفتاری در دام 
آسیب  ها به ویژه اعتیاد، به سبب نداشتن مهارت »نه 
گفتن« در افراد است؛ زیرا افرادی که در برابر تعارف 
سیگار و قلیان از سوی دوستان و همساالن، هنر »نه 
دام گرفتاری  ها و  به  باشند، کمتر  داشته  را  گفتن« 

آسیب  های اجتماعی مانند اعتیاد گرفتار می شوند.

گفتن«  »نه  کرد:  تصریح  ادامه  در  ساعی  زهرا 
مهمترین مهارتی است که باید در زمان کودکی 
آموزش داده شود تا افراد را در نوجوانی و جوانی 
در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه می کند. به طور 
حفظ  آن  کارکردهای  که  خانواده هایی  در  قطع 
شده، فرزندان واکسینه شده و کمتر شاهد گرفتار 

شدن آنها در دام آسیب های اجتماعی هستیم.
آموزش  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
خانواده را گام نخست پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی به ویژه اعتیاد دانست و گفت: خانواده ها 
باید تحت آموزش های الزم مقابله با اعتیاد قرار 
گیرند تا بتوانند از استعمال مواد مخدر توسط 

فرزندان خود پیشگیری کنند.
وی در ادامه در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر 
اینکه 20 درصد معتادان تحصیالت عالیه دارند، 
گفت: روی آوردن تحصیلکرده ها و قشر مرفه به 
سمت استعمال مواد مخدر، فرهنگ نادرستی بوده 

که در حال غلبه و حاکم شدن در جامعه است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
در  افراد  متأسفانه  افزود:  اسالمی  شورای 
افیونی  مواد  از  استفاده  به  مهمانی های دوستانه 
و  می آورند  روی  نشاط آور  قرص های  به ویژه 
به دلیل ناآگاهی و گمان اینکه با یک بار مصرف 
ادامه  این قرص ها  به مصرف  نمی شوند،  معتاد 

می دهند و زمینه اعتیاد خود را رقم می زنند.
اینکه رسانه ها به ویژه صدا و سیما  بیان  با  ساعی 
باید توجه بیشتری به آموزش های پیشگیری از 
نوجوانان  و  کودکان  افزود:  باشد،  داشته  اعتیاد 
نحوه  و  موثر  ارتباطی  مهارت های  باید 
گیرند. همچنین  فرا  را  تعامالت  و  دوست یابی 
به مقوله پیشگیری، دستگاه های  در کنار توجه 
این حوزه  باید در  با مواد مخدر  مبارزه  متولی 
به صورت جدی و قوی عمل کنند. ایران به دلیل 
هم مرز بودن با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر 
به ویژه افغانستان، آسیب ها و هزینه های زیادی را 

متحمل می شود.

شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی، بر لزوم تقویت بیشتر مرزها و کنترل 
ادامه داد: متأسفانه  مبادی ورودی تأکید کرد و 
جوانان  میان  در  صنعتی  مخدر  مواد  استعمال 
شیوع پیدا کرده و فعالیت آشپزخانه های زیرزمینی 
تولید مواد مخدر در حال گسترش است؛ در این 
رابطه می طلبد تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر 
صنعتی شناسایی و برخود جدی و قاطع با آنها 

در دستور کار قرار گیرد.
توزیع  عامالن  با  برخوردها  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  باشد،  قاطع تر  باید  مخدر  مواد 
انتظامی  نیروی  با  مناسبی  باید همکاری  مردم 
جهت ارائه آمار و اطالعات توزیع کنندگان مواد 
باید  نیز  انتظامی  نیروی  باشند و  داشته  مخدر 
به عنوان متولی اصلی با عامالن توزیع به صورت 

قاطع برخورد کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تأکید 
مواد  مافیای  سرکردگان  شناسایی  لزوم  بر 
مخدر گفت: در کنار برخورد قانونی مناسب 
به راحتی  را  مخدر  مواد  که  خرده فروشانی  با 
می دهند  قرار  جوانان  و  نوجوانان  اختیار  در 
شناسایی مافیا در دستور کار نیروهای نظامی 
قانونی  خالء  به  باید  همچنین  گیرد.  قرار 
با مواد مخدرنیز اشاره کرد. چرا  برای مبارزه 
به  باید در حوزه اجرای قوانین  که دستگاه ها 
رابطه  این  در  کنند و  صورت هماهنگ عمل 

تعامل بین دستگاهی افزایش یابد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

عرضه و تقاضای دخانیات
از مشکالت حوزه سالمت است

تورم بخش های مختلف در اسفندماه 96 اعالم شد که بر 
این اساس شاخص بهای گروه دخانیات معادل 1۸ درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش مهر، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران )شاخص تورم( در اسفندماه 1396 
به عدد 114.7 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 1.1 درصد 
افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال 
قبل معادل ۸.3 درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده 
ماه منتهی به اسفندماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی 
به اسفندماه 1395 معادل 9.6 درصد است. شاخص کل 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در اسفندماه 1396 پس 
از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0.۸ درصد 

افزایش داشت.
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در اسفندماه 
1396 نسبت به ماه قبل در تمام استانهای کشور با افزایش 
همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان چهارمحال 
و بختیاری معادل 2 درصد و کمترین آن مربوط به استان 
یزد معادل 0.7 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران 

معادل یک درصد افزایش داشته است.

خوراکی ها و آشامیدنی ها
و  خوراکی ها  گروه  بهای  شاخص   ،1396 اسفندماه  در 
آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد افزایش 
داشت. این افزایش بیشتر ناشی از باال رفتن شاخص بهای 
تعدادی از اقالم و گروه ها مانند میوه های تازه )به جز سیب 
معادل 4.9 درصد، گوشت 2 درصد،  پرتقال(  و  درختی 
تخم  مرغ 13.4 درصد، برنج خارجی 9.4 درصد، ماهی و 
حیوانات دریایی 3.9 درصد، خشکبار 2.5 درصد، سیب 
بیسکویت،  درصد،   0.9 آشامیدنی ها  درصد،   2.7 زمینی 
مربا،  شکر،  قند،  درصد،    1.7 خشک  شیرینی  و  کیک 
عسل، شکالت و محصوالت قنادی 0.۸ درصد، روغن ها 
و چربی ها 0.7 درصد، فرآورده های سبزی 1.2 درصد، برنج 
ایرانی درجه دو و نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و 
ترکیبات خوراکی هریک 0.6 درصد و ماکارونی 0.7 درصد 
بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقالم و گروه ها 
مانند سبزی های تازه )به جز سیب زمینی( معادل ۸ درصد، 
پرتقال 1.9 درصد، سیب درختی 1.2 درصد، حبوبات 0.5 

درصد و برنج ایرانی درجه یک 0.2 درصد کاهش یافت.
گروه  بهای  قبل شاخص  سال  مشابه  ماه  با  مقایسه  در 
خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل 7 درصد افزایش نشان 
می دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی ها معادل 
6.9 درصد و گروه آشامیدنی ها 14.4 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین شاخص بهای 
گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه 

قبل 0.1 درصد افزایش داشت.

دخانیات
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به 
ماه قبل معادل 15.9 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی 
از باال رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 15.6 
درصد و انواع سیگار ایرانی 16.9 درصد بوده است. در 
مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات 
معادل 1۸ درصد افزایش داشته است. از این افزایش که از 
جیب مردم می رود، معلوم نیست چه مقدار سهم مالیات 

و چه مقدار سهم مافیا است.

پوشاک و کفش
در اسفندماه 1396، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش 
نسبت به ماه قبل معادل 0.9 درصد افزایش داشت. این 
افزایش بیشتر ناشی از باال رفتن شاخص بهای گروه های 
پوشاک آماده معادل 1.2 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 
1.9 درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس 0.۸ درصد 
بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه انواع کفش معادل 
0.1 درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه مذکور نسبت 

به ماه مشابه سال قبل معادل 6 درصد افزایش داشته است.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
آب،  مسکن،  گروه  بهای  شاخص  اسفندماه 1396،  در 
برق و گاز و سایر سوخت ها نسبت به ماه قبل با افزایشی 
معادل 0.7 درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر باال رفتن 
شاخص بهای ارزش اجاره مسکن شخصی، اجاره بهای 
ساختمانی  خدمات  و  تعمیرات  و  غیرشخصی  مسکن 
هریک معادل 0.7 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه 
سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و 

سایر سوخت ها معادل ۸.9 درصد افزایش داشته است.

دخانیات 18 درصد گران شد
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به گزارش سازمان های بین المللی مرتبط با بهداشت 
)WHO-CDC(، قلیان تهدید دخانیات در قرن 21 
تهدید  به  اشاره  موضوع،  این  علت  بیان  در  است. 
گروه های خاص )زنان و نوجوانان(، رواج باورهای 
مجازی،  فضای  در  تجارت  و  ترویج  نادرست، 
شکل گیری کانون های بزه در شکل مصرف اجتماعی، 
روند  در  مصرف  از  ناشی  دود  و  ریزذرات  تهدید 
امنیت جامعه  انداختن  به تهدید  نیز  آلودگی هوا و 
و خانواده به عنوان دروازه بزه و اعتیاد، تنها بخشی از 
مشکالت این پدیده است؛ چراکه مصرف دخانیات، 
شایعترین عامل قابل پیشگیری مرگ و بیماری است.

تمامی این در حالیست که هرساله بیش از 7 میلیون 
مرگ در اثر مصرف دخانیات و همجواری در کنار 
که  می پیوندد  وقوع  به  دخانیات  مصرف کننده  فرد 
قسمتی از آن در اثر مصرف قلیان بوده و متأسفانه این 
ارقام در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه به ویژه 
جمهوری اسالمی ایران از اهمیت باالتری برخوردار 
است. به طوریکه بر اساس مستندات سازمان جهانی 
بیماری های  و  مرگ  درصد   ۸5 نزدیک  بهداشت، 
ناشی از دخانیات در کشورهای در حال توسعه بوده 
و نیز مصرف دخانیات غیر سیگار )قلیان( در کشور 

ما بیش از دو برابر مصرف دخانیات است.
این موضوع وقتی اهمیت اقتصادی و اجتماعی خود 
را مشخص می کند که بدانیم بار اقتصادی ناشی از 
بیماری و مرگ ناشی از مصرف، 2 تا 3 برابر هزینه 
و  بیمه ها  دولت ها،  دیگر،  عبارت  به  است.  مصرف 
اجتماعی،  و  بهداشتی  عوارض  اقتصادی  بار  مردم، 
تجارت قلیان را متحمل می شوند؛ در حالی که استحاله 
و  )گروه ها  مجازی  فضای  در  شده  ایجاد  فرهنگی 
سایت هایی که به ترویج قلیان مبادرت می ورزند( و 
نیز اجتماعات با محوریت قلیان کشی، گاها قابل جبران 
نیست. بنابراین از یک طرف افرادی که از سود بدون 
تخصص و کالن تجارت قلیان به آسانی نمی گذرند 
واکنش  خود  نداشته  حق  احقاق  برای  حتی  و 
مالی عوارض  بار  نشان می دهند و در سوی دیگر، 
سالمت محور مصرف قلیان )که در خوش بینانه ترین 
برآوردها، دو برابر هزینه مصرف است ( و نوجوان 
و زنانی که به واسطه این کاال دچار تغییر فرهنگی و 

تسهیل بزه و اعتیاد شده اند را شاهد هستیم.

نیمی از افراد غیرسیگاری
در معرض دود دخانیات دیگرانند

طبق نتایج مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت 
استعمال دخانیات در بین جوانان 13 تا 15 ساله طی 
بین  در  قلیان  مصرف  شیوع  سال های 13۸2-13۸6، 
پسران از 16 به 32 و در دختران از ۸/9 به 19 درصد 
افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر مصرف کلی 
درصد  به 26/1  از 12/1  مذکور  سال های  قلیان طی 
رسیده که افزایش مصرف سیگار را هم از 2 درصد 
تحقیق  اساس  بر  است.  داشته  به همراه  به 3 درصد 
مذکور، تجربه اولین مصرف سیگار در سن 10 سالگی 
 36/1 به   17/6 از  فوق الذکر  سال های  طی  متأسفانه 
درصد افزایش پیدا کرده که عمدتاً در گروه سنی پسران 
و از 15/1 به 40/7 درصد بوده است. در تحلیل این 
افزایش قابل توجه می توان به ارتباط افزایش مصرف 
قلیان با پایین رفتن سن شروع مصرف سیگار اشاره 
مناسب،  و  به موقع  برخورد  کرد که در صورت عدم 
خطر پایین تر رفتن سن شروع مصرف سیگار و قلیان 
در نوجوانان، تهدیدی جدی برای سالمت نسل آینده 
خواهد بود. به رغم تمهیدات قانونی به کار گرفته شده،  
در حال حاضر حدود نیمی از افراد غیر مصرف کننده 
با  تماس  معرض  در  عمومی  اماکن  در  دخانی  مواد 
دود دخانیات دیگران قرار دارند. میزان شیوع مصرف 
روزانه قالیان در گروه سنی باالی 15 سال از سال ۸۸ 

تا 95 نیز 50 درصد افزایش یافته است.

رابطه مصرف قلیان
و سوء مصرف ماریجوانا )گل(

براساس مستندات علمی سلولی - مولکولی، نیکوتین 

دروازه ورود به اعتیاد بوده و اغلب مصرف کننده های 
مواد مخدر و محرک، سابقه ابتدایی مصرف سیگار و 
قلیان را در زندگی خود دارند. این موضوع به ویژه 
مصرف  افزایش  و  قلیان  مصرف  ارتباط  درباره 
عنوان گل  ما تحت  در کشور  اخیرا  )که  ماریجوانا 
از اهمیت ملموس تری برخوردار  مصرف می شود( 
دیگر  مطالعات  به  باتوجه  می رسد.  به نظر  و  بوده 
کشورها )یک مطالعه در هلند نشان داد که نگرش 
و پس از آن خود کارآمدی و تأیید اجتماعی قلیان، 
قوی ترین رابطه را با قصد مصرف ماریجوانا داشته 
است(، نیاز به برنامه ر یزی یک مطالعه گسترده برای 
ارتباط اپیدمی نوظهور مصرف گل در ایران و شیوع 
عقبه مصرف قلیان در میان جوانان و نوجوانان وجود 
دارد. نیکوتین یک انتقال دهنده عصبی با خصوصیت 
مخدر و محرک همزمان است که قادر به تحریک 
و تهییج 6 مسیر اصلی تخدیر و تحریک عصبی در 
سیستم عصبی مرکزی است. عالوه بر این، نیکوتین 
حالتی را در پایانه های عصبی مغز ایجاد می کند که 
لذت، پایایی و اعتیاد به دیگر مواد تشدید می شود. 
به عبارت دیگر، مصرف کننده های دخانیات از جمله 
قلیان، به شدت آماده ورود به سوء مصرف دیگر مواد 
هستند )در یک مطالعه سطح نیکوتین خون افراد پس 
از یک وعده قلیان 250 درصد و سطح کوتینین تا 

120 درصد در عرض 45 دقیقه باال رفت(.
از طرف دیگر وابستگی به قلیان تنها منحصر به اعتیاد 
به نیکوتین نیست. وابستگی منحصر به فرد اعتیاد به 
مانند  عواملی  به وسیله  مصرف کننده  فرد  در  قلیان 
تأثیر مواد آروماتیک تنباکوی معسل، روش اجتماعی 
نادرست،  باورهای  مصرف،  قبح  عدم  مصرف، 
تسهیل گری و نوآوری ابزار و نیز برند و گروه سازی، 
ماهیت پیچیده ای به خود گرفته که رهایی از آن، عمال 

سخت است.

کتمان اعتیاد به قلیان
توسط مصرف کنندگان دائمی

دود ناشی از قلیان دارای حجم و فشار باالتری برای 
و همچنین  است  ریتین  به ویژه  بدن،  به  آسیب رسانی 
میزان  و  ساعت(  یک  )حدود  مصرف  طوالنی بودن 
نیکوتین وارده به بدن سبب شده تا اعتیاد پیچیده تری 
از نیکوتین را در مصرف کننده های قلیان شاهد باشیم و 
این موضوع وقتی اهمیت باالتری دارد که بدانیم بیش از 
90 درصد مصرف کننده های قلیان به دلیل فاصله مصرف 
و نبود قبح این ابزار مصرف دخانیات، اعتیاد خود را به 
نیکوتین کتمان کرده ولی قادر به قطع مصرف نیستند. 

الزم به ذکر است برخی سودجویان و عرضه کنندگان 
به  اقدام  بیشتر،  سود  و  مشتری  جذب  برای  قلیان 
افزودن مواد مخدر و روان گردان به توتون مصرفی و 
الکل در آب قلیان می کنند. در تحقیقات و بازرسی های 
انجام شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی و اداره 
اماکن نیروی انتظامی در زمستان 1394، مقادیر زیادی 
انواع مواد روان گردان )گراس و حشیش( که در این 
عرضه  قلیان  به همراه  و  فرآوری  نگهداری،  مراکز 
می شد، کشف، ضبط و توقیف شد و متخلفان نیز 
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.

تبعات ناگوار، حاد و چندگانه بهداشتی مصرف 
و مواجهه با دود قلیان 

وعده  هر  بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  طبق 
مصرف قلیان دودی معادل مصرف 5 تا 10 پاکت 

سیگار )100 تا 200 نخ( وارد ریه فرد می کند.
 دود دست دوم: میزان مواجهه با دود قلیان برای 
اطرافیان معادل 5 تا 10 نخ 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. 
قلیان روی  بقایای دود  دود دست سوم: رسوب   
فرش، دیوارهای محل مصرف قلیان )منزل یا رستوران 
و...( و لوازم شخصی، موجب انتقال سموم سرطان زا 
)که  پوستی  تماس  طریق  از  اطرافیان  و  فرزندان  به 
جذب بسیار باالیی دارد( می شود. الزم به ذکر است 
بیش از 90 درصد افراد سیگاری و قلیانی، قبل از 1۸ 
سالگی با دود قلیان و سیگار مواجهه داشته اند. همچنین 
بررسی های سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام شده، 
ارتباط معناداری بین مصرف قلیان و سرطان های ریه، 
دهان، مری، معده و مثانه، بیماری های انسدادی مزمن 
ریوی، قلبی - عروقی، سکته مغزی، ناباروری مردان، 
ریفالکس دستگاه گوارش و اختالالت سالمت روان 

را نشان می دهد. 
هم  قلیان  مصرف  با  سل  بیماری  طغیان  ارتباط 
جهانی  سازمان  شرقی  مدیترانه  منطقه  گزارش  در 
بهداشت وجود دارد به این صورت که 75 درصد 
موارد سرطان لب و حفره دهانی، ناشی از مصرف 
دخانیات است و دلیل اصلی آن، در بر داشتن عوامل 
سرطان زا و تماس مستقیم مخاط دهان با قلیان است.
افزایش 40 تا ۸0 درصد ابتال به سرطان معده در افراد 

مصرف،  میزان  به  بسته  دخانی،  مواد  مصرف کننده 
به دلیل رسوب مواد سرطان زا در مخاط دهان و بلع 
آن گزارش شده است. این نوع سرطان در افرادی که 
به صورت مداوم الکل و مواد دخانی مصرف می کنند، 

شیوع بیشتری دارد.

90 درصد موارد سرطان ریه، مربوط به افراد 
مصرف کننده سیگار و قلیان است

نیکوتین قابل حل در آب نیست و سموم موجود در 
دود قلیان نیز محلول در آب نیستند، لذا آب موجود 
در قلیان، اثری بر کاهش سمیت و سرطان زایی دود 
نیکوتین  همچنین  ندارد.  قلیان  مصرف  از  حاصله 
وابستگی  موجب  که  است  اعتیاد آور  بسیار  ماده ای 
افراد مصرف کننده قلیان به سایر محصوالت دخانی 
از  توجهی  قابل  مقادیر  می شود.  اعتیاد آور  مواد  و 
فلزات سنگین، ترکیبات آروماتیک و مواد سمی در 
دود حاصل از احتراق ذغال شناسایی شده است که 
عالوه بر مواد سمی و سرطان زای موجود در تنباکو، 
آسیب های مصرف قلیان را افزایش می دهد. این در 
حالیست که 90 درصد موارد سرطان ریه مربوط به 

افراد مصرف کننده سیگار و قلیان است.

ترکیبات موجود در تنباکوی معسل یا میوه ای و 
اثرات ناگوار آن بر سالمتی

 دود دریافتی در هر وعده 6۰ دقیقه ای مصرف 
قلیان، 2۰۰ برابر بیشتر از مصرف یک نخ سیگار 
مواد  و  نیکوتین  ترتیب، حجم  همین  به  و  است 

سمی دریافتی به مراتب بیشتر است. 
 7۰۰۰ ماده شیمیایی که سرطان زایی حداقل 7۰ 
نوع آن به اثبات رسیده، در دود قلیان وجود دارد.

آنها  بیشتر   100 نوع هیدروکربن  چندحلقوی که 
ناقص  اثر سوخت  در  ایجاد سرطان هستند،  عامل 

ذغال و مواد ناخالص محتوی آن تولید می شود.
 میزان منواکسیدکربن ناشی از احتراق ذغال قلیان 
30 برابر بیشتر از اکسیژن است و این خاصیت مانع 
جذب آن در آب شده و به طور مستقیم به ریه فرد 

مصرف کننده وارد می شود.
 تنباکوی معسل )معطر( حاوی 7۰ تا ۸۰ درصد 
مواد افزودنی و اسانس و ترکیبات شیمیایی است 
که به دلیل ایجاد بو و طعم میوه ها و گیاهان پرفایده، 
ایجاد تصور ذهنی  با  را  افراد  از جوانان و  بسیاری 
غلط نسبت به مفید بودن مصرف آن گمراه می کند. 
تنباکوها  نوع  این  روی  شده  انجام  بررسی های  در 
مقادیر بسیاری مواد سمی و سرطان زای قطعی به ویژه 

ترکیبات بنزن و هیدروکربن های معطر چند حلقوی 
)PAH( و فلزات سنگین شناسایی شده است. الزم 
به ذکر است مواجهه با بنزن طی 3 تا 15 سال، باعث 
و  می شود  خون  سرطان  به خصوص  سرطان  بروز 

بیشترین راه جذب آن از طریق تنفس است.

نتایج تحقیق روی 20 نمونه تنباکوی 
معطر)معسل( در بازار ایران
)سال های 1394 و 1395(

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

در تنباکوها شناسایی شده است.
مورد  در  شده  انجام  مطالعات  یافته های  از  نکاتی   
مداخالت مبتنی بر شواهد برای کاهش استعمال قلیان و 
حفاظت از مردم در مقابل استنشاق دود تحمیلی قلیان«:

به یک  1- طی دهه گذشته، استعمال قلیان حقیقتاً 
تبدیل شده است. در حال  پدیده و رخداد جهانی 
خود  درگیر  را  زیادی  افراد  قلیان  مصرف  حاضر 
کرده و یک روش قدیمی چند صد ساله از مصرف 
دخانیات مجددا بازگشته است. قلیان یک گونه شدید 
و  است  دخانیات  اپیدمی  در   )Virulent Strain(
بررسی ها در این باره اندک بوده و لزوم بررسی بیشتر 

از ضروریات است.
2- استعمال قلیان در میان جوانان و نوجوانان به ویژه 
دختران رو به افزایش است. مصرف قلیان از سوی 
سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک تهدید جهانی 

در میان جوانان معرفی شده است.
3- کنترل و ممنوعیت خرید و فروش و عرضه قلیان 
با تنباکوی معسل، اولین پیشنهادی عملی برای کنترل 

مصرف است.
استعمال  بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  به   -4
قلیان در کشورهای آسیایی، آفریقا و شرق میانه در 
از مصرف سیگار شایع تر  میان جوانان و نوجوانان 
باالیی  اهمیت  از  دختران  میان  در  به ویژه  و  بوده 
برخوردار است. تحقیقات نشان داده است که مصرف 
قلیان در بین دانشجویان کشورهای خاورمیانه رواج 
به  تمایل  دیگر جوانان  از  بیش  دانشجویان  و  دارد 
استفاده از آن دارند و این مسئله به یک نگرانی تبدیل 

شده است.
30درصد  در  قلیان  به  گرایش  علت  مهم ترین   -5
موارد، داشتن تجربه جدید به وسیله مصرف کنندگان، 
تفریح، بازی، وقت گذرانی و خوش گذرانی و در باقی 
قلیان  به دود  اعتیاد  به نوعی  یا  نیاز  موارد، احساس 
مصرف کنندگان  یک سوم  حدود  است.  نیکوتین  و 
قلیان در رده سنی کمتر از 25 سال قرار دارند. در 
سنین باالتر، دو علت اول تا 10 درصد باعث گرایش 
افراد به دلیل  به قلیان می شود و بیش از 90 درصد 

وابستگی و اعتیاد به سمت قلیان می روند.
6- شایعترین علل شیوع مجدد قلیان عبارتند از:

 تنباکوی معطر )معسل(: تجربه ای باال برای تحریک 
هر 5 حس )بویایی، بینایی، شنوایی، چشایی و المسه(

 نقطه تالقی بین شیوه اجتماعی استعمال قلیان و 
فرهنگ قهوه خانه، تکامل و ارتقاء رسانه های فراگیر 
ارتباطی، باورها و نگرش های غلط، فقدان قوانین و 
سیاست های مخصوص قلیان، روش های تسهیل گر 
مصرف قلیان، پذیرش نسبی به وسیله غیرسیگاری ها 
)دودی که فیلتر آبی تحریک آن را می گیرد(، واکنش 
ایمن بودن  و  سیگار  ضد  بر  بی تجربه  کمپین های 
قلیان نسبت به سیگار، قلیان به نظر برای ترک آسان 
به ویژه  رسانه  تاثیر  دارد،  سبکی  وابستگی  و  بوده 
مدرن  جامعه  در  فردگرایی  افزایش  مجازی،  رسانه 
)جامعه نیاز به و در جستجوی شکل های جدیدی 
ایجاد خوشی  است(،  اجتماعی شدن  از روش های 
و صمیمیت و نشاط )استعمال دخانیات در جمع، به 
اشتراک گذاری شلنگ، صحبت کردن، زمان طوالنی 
دور هم بودن(، یک نماد قدرتمند )رویا، هنر، عرفان، 

برند(
 صنایع دخانی نقش قابل توجهی در ترویج مصرف 

قلیان دارند
کلیدی ترین  طعم دار،  و  معسل  تنباکوی  تولید   
جذب  و  جذابیت  ایجاد  در  صنایع  این  تاکتیک 

مشتری بوده است
اوقات  برای گذران  به عنوان یک وسیله  قلیان  از   

فراغت استفاده می شود
 باور غلط در مورد کم ضرر بودن یا بی ضرر بودن 

قلیان به خاطر گذشتن دود از آب و تصفیه آن

بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهانی

کشورهای درحال توسعه
میزبان 85 درصد مرگ و بیماری های ناشی از دخانیات
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با  مبارزه  و  کنترل  کشوری  ستاد  گزارش  به 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دخانیات 
مراسم روز جهانی  برگزاری  از  پزشکی، هدف 
مبارزه با دخانیات در قالب یک کمپین جهانی، 
جلب  و  اطالع رسانی  آگاه سازی،  اول  وهله  در 
نهادهای مدنی  مشارکت دستگاه های اجرایی و 
 11 لغایت   5 دخانیات،  بدون  ملی  هفته  است. 
سالمت  برای  سمی  »قلیان،  شعار  با  خردادماه 
و  اهداف  به  توجه  با  همچنین  است.  خانواده« 
برنامه ریزی های انجام شده، تمامی روزهای این 

هفته به شرح زیر نامگذاری شده اند: 
 شنبه، پنجم خردادماه: جوانان علیه قلیان

 یکشنبه ششم خردادماه: خانواده سالم با دوری 
از قلیان

 دوشنبه هفتم خردادماه: قهوه خانه سالم عاری 
از دخانیات

از دخانیات،   سه شنبه هستم خردادماه: دوری 
حق شهروندی

مسئولیت  و  تعهد  خردادماه:  نهم  چهارشنبه   
اجتماعی در پیشگیری از دخانیات 

 پنجشنبه دهم خردادماه: دوری از قلیان برای 
سالمت قلب

 جمعه یازدهم خردادماه: آموزه های دینی علیه 
قلیان

علل انتخاب شعار ملی
»قلیان، سمی برای سالمت خانواده«

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، هروعده 
 10 تا   5 مصرف  معادل  دودی  قلیان،  مصرف 
فرد  ریه  وارد  نخ(  تا 200   100( سیگار  پاکت 

می کند. 
قلیان  دود  با  مواجهه  میزان  دوم:  دست  دود 
برآورد  سیگار   10 تا   5 معادل  اطرافیان  برای 
با دود دست دوم  شده است. تماس و مواجهه 
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 
)منزل،  قلیان  مصرف  محل  دیوارهای  فرش، 
رستوران یا ...( و لوازم شخصی، موجب انتقال 
سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافیان از طریق 
دارد،  باالیی  بسیار  جذب  که  پوستی  تماس 
درصد   90 از  بیش  است  به ذکر  الزم  می شود. 
افراد سیگاری و قلیانی قبل از 1۸ سالگی با دود 

سیگار و قلیان مواجهه داشته اند.
تحقیقات  نتایج  از  سیستماتیک  بررسی های 
قلیان  مصرف  بین  معناداری  ارتباط  انجام شده، 
مثانه،  و  معده  دهان، مری،  ریه،  و سرطان های 
بیماری های انسدادی مزمن ریوی، قلبی عروقی، 
سکته مغزی، ناباروری مردان، ریفالکس دستگاه 
گوارش و اختالالت سالمت روان نشان می دهد.

استعمال قلیان و ارتباط آن با
شیوع بیماری های غیرواگیر در کشور

الزم به ذکر است استعمال دخانیات، یکی از 4 
عامل خطر قابل پیشگیری از شیوع بیماری های 
جهانی  تعهدات  اساس  بر  که  است  غیرواگیر 
میزان 30 درصد کاهش  به  تا سال 2025   باید 
یابد. به لحاظ اهمیت موضوع و تأثیر مجموعه 
فعالیت هایی که با هدف افزایش آگاهی عمومی 
نسبت به مضرات مصرف دخانیات انجام شده 
از  پشتیبانی  در  مسئوالن  حمایت طلبی  به  و 
برنامه کنترل دخانیات نیاز دارد، در کشور یک 
 ( دخانیات  بدون  ملی  هفته  عنوان  هفته تحت 
داده  اختصاص  خردادماه(   10 تا   4 از  معموال 

که شعار سازمان  در حالیست  این  است.  شده 
بدون  مناسبت روز جهانی  به  بهداشت  جهانی 
دخانیات سال 201۸ به تأثیر مصرف دخانیات 
بر بیماری های قلبی-عروقی و مرگ و میر مرتبط 
اختصاص یافته است. 2 میلیون از 7 میلیون مرگ 
بیماری های  به علت  دخانیات  از مصرف  ناشی 
زیادی  افراد  که  حالی  در  است،  عروقی  قلبی 
ارتباط  خصوص  در  الزم  آگاهی  از  جهان  در 
عروقی  قلبی  بیماری های  و  دخانیات  استعمال 
عامل  دخانی  مواد  مصرف  نیستند.  برخوردار 
عروقی،  قلبی  بیماری های  توسعه  برای  مهمی 
محیطی  عروق  بیماری های  و  مغزی  سکته 
مورد  در  مردم  اکثر  ناآگاهی  همچنین  است. 
اینکه دخانیات یکی از علل اصلی بیماری های 
شناخته شده  آثار  وجود  با  است،  عروقی  قلبی 
دخانیات بر سالمت قلب و در دسترس بودن 
مرتبط  مرگ و میر  کاهش  برای  راه حل هایی 
در  این  است.  عوامل  این  ازجمله  بیماری،  با 
 )CVD( حالیست که بیماری های قلبی عروقی
در بین سایر علل مرگ در جهان، باعث مرگ 

تعداد بیشتری از مردم می شود.
معرض  در  گرفتن  قرار  و  دخانیات  مصرف 
کل  از  درصد   12 حدود  عامل  دست دوم  دود 
مرگ و میر بیماری های قلبی است و نیز به عنوان 
پس  عروقی  قلبی  بیماری های  علل  دومین 
اپیدمی  است.  شده  شناخته  باال  فشارخون  از 
جهانی دخانیات در هر سال بیش از 7 میلیون 
نفر را به کام مرگ می برد که نزدیک به 9۰۰ 
هزار نفر از آنها افرادی هستند که در معرض 
افراد سیگاری های  دود دست دوم  با  مواجهه 
قرار دارند و خود سیگار نمی کشند. همچنین 
نفر  میلیارد  از 1  بیش  یا  به ۸0 درصد  نزدیک 
در  دخانیات  مصرف کننده  نفر  میلیارد   1.4 از 
سراسر جهان در کشورهای کم درآمد و با درآمد 
متوسط زندگی می کنند که در آن، بار بیماری و 

مرگ مرتبط با دخانیات سنگین تر است.
در  قلیان  استعمال  اسف بار  وضعیت  اینجا  در 
جامعه، در کنار ناآگاهی و اطالع رسانی کم در 
خصوص مضرات غیرقابل جبران استعمال قلیان 
سیاست های  نبود  کنار  در  را  نزدیک  آینده  در 
بلند مدت جهت مهار این معضل اجتماعی داریم. 
استفساریه  طرح  موضوع  که  حالیست  در  این 
قانون جامع کنترل دخانیات که با هدف خروج 
اماکن  لیست  از  کافی شاپ ها  و  قهوه خانه ها 
محترم  نمایندگان  از  تعدادی  سوی  از  عمومی 
دیگری  وقت  هر  از  بیش  شده،  ارائه  مجلس 
نگران کننده است؛ چراکه در صورت تصویب 
افزایش  ازجمله  ناگواری  تبعات  طرح،  این 
به  نوجوانان  بیشتر  گرایش  قلیان،  استعمال 
و  مواد مخدر  انواع  به  اعتیاد  و  قلیان  استعمال 
روانگردان ها در پی خواهد داشت. متأسفانه سن 
استعمال قلیان در کشور ما همچنان رو به کاهش 
و در مقابل بیماری های ناشی از استعمال آن رو 
بهترین فرصت  این هفته  لذا  است.  افزایش  به 
نمایندگان  حمایت طلبی  راستای  در  تا  است 
مجلس شورای اسالمی در استرداد یا مخالفت با 
طرح مذکور، تالش های الزم انجام شود، چراکه 
مردم،  نمایندگان  تصمیمات  تمامی  در  همیشه 

سالمت جامعه در اولویت بوده و هست. 
جهت  حاضر  طرح  شدن  مطرح  همچنین 
لیست  از  قهوه خانه ها و کافی شاپ ها  خروج 
آثار سالمتی  از  فارغ  عمومی،  اماکن  شمول 
و بهداشتی ناشی از افزایش مصرف دخانیات 
و قلیان در این اماکن، آثار اجتماعی، امنیتی 
و بهداشتی مختلفی نیز به همراه دارد که مورد 

که  این در حالیست  قرار گرفته است.  غفلت 
فهرست  از  کافی شاپ ها  و  قهوه خانه ها  خروج 
از  اماکن  این  خروج  به معنای  عمومی،  اماکن 
شمول قوانین و مقررات حاکم بر اماکن عمومی 
مانند قوانین نظارتی در تأسیس، صدور پروانه، 
این  کارکنان  و  متصدیان  صالحیت  بررسی 
اماکن، بررسی وضعیت بهداشتی مکان و مواد 
اماکن  بر  نظارت  اداره  توسط   ... و  عرضه شده 
محیط  بهداشت  مرکز  انتظامی،  نیروی  عمومی 
کار وزارت بهداشت، شهرداری ها و ... خواهد 

بود.
اماکن بدون  این  قانون، تأسیس  این  با تصویب 
اخذ مجوز و بدون بررسی صالحیت متصدیان 
آن صورت خواهد پذیرفت و همچنین می تواند 
و  باشد  داشته  به همراه  را  بازرسی  از  ممانعت 
کنترل، نظارت و بازرسی نهادهای مختلف ناظر 
در این زمینه را با اخالل مواجه نماید. همچنین 
از  کافی شاپ ها  و  قهوه خانه ها  شدن  مستثنی  با 
فهرست اماکن عمومی، ورود به این اماکن مانند 
منزل شخصی فرد یا هر مکان خصوصی دیگر، 
نیازمند حکم قوه قضائیه خواهد بود که این امر 
بهداشتی،  و  امنیتی  اجتماعی،  نظر  از  می تواند 
موجب  و  باشد  داشته  به دنبال  فراونی  خطرات 
عمومی،  نظم  اخالقی،  امنیت  در  اخالل  ایجاد 

کرامت انسانی و حقوق شهروندی شود.
بخشی از اهداف برگزاری هفته بدون دخانیات 

عبارتند از:
 حمایت طلبی از سیاست های موثر برای کاهش 

مصرف دخانیات و افزایش آگاهی عمومی

ارتباط  زمینه  در  عمومی  آگاهی  افزایش   
سایر  و  قلبی  سکته  با  دخانیات  مصرف  بین 
بیماری های قلبی عروقی )CVD(، ازجمله سکته 
مغزی که در مجموع بزرگترین علل مرگ و میر 

در جهان شناخته شده اند
تأثیر  از  مردم  میان عموم  در  آگاهی  افزایش   
مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود 

دست دوم بر سالمت قلب و عروق
 برجسته نمودن اقدامات قابل اجرا که مخاطبان 
کلیدی، ازجمله دولت ها و مردم می توانند برای 
و  دخانیات  مصرف  با  مرتبط  خطرات  کاهش 

بیماری های قلبی انجام دهند
دولت ها  و  مردم  برای  فرصت هایی  ترویج   
برابر  در  قلب  سالمت  از  محافظت  به منظور 

دخانیات
 تشویق کشورهای جهان به حمایت و اجرای 
بهداشت  سازمان  شده  تأیید  اقدامات  موثر 
کنترل  مورد  در   FCTC WHO /MPOWER

دخانیات 
 همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران در اطالع رسانی به عنوان سازمان مردم نهاد 
فعال در زمینه مبارزه و کاهش مصرف دخانیات 
و قلیان در جامعه و برگزاری همایش پیشگیری 
از دخانیات در مدارس مشمول طرح پاد که در 
این طرح 62 مدرسه با تعداد 15 هزار دانش آموز 
در بر گرفته می شوند. همکاری و هماهنگی این 
سازمان مردم نهاد در برگزاری نمایشگاه و غرفه 
در روز همایش و دعوت از پادیاران سالمت و 

دانش آموزان

اهداف هفته ملی بدون دخانیات اعالم شد 

آگاه سازی، اطالع رسانی
جلب مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی

قلیان، سمی برای سالمت خانواده 

 نیکوتین قابل حل در آب نیست و سموم موجود در 
دود قلیان نیز محلول در آب نیستند

قوانین و مقررات ملی و بین المللی
برای مبارزه با دخانیات

1- کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات مصوب آبان 
ماه 13۸4 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 بند 1 ماده 4: همه باید از تهدید جدی و اثرات زیانبار 
و ماهیت اعتیادآور استعمال دخانیات و قرارگرفتن افراد 
در  و  شوند  آگاه  دخانیات  از  دود حاصل  معرض  در 
سطح دولتی، اقدامات اداری و اجرایی و قانونی مؤثری 
به عمل آید که افراد جامعه در معرض دود دخانیات قرار 

نگیرند.
بند 2 ماده 4 کنوانسیون: لزوم  از   آیتم های الف و ب 
قرار  از  اشخاص  همه  حفظ  به منظور  اقداماتی  انجام 
گرفتن در معرض دود حاصل از دخانیات و جلوگیری 
و  دخانیات  استعمال  به  جدید  افراد  آوردن  روی  از 
کاهش  و  دخانیات  ترک  به  بقیه  ترغیب  و  تشویق 

استعمال دخانیات در هر شکل.
 آیتم ب بند 2 ماده 5 کنوانسیون: تصویب مقررات 
قانونی و اداری و اجرایی مؤثر و اجرای آنها یا هرگونه 
محو  به  مربوط  برنامه های  پیشبرد  در  دیگر  اقدامات 
و  نیکوتین  به  اعتیاد  و  دخانیات  استعمال  کاهش  و 
قرارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات به 

نحو مقتضی.
از در معرض دود  ماده ۸ کنوانسیون در جلوگیری   

دخانیات قرار گرفتن افراد.
1( اعضا می پذیرند که تحقیقات علمی به وضوح روشن 
موجب  دود،  معرض  در  افراد  گرفتن  قرار  که  ساخته 

مرگ، بیماری و ناتوانی می شود.
2( اعضا باید در محدوده سیستم قضایی خود که قوانین 
از قرارگرفتن  ملی آن را تعیین کرده، برای جلوگیری 
اماکن  در  دخانیات  از  حاصل  دود  معرض  در  افراد 
و  کار  محل های  عمومی،  وسایل حمل و نقل  سربسته، 
سایر اماکن عمومی دیگر، اقدامات اداری و اجرایی و 
قانونی مؤثری صورت داده یا هرگونه قانون دیگری که 

الزم است را تصویب کرده و به اجرا گذارند.
دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون   -2

مصوب مهرماه 13۸5 مجلس شورای اسالمی
 ماده 10 درخصوص ممنوعیت تبلیغات

 ماده 11 درخصوص ممنوعیت عرضه و فروش
 ماده 12 درخصوص ممنوعیت فروش به زیر 1۸ سال

استعمال  ممنوعیت  درخصوص   13 ماده   1 تبصره   
دخانیات در اماکن عمومی

بسته  بندی محصوالت  ماده 16 درخصوص ضوابط   
دخانی قابل عرضه در اماکن مجاز

3- آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات مصوب 
مهرماه 13۸6 هیأت دولت

 بند ۸ ماده 1 درخصوص اماکن عمومی مشمول قانون
 ماده 2 درخصوص ممنوعیت تبلیغات

 ماده 4 درخصوص شرایط فروش و عرضه
محصوالت  تبلیغاتی  کاالهای  درخصوص   6 ماده   

دخانی
 ماده 12 درخصوص پروانه فروش و فروشندگان مواد 

دخانی
محصوالت  فروش  ضوابط  درخصوص   16 ماده   

دخانی.
زمینه  در  اقدامی  هیچ گونه  چنانچه  است  ذکر  شایان 
نشود،  انجام  مواد دخانی  و  قلیان  ممنوعیت و عرضه 
پیش بینی می شود طی 10 سال آینده بیش از نیمی از 
جوانان کشور در سنین بهره وری به جرگه مصرف کنندگان 
این  قلیان وارد خواهند شد که  مواد دخانی خصوصاً 
برای  عدیده ای  بهداشتی  و  اجتماعی  تبعات  موضوع، 
کشور از طریق افزایش بار بیماری، کاهش بهره وری، 
غیبت از کار، ایجاد سستی و رکود، آلودگی به سایر مواد 
 ... و  اجتماعی  بزه کاری های  افزایش  مخدر،  و  دخانی 

به همراه خواهد داشت.
از  ناشی  بیماری های  درمان  هزینه های  به  باتوجه 
دخانیات که طبق برآوردهای انجام شده بین 2 تا 3 برابر 
هزینه های مصرف مواد دخانی است، بخش عظیمی از 
بودجه کشور نیز در این زمینه مصرف خواهد شد. لذا با 
در نظر گرفتن همه شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی، 
 باید نگاه ویژه ای به سالمتی جامعه به عنوان محور توسعه 
پایدار داشته باشیم. به هرحال، جمع آوری قلیان از اماکن 
عمومی خواست اکثریت قریب به اتفاق عموم جامعه نیز 
هست و این موضوع هیچ گونه مغایرتی با ادامه فعالیت 
قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی )در صورت عدم 

عرضه و فروش قلیان و مواد دخانی( ندارد.

قلب سالم با دوری از قلیان
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در سال حمایت از تولید داخلی
و با وجود بیش از 40 برند داخلی و خارجی سیگار در بازار

مارلبرو وارد ایران می شود!
صنعت،  وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی 
معدن و تجارت اعالم کرد: تولید مشترک سیگار 
خصوصی  بخش  با  موریس«  »فیلیپ  شرکت 

داخلی با برند مارلبرو در دست بررسی است.
فیلیپ  شرکت  اکونومیست،  ایران  گزارش  به 
موریس )Philip Morris(، یک شرکت آمریکایی 
تولید سیگار و تنباکو است که محصوالت خود را 
با برند مارلبرو تولید و در بیش از 200 کشور توزیع 
می کند. بر اساس گزارش شبکه اطالع رسانی تولید 
و تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در واکنش به اخباری در مورد امضای تفاهم نامه 
شرکت  با  ایرانی  خصوصی  شرکت  یک  توسط 
فیلیپ موریس برای تولید سیگار در ایران، اعالم 
خصوصی  شرکت  یک  تفاهم نامه  هرچند  کرد: 
سرمایه گذاری  برای  موریس  فیلیپ  شرکت  و 
اما  امضا شده،  مارلبرو در کشور  تولید سیگار  و 
صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در حال بررسی است. 
به گفته علی اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه ر یزی 
و نظارت بر دخانیات کشور، واردات سیگار در 
افزایش تولید داخلی 76 درصد  به دلیل  سال 96 
ماده   3 تبصره  اساس  بر  همچنین  یافت.  کاهش 
102 قانون برنامه پنجم کشور، دولت مکلف شده 
اصلی  برند  همان  با  را  سیگار  واردات  تا  است 
همه  رو،  این  از  و  کند  داخلی  تولید  به  تبدیل 
واردکنندگان طبق یک جدول زمانی خاص، ملزم 

به تولید داخلی شدند.
بر اساس اعالم رئیس مرکز برنامه ر یزی و نظارت 
بر دخانیات کشور، در سال 1393 بیش از 13.6 
این  که  شد  وارد  کشور  به  سیگار  نخ  میلیارد 
با  رقم در سال 94 به 16.4 میلیارد نخ رسید. 
استفاده  و  جدید  تولیدی  واحدهای  راه اندازی 
از ظرفیت خالی واحدهای موجود، سال گذشته 
واردات سیگار به 3.27 میلیارد نخ رسید. این 
به  داخلی  تولیدات  سهم  که  است  حالی  در 
مصرف ساالنه کشور که در سال 1393 به 53 
درصد رسیده بود، در سال 96 به بیش از 9۰ 

درصد رسید.
در این شرایط، مارلبرو که سهم قابل توجهی از 
اختصاص  به خود  را  قاچاق کشور  بازار سیگار 
داده، حاال با رایزنی ها و پافشاری وزارت صنعت، 
در  قانونی  و  رسمی  به صورت  تجارت  و  معدن 
حال ورود به بازار ایران است. ورود به همراه دایر 
کردن خط تولید این سیگار در ایران، به این معنا 
در آینده نه چندان دور می توانیم تبلیغات شرکت 
مارلبرو را در خیابان ها ببینیم. دولتی ها بهانه هایی 
به عنوان  را  اشتغال زایی  و  قاچاق  با  مبارزه  چون 
دلیل دایر کردن خط تولید سیگار مارلبرو مطرح 

کرده اند.
شرکت  خارجی،  برند  این  درباره  مهم  نکته 
موریس صاحب  فیلیپ  است.  آن  امتیاز  صاحب 
برند سیگار مارلبرو، طبق اظهارات عضو کمیسیون 
قضایی مجلس، متعلق به رژیم صهیونیستی است. 
عالوه بر این، نفس راه اندازی خط تولید یک برند 
خارجی در سالی که حمایت از تولید داخلی باید 
مورد توجه قرار گیرد، اشکال بزرگ دیگری است 

که به این تصمیم می توان وارد کرد.

یک اتفاق ناشایست
حقوقی  کمیسیون  عضو  پورمختار،  محمدعلی 
از واردات  تیرماه سال گذشته  و قضایی مجلس 
و  خاص  شرکت  یک  دست  به  مارلبرو  سیگار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مجوز  با  آن هم 

خبر داد. 
وی در تشریح این موضوع گفت: اتفاق ناشایستی 
در کشور رخ داده است که معلوم می کند برخی 
صهیونیستی  شرکت های  با  ارتباط  به  مسئوالن 
عالقه دارند و آن، موضوع وارادات سیگار مارلبرو 
بوده که محصول شرکت فلیپ موریس اسرائیل 

است. 
این نماینده مجلس با اشاره به کم و کیف مسئله 
شرکت  یک  حاضر  حال  در  افزود:  شده،  یاد 

را  تقاضا  این  و  کرده  ارائه  تقاضایی  مجددا 
وزیر  آقای  به  دخانیات  بر  نظارت  مدیرکل 
منعکس کرده است. در این رابطه آقای وزیر 
دستوری صادر کرده که صرفا به این شرکت 

واردات  اجازه  ناشناخته(  شرکت  )یک 
سیگار داده شود.

در  همچنین  کرد:  تأکید  پورمختار 
بر  نظارت  مدیرکل  نامه 

وزیر  به  دخانیات 
و  معدن  صنعت، 
شده  گفته  تجارت 
شرکت های  که 

مختلفی قصد واردات 
این سیگار را دارند و 
هستند  آن  خواستار 
دخانیات  شرکت  و 
از  یکی  نیز  ایران 
که  است  متقاضیان 

میلیون ها بازنشسته را 
حمایت می کند.

آیا رانتی پشت پرده این واردات هست؟
اساس  بر  ایران  در  مارلبرو  سیگار  بازار  ارزش 
آخرین آمار وزارت صنعت بیش از یک میلیارد 
دالر است. این در حالی است که مصرف مارلبرو 
برند  که 30  می پذیرد  درحالی صورت  ایران  در 
 10 از  بیش  و  می شوند  تولید  داخل  در  سیگار 
کشور  به  قانونی  به صورت  نیز  خارجی  برند 
واردات  بر  اصرار  وجود،  این  با  می شوند.  وارد 

فشار  با  ایران  در  مارلبرو  تولید  راه افتادن خط  و 
دولتی ها جای سوال دارد.

به هرحال در سال حمایت از تولید داخلی و در 
راستای عمل به اقتصاد مقاومتی چه لزومی دارد با 
وجود بیش از 40 برند داخلی و خارجی، مارلبرو 
وارد ایران شود؟ در صورتی که مارلبرو وارد شود، 
و  از کشور خارج خواهد شد  توجهی  قابل  ارز 

درآمد حاصله به نفع دولت است.
برند  این  مشترک  تولید  خط  که  در صورتی  اما 
راه اندازی شود، دو حالت برای تأمین مواد اولیه 
وجود دارد. اول اینکه مواد اولیه نیز وارد شود که 
خواهد  خارج  کشور  از  توجهی  قابل  ارز  بازهم 
شد. حالت دوم، استفاده از مواد اولیه داخلی است 
داخلی  سیگارهای  تولید  در  اولیه  مواد  این  که 

استفاده می شود.
توسعه،  پنجم  قانون  اساس  بر  که  است  گفتنی 
دولت تا پایان سال 94 مکلف بر کاهش واردات 
به صفر  این محصول  واردات  سیگار و رساندن 
بوده است. اما به دالیلی چون ناتوانی در تأمین نیاز 
داخلی، این مهم عملی نشده است. با این تفاسیر 
تولیدکنندگان  شرایط  به  کمک  می رسد  نظر  به 

مهمتر از توجه به واردات سیگار خارجی باشد.

ساالنه 40 میلیارد نخ سیگار
در ایران مصرف می شود

به گزارش موج، ساالنه نزدیک به 40 میلیارد نخ 

میلیارد   35 که  می شود  مصرف  ایران  در  سیگار 
از  کمتر  میزان،  این  از  و  است  داخل  تولید  آن 
به همین میزان،  اما  میلیارد آن صادر می شود؛   4
نیز  به کشور  واردات سیگار  نخ  میلیون  یعنی 4 
وجود دارد و با در نظر گرفتن قاچاق 5 میلیارد نخ 
سیگار در کشور، می توان گفت بزرگی بازار ایران 

بیش از 55 میلیون نخ در سال است.
یکی از تکالیف ذکر شده در قانون برنامه پنجم 
که  بود  واردات سیگار  به صفر رساندن  توسعه، 
محقق نشد اما مسئوالن وعده دادند این موضوع 

تا پایان سال 1397 عملی شود.
میزان واردات سیگار در سال گذشته معادل 3.2 
 3.9 واردات  با  قیاس  در  که  بود  دالر  میلیارد 
کاهش  درصد   1۸  ،1395 سال  دالری  میلیارد 
یافته است. این در حالی است که میزان واردات 
سیگار در سال 1394 معادل 16.4 میلیارد نخ بوده 
در  نخ  میلیارد  به 3.2  آن  کاهش  به  توجه  با  که 
سال 1396 معادل 76 درصد طی سه سال گذشته 

رسیده است.

بیش از 60 میلیارد سیگار
همراه با سالمت جامعه دود می شود

نخ  میلیارد   60 از  بیشتر  میانگین  به طور  ساالنه 
سیگار در کشور دود می شود و تنها نتیجه ای که 
برای کشور دارد، بیماری و هزینه های درمانی است 
که بر دوش دولت می ماند. هزینه های درمانی ای 

باعث  بر دوش دولت می گذارند،  که سیگاری ها 
تضییع حقوق کسانی می شود که از دایره مصرف 
اتفاق  این  جبران  برای  هستند.  به دور  دخانیات 
قرار شد تا مالیات های اخذشده از فروش سیگار، 
درمان،  و  بهداشت  وزارتخانه های  اختیار  در 
آموزش و پرورش و ورزش و جوانان قرار گیرد تا 

برای مقابله با مصرف سیگار هزینه کنند.
به هر حال، وزارت بهداشت و درمان متولی اصلی 
پیشگیری و درمان بیماری ها است. آمار مسئوالن 
صعودی  سیر  از  نشان  مختلف  دوره های  در 
هرسال،  که  معنا  این  به  دارد،  سیگار  مصرف 
به سمت مصرف  یا  افراد  از  قابل توجهی  درصد 
سیگار گرایش پیدا می کنند، یا میزان مصرف آنها 
تغییر می کند که در هر صورت، این اتفاق یعنی 
افزایش بیماری های ناشی از دخانیات و افزایش 

هزینه های درمانی.
 73 ماده  براساس  تا  شد  باعث  موضوع  همین 
قانون اساسی، منابعی از محل مالیات های حاصل 
قرار  وزارتخانه هایی  اختیار  در  سیگار  درآمد  از 
مصرف  با  مقابله  متولی  زمینه  این  در  که  گیرد 

دخانیات محسوب می شوند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
درآمد  تقسیم  درباره چگونگی  بهداشت  وزارت 
حاصل از مالیات بر دخانیات که در بودجه سال 97 
تصویب شد، گفته است: »در ماده 73 قانون برنامه 
دخانیات  مالیات  مصارف  بحث  توسعه،  ششم 
ماده  این  طبق  است؛  به صراحت مشخص شده 
دخانیات  مالیات  از  حاصل  درآمد  درصد   100
 50 به میزان  بهداشت  وزارت  حوزه های  به  باید 
درصد، وزارت ورزش و جوانان به میزان 

س
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجل
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30 درصد و وزارت آموزش و پرورش به میزان 20 
درصد اختصاص یابد.

بهزاد ولی زاده ادامه داد: این متن قانونی در بودجه 
سال 97 نیز تکرار شده است و دولت و مجلس 
باید تصمیم بگیرند که چه میزان از این مالیات به 
حوزه کنترل مصرف یا درمان بیماری های ناشی از 
دخانیات پرداخت شود. وزارت بهداشت این مبلغ 
را در برنامه های کنترل دخانیات، نظارت و درمان 
ما همیشه  این وجود  با  بیماری ها هزینه می کند. 
شاهد بودیم که بخش بسیار جزئی از درآمدهای 
داده  اختصاص  بهداشت  وزارت  به  مصوب 
توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  آنچه  اما  می شود. 
و بودجه سال 97 آمده این است که نزدیک به 2 
هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات دخانیات 

حاصل خواهد  شد.

هرچه می بافیم، وزارت صنعت پنبه می کند!
اعتقاد کارشناسان  به  مصرف دخانیات در کشور 
و  بیماری ها  بالطبع،  و  است  گسترش  حال  در 
به طور  و  سیگار  مصرف  به واسطه  که  خساراتی 
رشد  نیز  می شود  وارد  کشور  به  دخانیات  کلی 
برای  بیشتر  هزینه های  یعنی  این  داشت.  خواهد 
کشور و این هزینه باید از منابعی تأمین شود که به 
افراد غیر سیگاری آسیبی وارد نکند. اجرای ماده 
73 به صورت کامل می تواند مشکالت زیادی را در 
کشور برطرف سازد و انتظار می رود دستگاه های 
نظارتی قوی تر از قبل بر اخذ و وصول مالیات های 

فروش سیگار نظارت داشته باشند.
با  مبارزه  ملی  هفته  در همایش  بهداشت  وزیر 
دخانیات سال گذشته با انتقاد از عملکرد وزارت 
صنعت اعالم کرد که هرچه ما می بافیم، وزارت 
نیز  بهداشت  وزیر  معاون  می کند!  پنبه  صنعت 
از مافیایی سخن گفت که از واردات و قاچاق 
می برد.  درصدی   4۰۰ سود  کشور،  به  سیگار 
دخانیات  جهان  در  نفر  میلیارد  یک  به  نزدیک 
مصرف می کنند که ۸0 درصد آنها در کشورهای 
با درآمد متوسط و پایین ساکن هستند. همچنین 
وزیر بهداشت اعالم کرده که متأسفانه آمار دقیقی 
از میزان مصرف در جامعه وجود ندارد و اگر هم 
باشد، آن را کتمان می کنند. اما نهادهای بین المللی 
پیش بینی می کنند که ایران در چند دهه آینده، به 
جهان  در  دخانیات  مصرف  کانون های  از  یکی 

تبدیل می شود.
هاشمی تأکید کرد: ساالنه 10 هزار میلیارد تومان 
هزینه سیگار می شود که می گویند برای به دست 
آوردن آرامشی کاذب است. موارد دیگری فراهم 
باشد،  داشته  مردم  برای  بیشتری  نشاط  که  کنید 

پولشان هدر نرود و زیان نبینند.

روزانه 20 میلیارد تومان برای درمان 
عوارض مصرف دخانیات در کشور هزینه 

می شود
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

اینکه  بیان  با  این  از  پیش  نیز  اسالمی  شورای 
نوجوانان،  سنی  گروه  در  دخانیات  مصرف 
دانش آموزان و دانشجویان نسبت به دهه های قبل 
افزایش داشته، گفت: سازمان بهداشت جهانی در 
استراتژی خود برای مبارزه با دخانیات، 6 مؤلفه را 
مدنظر قرار داده که مهم ترین آنها، افزایش مالیات 
به طور  روزانه  که  حالی  در  است.  دخانیات  بر 
عوارض  درمان  برای  تومان  میلیارد   20 متوسط 
می شود،  هزینه  کشور  در  دخانیات  مصرف 
افزایش مالیات بر خرده فروشی اصلی ترین مؤلفه 
اساس  بر  است.  دخانیات  مصرف  کاهش  برای 
برآورد سازمان جهانی بهداشت، چنانچه کشورها 
افزایش  درصد  تا 70  را  بر خرده فروشی  مالیات 
دهند، 37 درصد مصرف دخانیات در دنیا کاهش 
به  دستورالعمل  به عنوان  مؤلفه  این  می کند.  پیدا 

کشورهای دیگر نیز فرستاده شده است. 
جزو  ایران  داد:  ادامه  قربانی  محمدحسین 
کشورهایی بود که این دستورالعمل ها را پذیرفت 
به  اسالمی  مجلس شورای  در  سال 13۸5  در  و 
شد.  ابالغ  وقت  دولت  توسط  و  رسید  تصویب 
به  توجه  با  ایران  در  که  است  این  بر  ما  برآورد 
مجموع اقداماتی که در دولت، وزارت بهداشت، 
سازمان های مردم نهاد و مجلس در حیطه کاهش 
درصد   60 چنانچه  است،  شده  انجام  دخانیات 
مالیات بر خرده فروشی نیز در کشور لحاظ شود، 
خدمات  صرف  تومان  میلیارد  هزار   11 بر  بالغ 

بهداشتی و درمانی مردم خواهد شد. 

هیچ جای دنیا اینطور به سرمایه گذاران 
خارجی میدان نمی دهند

حوزه  در  کشور  عمده  مشکل  درباره  قربانی 
دخانیات گفته است: هنوز آمار و ارقام دقیقی درباره 
در  در کشور  دخانیات  واردات  و  تولید  مصرف، 
دست نداریم. طبق بررسی ها ساالنه مصرف حدود 
60 تا 65 میلیارد نخ سیگار در کشور تخمین زده 
شده است. صنعت ملی ما سالیان سال سابقه تولید 
دارد و دستگاه های ما ساالنه 12 میلیارد نخ سیگار 
تولید می کنند و بقیه توسط قاچاق و سرمایه گذاران 

خارجی در کشور تأمین می شود.

به  اینطور  دنیا  هیچ جای  اینکه  بیان  با  وی 
که  نمی دهند  میدان  خارجی  سرمایه گذاران 
ادامه  ببرند،  تاراج  به  را  مردم  سرمایه و سالمت 
داد: شرکت های داخلی تولید سیگار، هم توتون و 
هم کاغذ سیگار را از طریق قاچاق یا واردات از 
خارج تأمین می کنند که حدود ۸0 درصد هزینه 
و  می شود  هزینه  کشور  از  خارج  در  آنها  تولید 
فقط 20 درصد آن بابت اشتغال در داخل کشور 
است. این در حالیست که روزانه به طور متوسط 
مصرف  عوارض  درمان  برای  تومان  میلیارد   20

دخانیات هزینه می شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
همچنین پیش از این به شرکت آمریکایی انگلیسی 
BAT و شرکت ژاپنی GIT اشاره کرد که در ایران 
کمتر از 2 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده 
و برای کمتر از 1500 نفر اشتغال ایجاد کرده اند. 
تومان  میلیارد  این شرکت ها در هر سال ۸ هزار 
سود می برند و این پول را از کشور خارج می کنند 
و باید گفت میدان دادن به خارجی ها برای فعالیت 

در تولید سیگار، خیانت به کشور است.

فقط دو شرکت ساالنه 8 هزار میلیارد 
تومان پول به جیب میزند

دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
استعمال  با  مبارزه  فعاالن  از  یکی  به عنوان  نیز 
کرد:  تأکید  اینباره  در  کشور  در  دخانیات 
استراتژی  دو  کشور  به  نفوذ  برای  غربی ها 
خانواده  بنیان  به  ضربه زدن  یکی  دارند،  اصلی 
افزایش  طریق  از  مردم  بیمارکردن  دیگری  و 
بی ثمر  آنها  تالش های  البته  دخانیات.  مصرف 
بین  در  دخانی  مواد  مصرف  میزان  و  نبوده 
برای  است.  افزایش  حال  در  پسران  و  دختران 
روشن شدن این قضیه، من اسم دو شرکت مهم 
یکی  می کنم،  اعالم  کشور  در  را  سیگار  تولید 
شرکت آمریکایی انگلیسی BAT که در اشتهارد 
کارخانه تولید سیگار راه اندازی کرده و دیگری 
کارخانه شرکت GIT ژاپن. فقط این دو شرکت 
این  از  تومان  میلیارد  هزار   ۸ ساالنه  به تنهایی 

فعالیت خود در ایران سود می برند.

درباره یک قاتل آرام حرف می زنیم
کردند  اعالم  زمانی  گفت:  مسجدی  محمدرضا 
که در دوران تحریم ژاپنی ها می خواهند در ایران 
تا  کنند  تأسیس  کارخانه  و  کنند  سرمایه گذاری 
ایجاد شود. ما خوشحال شدیم و تصور  اشتغال 
ایران  در  تویوتا  تولید  کارخانه  اکنون  می کردیم 
تأسیس می شود، اما بعد دیدیم که کارخانه تولید 

سیگار را به ایران آوردند. 
مسجدی در رابطه با حضور شرکت دخانیات در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت بررسی 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه   34 و   32 مواد 
گفت: در این کمیسیون الزم بود از هم فکری و 
نظرات کارشناسان و مسئوالن حوزه سالمت، چه 

در وزارت بهداشت و چه سازمان های مردم نهاد 
آنها  اصلی  اولویت های  از  سالمت  دغدغه  که 
شرکتی  به عنوان  دخانیات  شرکت  به جای  است، 
ذینفع در بحث تولید و توزیع سیگار استفاده شود.

وی تأکید کرد: تجدید نظر در این الیحه به عزم 
شود،  تصویب  اگر  که  الیحه ای  دارد.  نیاز  ملی 
بسیاری از زیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه 

را تا حدی کاهش خواهد داد. 
جهانی  سازمان  کارشناسان  داد:  ادامه  مسجدی 
داشتند،  ایران  در  که  در جلساتی  بارها  بهداشت 
به نقش تأثیرگذار و پررنگ سازمان های مردم نهاد 
تأکید  جامعه  در  دخانیات  مصرف  کاهش  برای 
در  دولت  کمکی  اهرم  به عنوان  را  آن  و  داشته 
بسیاری از فعالیت ها دانسته اند. لذا حضور مراکزی 
که  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  مانند 
حدود 30 سال است در حوزه مبارزه با دخانیات 
فعالیت می کند، شاید بیش از سایر مراکز در این 

کمیسیون نیاز باشد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
می زنیم.  حرف  آرام  قاتل  یک  درباره  ما  گفت: 
تلفات دخانیات در کشور به گونه ای است که 
انگار هر روز یک هواپیما سقوط می کند. 1۰ 
درصد از این افراد به خاطر دود دست دوم فوت 

می کنند و یک سوم آنها کودک هستند.

تحمیل ساالنه 10 هزار میلیارد تومان هزینه 
مصرف سیگار، به سبد خانواده های ایرانی 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی نیز درباره برنامه های مقابله با سیگار تأکید 
در  روشنگری  و  پیشگیرانه  روش های  قطعاً   کرد: 
سطح جامعه وظیفه دستگاه های ذیربط است و اخذ 
برای کنترل  به عنوان راهی  مالیات و عوارض هم 
مصرف دخانیات و کاهش دسترسی و در حقیقت 
مصرف  کاهش  و  پیشگیری  در  راهبرد  مؤثرترین 
دخانیات محسوب می شود. برخی کشورها ا زجمله 
برزیل، مصر و کشور همسایه ما ترکیه که افزایش 
شدید مالیات بر سیگار را در دستور کار خود قرار 
دادند، نه تنها توانستند از آسیب دیدن اشتغال در این 
درآمد  افزاش  بلکه ضمن  کنند،  جلوگیری  بخش 

دولت، مصرف سیگار را هم کاهش دادند. 
از  بعضی  تأکید  کرد:  خاتمی  سیدمرتضی 
بر  سنگین  مالیات  و  عوارض  وضع  مخالفان 
کارگران و رکود  بیکاری  مانند  سیگار، عواملی 
را  قاچاق  از  جلوگیری  و  دخانیات  صنعت  در 
به عنوان دالیل خود مطرح می کنند که در مقابل، 
شریف  جامعه  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
کارگران در اردیبهشت ماه 95 فرمودند »اینکه با 
تعرفه سنگین، قاچاق افزایش می یابد، استداللی 
اشتباه است«. این پیام روشن و اصولی، استدالل 
سست و ادعای بی ریشه صنایع دخانی را بیش 
اینکه  ضمن  کرد.  مخدوش  و  متزلزل  پیش  از 
مستمسکی  هیچ  با  نباید  جامعه  سالمت  حفظ 
درآمدزایی  اصوالً  و  گیرد  قرار  تهدید  مورد 
درست  و  سالم  طرق  از  عمدتًا  باید  کشور  در 

پیگیری شود.
کشورها  سایر  مثبت  تجربیات  کرد:  اضافه  وی 
نشان داده که با افزایش مالیات، هم کاهش مصرف 
هم  و  داشت  خواهیم  دسترسی  کاهش  به دلیل 
درآمد دولت افزایش خواهد یافت و کارخانجات 

مربوطه هم به مشکل بر نمی خورند.
به  که مصرف سیگار  هزینه هایی  درباره  خاتمی 
نیز  گفت: ساالنه حدود 10  وارد می کند  کشور 
هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار به سبد 
خانواده های ایرانی تحمیل می شود و بین 20 تا 
جامعه  و  دولت  به  نیز  تومان  میلیارد  هزار   30
برای تأمین هزینه های بهداشتی درمانی خسارت 
بیماری های  سیگار  مصرف  شد.  خواهد  زده 
خطرناکی تولید می کند و مبارزه با این بیماری ها 
هم هزینه بر است. به عالوه مصرف سیگار ساالنه 
یعنی حدود  از هموطنانمان  توجهی  قابل  تعداد 
50 هزار نفر را به کام مرگ می کشد که بیش از 3 
برابر آمار مرگ ومیر ناشی از تصادفات کشورمان 
در  مسئوالن  است  الزم  بنابراین  است.  سال  در 

این زمینه فعاالنه تر عمل کنند.
و  سیگار  تولید  در  خودکفایی  به هرحال 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی دخانیات از 
سالمت  کارشناسان  میان  پربحث  مسئله  جمله 
شواهد  دیدن  با  است.  جامعه  در  اقتصاد  و 
منفعت  توپ  که  شد  متوجه  به راحتی  می توان 
خودکفایی  زمین  در  دیگری  وقت  هر  از  بیش 
همچنان  سالمت  داعیه داران  و  افتاده  تولید  در 
استعمال  از  ناشی  بیماری های  هزینه های  با 
تولید  افزایش  گریبانند.  به  دست  دخانیات 
سیگار نسبت به سال گذشته و توزیع سراسری 
آن، موجب دسترسی آسان با پرداخت کمترین 
هزینه هایی  است.  شده  سیگاری ها  برای  هزینه 
آن  پرداخت  مسئول  بهداشت  وزارت  تنها  که 
هرچه  نیز  صنعت  وزارت  مقابل  در  و  است 
البته  می کند.  پنبه  می بافند،  سالمت  مسئوالن 
ساماندهی فروش نیز که قصه ای طوالنی دارد و 
رکورد داستان های هزار و یک  شب را شکسته 

و همچنان بدون وقفه ادامه دارد.

موادی از آیین نامه ممنوعیت استعامل و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی 
ماده 1 - به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سالمت آنها در برابر زیان ها و بیامری های ناشی از استعامل دخانیات،

استعامل هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است.
 تبرصه 1 - اماکن عمومی مسقف به محل هایی اطالق می شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم می باشد از قبیل اماکن متربکه و مقدسه، مساجد،  مصلی ها، کارخانجات، بیامرستان ها، درمانگاه ها، مطب ها، 

سالن های منایش، سینامها، سالن مهامنخانه ها )هتل ها( و مهامنرساها و میهامن پذیرها، خوراک رساها )رستوران ها(، گنجینه ها )موزه ها(، پایانه ها ) ترمینال ها(، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگرساها، 
کتابخانه های عمومی، ورزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها  و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان های دولتی و عمومی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک ها، رشکت های دولتی و شهرداری ها.

 تبرصه 2 - مسئوالن اماکن عمومی موظفند تابلوی ممنوعیت مرصف دخانیات را به تعداد مناسب در محل هایی که قابل رؤیت باشد نصب منایند و ممنوعیت  استعامل دخانیات در اماکن عمومی را یادآور شوند.

 ماده 2 - وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیام و سایر دستگاه های فرهنگی و شهرداری ها موظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیان های 
جانی، بهداشت، اجتامعی و مالی ناشی از مرصف دخانیات از هرگونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق یا  تحریک افراد به استعامل یا مرصف بیشرت دخانیات شود، جلوگیری منوده و نسبت به تهیه برنامه های منظم و 
منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین  مرضات و تقبیح مرصف مواد دخانی برای همگان به ویژه جوانان اقدام منایند و همچنین برای حسن اجرای این قانون اقدامات الزم را به عمل آورند. هیأت  وزیران 

هر 6 ماه یک بار گزارش چگونگی اجرای این قانون را از سازمان های مربوط دریافت خواهد کرد.
 تبرصه 1 - رشکت دخانیات ایران موظف است هشدارهای الزم مربوطه مرضات سیگار را در روی بسته های سیگار اعالم مناید.

 تبرصه 2 - تبلیغ و هر گونه اقدامی که به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون منجر به تشویق عموم به مرصف دخانیات شود، ممنوع است.
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دخترانه  مدرسه  در  سال جاری  ماه  اردیبهشت  منتخب،  پادیاران  برای  که  در جشنی 
میرنصیری برگزارشد، عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ضمن 
تأکید بر اینکه انگیزه، مؤلفه اصلی در حوزه مبارزه با استعمال مواد دخانی است، گفت: 
اگر افراد با انگیزه باال در این زمینه گام بردارند، عالوه بر اینکه قدم های مثبتی برای خود 

بر می دارند، می توانند به دیگران نیز کمک کنند.
بود،  بردبار  باید  ابتدا  در  کاستی ها و ضعف ها  برای اصالح  منوچهر منصوری گفت: 
چراکه برطرف کردن آنها نیاز به زمان دارد. این سازمان مردم نهاد بیش از سی سال است 
در زمینه مبارزه با استعمال مواد خانی فعالیت می کند. االن وضعیت استعمال دخانیات 
در کشور بهتر از گذشته است و بخشی از این بهبودی را باید ناشی از فعالیت های این 
جمعیت دانست. حال با اجرای طرح پاد در مدارس ورامین عالوه بر ایجاد انگیزه برای 
دانش آموزان، امیدواریم بتوانیم در راه پیشگیری از دخانیات در بین نوجوان نیز گام های 

مفیدی برداریم. 
وی تأکید کرد: متأسفانه کشورهای غربی معضل سیگار را به کشورهای جهان سوم 
تحمیل کرده اند. این تحمیل موجب شده نسل جوان ما بیش از هر وقت دیگری در 
معرض آسیب و زوال قرار گیرد. داشتن زندگی سالم و عاری از دخانیات آرزوی 
همه ماست ولی این آرزو زمانی محقق می شود که شما عزیزان نیز در این مسیر ما 

را یاری کنید.

باید و نبایدها در کنار ارائه راهکار مؤثر است
عضو هیأت مدیره جمعیت با اشاره به این مطلب که زمانی روی اتوبوس های انگلیس 
نوشته شده بود »استعمال دخانیات هزار پوند جریمه دارد«، ادامه داد: سیگار پرسودترین 
تجارت در تمام دنیاست و متأسفانه نمی شود به سادگی جلوی این تجارت پرسود ایستاد. 
مثال در زمان تحریم ها ورود ماسک مخصوص بیماران ریوی به داخل کشور ممنوع بود، 

ولی همچنان سیگار آزادانه وارد می شد. کشورهای استعمارگر به وسیله سیگار به راحتی 
می توانند به نسل جوان کشور ضربه بزنند. 

منصوری با اشاره به نبود اماکن و فضاهای تفریحی الزم برای نوجوانان و جوانان، تصریح 
کرد: کمبود امکانات تفریحی مناسب در کشور یکی از معضالتی است که دولت باید 
بیش از هر وقت دیگر به آن توجه کند. در کنار این مسئله ما هزاران باید و نباید برای 
دیگران مشخص می کنیم، ولی راهکاری ارائه نمی دهیم. چطور می توان فقط خط قرمزها 

را مشخص کرد ولی جایگزین و راه حلی برای آن ارائه نداد. 

مارلبرو بیشترین مصرف را در کشور دارد
عضو هیأت مدیره جمعیت در ادامه با اشاره به این مطلب که برند مارلبرو بیشترین میزان 
مصرف سیگار را در جامعه به خود اختصاص داده است، گفت: 400 مواد سمی در 
سیگار وجود دارد و 20 نوع سرطان قطعی در اثر استعمال آن در انسان بروز می کند. 
بود و ۸0 سال عمر کرد. من تخصص  ما سیگاری  پدربزرگ  بعضی ها می گویند که 
ایمونولوژی دارم و تاکنون نیز 6 جلد کتاب نوشته ام. به خاطر تجربیاتی که در طول این 
چند سال کسب کرده ام، باید این نکته را یادآور شوم که سیستم دفاعی بدن انسان ها با 
یکدیگر متفاوت است و از هر 100 نفر، یک نفر سیستم دفاعی قوی دارد و 99 نفر دیگر 

اینگونه نیستند. 
منصوری تأکید کرد: خانواده هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و حتی در 
تهیه قوت اصلی خود نیز دچار مشکلند، به راحتی برای خرید سیگار هزینه کرده و 
می کنند. خانواده هایی  فرزندانشان  و  اصلی غذای خود  را جایگزین وعده های  آن 
که در شرایط اقتصادی خوبی نیز به سر می برند، با اینکه تمام تالششان این است 
که شرایط خوبی را برای فرزندانشان فراهم کنند، ولی با استعمال سیگار مشکالت 
انسان هایی هستیم که  بنابراین ما  ارمغان می آورند.  به  آنها  تنفسی بسیاری را برای 

به راحتی از یکدیگر تأثیر می گیریم. وقتی پدر خانواده به عنوان الگوی اصلی وقتی 
جلوی فرزندش به راحتی سیگار و قلیان می کشد، دیگر چه انتظاری از فرزندش 
خواهد داشت. بنابراین ما در اینجا شما پادیاران را آموزش می دهیم که در خانواده و 
جامعه بیاموزید که گاهی نیز باید به روش های کاماًل دوستانه و آگاهانه کسانی که به 
عنوان الگو در زندگی انتخاب کرده ایم را نیز نسبت به بعضی از رفتارهای اشتباهشان 

راهنمایی کنیم. 

امید به اجرای طرح پاد در بلندمدت
مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه ورامین نیز در ادامه این مراسم گفت: 
طرح پاد بعد از پیگیری های بسیار از مهرماه سال گذشته در دو مدرسه عمار و والیت 
ورامین آغاز شد و خوشبختانه در اجرای این طرح، اولیاء و مربیان نیز حمایت های خوبی 

از ما داشتند. 
حمیدرضا شاهسون افزود: بعد از سه ماه آموزش اولیه، پادیاران به درج های رسیدند که 
می توانند آموزش به همساالن خود را در سطح شهر ورامین و مدارس انجام دهند. در 
کنار فعالیت اصلی پادیاران که همان پیشگیری از استعمال دخانیات در بین نوجوانان 

است، فعالیت های ورزشی و تفریحی نیز برای آنها در نظر گرفته ایم. 
وی ادامه داد: طرح پاد بر اساس استانداردهای جهانی در ورامین در حال اجراست و قرار 

است با کمک نوجوانان به سمت تحقق جامعه عاری از دخانیات گام برداریم.
در خاتمه این مراسم نیز خانم ابراهیمی یکی از اولیای پادیاران ضمن تشکر از تالش 
و زحمات مسئوالن این سازمان مردم نهاد، گفت: این طرح و اهداف آن در راستای 
ارتقای کیفیت زندگی خانواده ها در شهر ورامین است. بنابراین تمام تالش خود را 
می کنیم که همگام با این عزیزان بتوانیم جامعه ای عاری از دخانیات را برای فرزندانمان 

به ارمغان بیاوریم.

در تجلیل از همکاری پادیاران در مدارس سراسری ورامین مطرح شد

کشورهای غربی معضل سیگار را
به کشورهای جهان سوم تحمیل کرده اند

گـذرگاه سـالمت بـا هـدف آشـنایی افـراد بـا معضـالت مـواد دخانـی به خصـوص 
قلیـان در ششـمین روز از هفتـه سـالمت، با مشـارکت جمعیـت مبارزه با اسـتعمال 
دخانیـات ایـران و سـرای محلـه تاکسـیرانی و اداره سـالمت منطقـه14 شـهرداری 
تهـران در پـارک ترنـج ایجـاد شـد. مینـا تقـی زاده مسـئول سـالمت سـرای محلـه 
تاکسـیرانی منطقـه 14 نیـز در بازدیـد از ایـن گـذرگاه، ضمـن تشـکر و قدردانـی از 
حضـور همـکاران ایـن سـازمان مردم نهـاد، همیـاری و مشـارکت خـود را در بخش  

تحقیقـات،  آموزشـی و فرهنگـی بـا ایـن سـازمان مردم نهـاد اعـالم کـرد.
ایـن گذرگاه سـالمت با هدف اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی در خصوص معضالت 
سـیگار و نیز قلیان برای شـهروندان منطقه 14 شـهرداری تهران ایجاد شـد. در حال 
حاضر حضور قلیانسـراها و کافی شـاپ ها در سـطح شـهر از جمله معضالت جدی 
اسـت کـه تاکنـون جهـت مهار رشـد آنهـا، اقدام جدی در سـطح شـهر انجام نشـده 
اسـت. بنابرایـن شـاید بتـوان بـا اطالع رسـانی تـا حـد زیـادی گرایـش جوانـان و 

نوجوانـان به اسـتعمال قلیـان را کاهش داد. 

ایـن گـذرگاه خوشـبختانه بـا اسـتقبال بسـیار خوبـی روبـه رو شـد. در این گـذرگاه 
ضمن ایجاد کارگاه هایی برای اطالع رسـانی و تعامل بیشـتر، بروشـور و کتابچه هایی 
نیـز بیـن شـهروندان توزیـع شـد. عـالوه بر تمامـی اینها، تسـت سـنجش تنفس ریه 
)COPD( جهـت بررسـی افـرادی کـه انـواع مـواد دخانـی را اسـتعمال می کننـد، 
در سـه وضعیـت نرمـال )سـبز(، هشـدار )زرد(، خطر )قرمـز( توسـط کلینیک ترک 
سـیگار ایـن سـازمان مردم نهـاد مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در نهایـت اشـخاص 
دارای شـرایط حـاد جهـت درمـان و مشـاوره بـه کلینیـک تـرک دخانیـات جمعیت 

معرفی شـدند. 
از آنجاکـه آگاهـی و اطالع رسـانی بایـد از سـنین کودکـی آغاز شـود، مرکـز فرآموز 
)نفـس پـاک( کـه بـا هـدف آموزش های ضـد دخانـی برای سـنین 5 تا 13 سـال در 
جمعیـت مبـارزه بـا اسـتعمال دخانیات بیـش از دو دهـه فعالیت می کند نیـز در این 
گـذرگاه حضور داشـت و بـا اجرای برنامه های خـاص مانند تئاتر، نمایشـنامه خوانی 
و غیـره، آموزش هـای الزم را بـه کودکان و نوجوانـان این منطقه تهـران ارائه کردند. 

توجه به معضالت قلیان و سیگار در گذرگاه سالمت 

آموزش همسال به همسال در مدارس ورامینمنوچهر منصوری عضو هیات مدیره جمعیت، علی عطاء طاهری و حمیدرضا شاهسون مدیران اجرایی جمعیت

تجلیل از پادیاران منتخب
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جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در 4 غرفه در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضوری فعال داشت. این در حالیست که عالقمندان به مطالعه کتاب می توانستند در کنار خرید انواع کتاب ها از فعالیت های این 
مرکز در بخش های مختلف اطالع رسانی و آگاهی بخشی بهره مند شوند. 

از جمله فعالیت های مهم این سازمان مردم نهاد در این نمایشگاه برگزاری غرفه فرآموز بود. در این غرفه با راه اندازی بخش های مختلف مانند اجرای تئاتر، اتاق آزمایشگاه، اتاق نقاشی و غیره، آموزش های الزم در زمینه مسائل ضد دخانی 
به کودکان و نوجوانان می آموختند. این غرفه از پر بازدیدترین غرفه های این نمایشگاه بود، چراکه والدین با رضایت کامل کودکان خود را برای گرفتن مهارت های الزم ضد دخانی به این غرفه آورده و ساعتی را در آن می گذراندند. 
همچنین بسیاری از والدین پس از آشنایی الزم از فعالیت های این مرکز با گرفتن شماره تماس تصمیم به ادامه کسب این قبیل مهارت ها برای فرزندانشان در آینده نیز داشتند. عالوه بر غرفه فرآموز، کلینیک ترک سیگار این سازمان 
مردم نهاد به صورت رایگان تست های مربوط به اعتیاد به نیکوتین را از شرکت کنندگان گرفته و راهنمایی های الزم را جهت کاهش آسیب به آنها بوسیله بروشور و کتابچه های اطالع رسانی ارائه می کردند. ماهنامه کارت قرمز به عنوان 

اولین نشریه تخصصی در حوزه دخانیات نیز مورد استقبال عموم قرار گرفت، چراکه حاضران می توانستند کلیه اخبار و گزارش های مربوط به صنعت دخانیات و فعالیت فعاالن حوزه سالمت را یکجا در این نشریه دریافت کنند. 

حضور فعال جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 

غرفه ضد دخانی در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  مشترک  جلسه  در 
اجتماعی  مشارکت های  معاونت  با  ایران  دخانیات 
این  بر  قرار  کشور،  وزارت  مردم نهاد  سازمان های 
مختلف  بخش های  در  مشترکی  همکاری  که  شد 
فرهنگی، اجتماعی و نیز پژوهشی بین این دو بخش 

با تمرکز بیشتر به مشکالت حوزه زنان انجام شود.
اجتماعی  مشارکت های  معاون  اکبری،  کمال 
سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در این جلسه 
این سازمان  فعالیت های سه دهه  از  ضمن تشکل 
مردم نهاد در مبارزه و کنترل دخانیات در سطح کشور 
گفت: زنان پایه و اساس هر جامعه اند چراکه همیشه 
آینده سازان  پرورش  نیز  و  تولد  خطیر  مسئولیت 

و هست.  بوده  دوششان  بر  مردان  از  بیش  جامعه 
بنابراین ما نیز به عنوان مسئوالنی که همیشه دغدغه 
حمایتی  و  کوشش  هیچ  از  داشته ایم،  را  سالمت 
دریغ  آنها  آگاه سازی  و  فرهنگی  ارتقای  در جهت 

نمی کنیم.
کمال اکبری تأکید کرد: تنوع سازمان های مردم نهاد 
حوزه   در  موضوعاتی  اما  است،  گسترده   بسیار 
اجتماعی همچون کمک به افراد بی بضاعت، پیگیری 
کارهای افراد ناتوان، توانمندسازی گروه های ناتوان 
در جامعه، کودکان کار و خیابان و زنان بی سرپرست، 

بیشتر مورد توجه سازمان های مردم نهاد است.
سازمان های  اهمیت  حائز  فعالیت های  به  وی 

اجتماعی  معضالت  کاهش  جهت  در  مردم نهاد 
موضوعات  تمام  به اندازه  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
وجود  مردم نهاد  سازمان  کشور  سطح  در  موجود 
دارد، اما موضوعاتی در حوزه  اجتماعی نظیر کمک 
ناتوان،  افراد  کارهای  پیگیری  بی بضاعت،  افراد  به 
ناتوان در جامعه، کودکان  توانمندسازی گروه های 
کار و خیابان و زنان بی سرپرست بیشتر مورد توجه 

سازمان های مردم نهاد است.
معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور ضمن 
در  مردم نهاد  سازمان های  مجوز  اینکه  به  اشاره 
و  استانی  استانی،  فرا  ملی،  بین المللی،  سطح  پنج 
شهرستانی تقسیم بندی شده است، گفت: مرکز رصد 

اجتماعی وزارت کشور همه موضوعات اجتماعی 
را از سطح ملی تا سطح شهرستان ها رصد می کند 
یعنی دقیقا بر حوزه های اجتماعی اشراف اطالعاتی 
داریم. بر همین اساس 6 کارگروه کودکان کار، زنان 
سرپرست خانوار، امور خانواده، آسیب های فضای 
مجازی،  آسیب های فضای دانش آموز، طالق و اعتیاد 
با حضور سازمان های مردم نهادی که در این حوزه 
است و در حقیقت،  فعالیت می کنند شکل گرفته 
سازمان های  همین  برعهده  هم  کار  مسئولیت 
مردم نهاد است و وزارت کشور صرفا بسترسازی، 
حمایت و هدایت را بر عهده  دارد که امیدواریم به 

نتایج خوبی در این زمینه برسیم. 

در نشست مشترک جمعیت
با معاونت اجتماعی سازمان های مردم نهاد وزارت کشور تاکید شد؛

همکاری و مشارکت با تمرکز بیشتر به حوزه زنان

حضور کودکان در غرفه فرآموز در نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانغرفه کارت قرمز در نمایشگاه کتاب

اجرای برنامه های شاد و آموزنده برای کودکان در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اجرای تئاتر عروسکی برای کودکان

غرفه کارت قرمز در نمایشگاه کتاب
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گزارش تصویری از
آموزش  پادیاران منتخب
جهت کمک به همساالن

 در مدارس ورامین

آموزش همسال به همسال یکی از بندهای اجرای طرح پاد )پیشگیری از استعمال 
دخانیات در مدارس( است که از بیش از یکسال پیش تاکنون، به صورت سراسری 
در کلیه مدارس دخترانه و پسرانه ورامین در حال اجرا است. در این بخش، کتاب ها 
و بروشورهایی بوسیله اساتید دانشگاهی و صاحبنظران در حوزه آسیب های اجتماعی، 
روانشناسان نوجوانان و جوانان تهیه و تدوین شد که بوسیله مربیانی که از قبل آموزش 
دیده بودند، به برخی دانش آموزان آموزش داده شد. این طرح از این جهت حائز 
اهمیت است که پادیاران بعد از کسب مهارت و آموزش های الزم، آنها را به همساالن 
خود انتقال می دهند، چراکه بعد از انجام مطالعات الزم، کارشناسان بر این عقیده اتفاق 
نظر پیدا کردند که آموزش از طریق همسال به همسال چندیت برابر آموزش از طریق 

مربیان تأثیرگذار خواهد بود.
حال این بخش از طرح پاد به صورت مستمر در تمامی مدارس شهرستان ورامین 
بوسیله جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران شعبه ورامین با کمک پادیاران انجام 
می شود. بعد از گذراندن این طرح در روزهای ابتدایی باید این نکته را یادآور شد که 
به تعداد پادیاران هر روز اضافه می شود، چراکه دانش آموزان بسیاری از اجرای این 
طرح در مدارس خود نه تنها استقبال کردند، بلکه با ارائه یکسری ایده و خالقیت های 
قابل تامل در اجرای بهتر این طرح در کنار مربیان و نیز سایر اساتید و افراد فعال در 
انواع وبالگ ها،  ایجاد  با  پادیاران  این در حالیست که  بوده اند.  تأثیرگذار  این طرح 
کانال های اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی توانسته اند به صورت فعال، فعالیت ها 
و آموزش هایی را که کسب کرده اند، به سایر بخش ها و مناطق کشور انتقال داده و 
بصورت شبکه ای این طرح را در بین همساالن خود در اقصی نقاط کشور ترویج دهند. 

در سالگرد تحریم تنباکو توسط آیت اهلل میرزای شیرازی مطرح شد

دخانیات از فنون نفوذ استعمار است
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رئیس هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال 
تنباکو  تحریم  سالگرد  در  ایران  دخانیات 
توسط آیت اهلل میرزای شیرازی با ترسیم افق 
فعالیت های پیشگیری و کنترل دخانیات در 
کشور تأکید کرد، صنعت دخانیات از فنون 

نفوذ استعمار در کشور است. 
حجت االسالم سید حسن معین شیرازی ادامه 
داد: زمان زیادی از این رسم نمی گذرد که در 
مراسم های  مهمانی ها،  عزاداری،  هیأت های 
عروسی و عزا، در مراسم دینی و غیره استعمال 
جهیزیه  در  بود.  رایج  بسیار  سیگار  و  قلیان 
عروس، وجود سرویس زیرسیگاری ها و قلیان 
ضرورت داشت و حتی در فرهنگ بسیاری 
باید  شهرها، عروس در مراسم خواستگاری 
فرهنگ  در  می کرد.  آماده  قلیان  داماد  برای 
سیگار  تاکسی ها  و  اتوبوس  در  نیز  عمومی 
کشیدن معمول بود و هر کس ناراحت می شد، 
باید مکان را ترک می کرد. این در حالیست 
که امروزه حکِم میرزای شیرازی با دستخط 
که  می شود  دیده  پالکارد ها  روی  خودش، 
الرحیم،  الرحمن  »بسم اهلل  است:  نوشته شده 
الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَِی نحٍو کان 
در حکم محاربه با امام زمان علیه السالم است. 

حرره االقل محمدحسن الحسینی«. 
وی با اشاره به فعالیت های بیش از سه دهه 
سیگار  استعمال  با  مبارزه  جهت  جمعیت 
و قلیان در عرصه ملی و بین المللی متذکر 
دنیا  پرسود  صنعت  سومین  دخانیات  شد: 
توسط  بسیاری  هزینه های  و  تالش  است. 
مافیای این صنعت جهت پایدار نگه داشتن 
آن در سراسر دنیا می شود. در زمانی که به 
ایران قطعات هواپیما و حتی دارو به خاطر 
تحریم ها وارد نمی شد، انواع برند های سیگار 
کشور  در  آمریکایی  سیگار  به خصوص 
کارخانه  قزوین  در  بود.  موجود  وفور  به 
سیگار افتتاح  شد؛ همچنین اولین ساختمان 
ساخته شده در خرمشهر متعلق به صنعت 
دخانیات بود و همه  اینها بیانگر این است 
که به دخانیات با عنوان »پایگاه استعمار در 

کشورها« نگاه جدی شود.
کرد:  تأکید  شیرازی  معین  حجت االسالم 
توسط  تنباکو  تحریم  نهضت  یا  جنبش 
اعطای  به  اعتراض  در  شیرازی  میزای 
تنباکو در سفر  و  توتون  انحصاری  امتیاز 
سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل 
گرفت. کشور ایران در عصر قاجار از لحاظ 
اقتصادی اوضاع آشفته ای داشت که بخشی 
از آن به نظام استبدادی باز می گشت. تنزل 
بهای صادرات ایران در مقابل بهای واردات 
از اروپا و افت وحشتناک قیمت نقره که 
پول رایج ایران بود، نارضایتی عمومی را در 
میان مردم افزایش داده بود و از سوی دیگر 
ضعف و ناتوانی دولت، باعث حضور و 
نفوذ گسترده ممالک قدرتمند اروپایی در 
ایران شده بود به طوری که نفوذ انگلستان 
مختلف  به روش های  ایران  در  و روسیه 
به چپاول اموال و دارایی های ملی ایرانیان 

انجامیده بود.
توتون  تجارت  انحصار  اندیشه  افزود:  وی 

خان  محمدحسن  بار  نخستین  را  تنباکو  و 
اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه 
مطرح کرد. سه سال پس از وقایع فوق و در 
پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 
1269 ه .ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس 
در ایران، سرهنری درومند ولف انجام گرفته 
بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای 
کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست 
جرالد  ماژور  به  را  آن  زمینه سازی  و  آورد 
تالبوت از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری 
)نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس( محول 
هزینه  تأمین  برای  که  شاه  ناصرالدین  کرد. 
مالی  مشکالت  با  اروپا  به  خود  سفرهای 
و  کرد  موافقت  امتیاز  اعطای  با  بود،  مواجه 
پس از مراجعت به ایران در فروردین 126۸ 
قراردادی را با تالبوت که با کمک دولت و 
عده ای از سرمایه داران انگلیسی، کمپانی رژی 
را با سرمایه ای 650 هزار لیره تأسیس کرده 
بود. بدین ترتیب در 29 اسفند 126۸ امتیاز 
تجارت توتون و تنباکو به مدت 50 سال به 
تالبوت اعطا شد. این امتیاز که به امضای شاه 
و سرهنری ولف رسید، دارای 15 فصل بود 
که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور 
ملت  منافع  به  بی اعتنایی  و  ایران  دخانیات 
شرکت  قرارداد،  این  با  مطابق  داشت.  ایران 
رژی متعهد شد که در ازای انحصار خرید 
مدت  به  ایران  تنباکوی  و  توتون  فروش  و 
50 سال، ساالنه مبلغ 15 هزار لیره انگلیس 
به همراه یک چهارم سود خالص خود را به 
شاه بپردازد. کمپانی رژی در آغاز به صورت 
ناشناخته به فعالیت می پرداخت. هنگامی که به 
استناد فصل نهم امتیازنامه )که صاحب امتیاز 
را مجاز به واگذاری حقوق خود به دیگری 
می کرد( امتیاز خود را به »شرکت شاهنشاهی 
فروخت،  رژی(  شرکت  )یا  ایران«  تنباکوی 
روحانیت،  رهبری  به  اعتراض ها  نخستین 
توسط سید علی اکبر فال اسیری داماد میرزای 
شیرازی و از علمای برجسته شیراز آغاز شد.

شهرها،  سایر  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
میرزا  شد.  آشکار  نیز  تهران  در  نارضایتی 
حسن آشتیانی از علمای بزرگ تهران بارها با 
شاه و امین السلطان مالقات و مضار امتیاز را 
گوشزد کرد، ولی آنان به این بهانه که امضای 
شاه معتبر و طرف مقابل نیز دولت انگلیس 
ننهادند. در  است، به این اعتراض ها وقعی 
آن ایام سید جمال الدین اسدآبادی نیز که به 
دعوت ناصرالدین شاه در تهران به سر می برد، 
به مخالفت علنی با امتیاز پرداخت و در پی 
صدور اعالمیه ای بر در مساجد، کاروانسراها 
»به چه  که  این مضمون  با  و سفارتخانه ها 
حقی خرید و فروش تنباکویی که خریدار و 
مصرف کننده آن ایرانی است به بیگانه واگذار 

شده است؟«، از ایران اخراج شد.
بالفاصله پس از صدور فتوا، مأموران حکومت 
وظیفه یافتند که از انتشار این حکم و آگاهی 
مردم نسبت به آن ممانعت به عمل آورند اما 
همه  از  مردم  فتوا،  این  صدور  با  نتوانستند. 
مبارزه  مذهبی،  اقلیت های  حتی  و  اصناف 
سیاسی علیه این قرارداد را یک وظیفه شرعی 
و تکلیفی الهی دانستند و قلیان ها را شکسته و 
توتون و تنباکو را به آتش کشیدند. حرمسرای 
شاه نیز از استعمال دخانیات پرهیز کردند و 
دستور  ناصرالدین شاه،  سوگلی  انیس الدوله، 

جمع آوری قلیان ها را صادر نمود.

اقدامات حکومت
حکومت شایعه جعلی بودن حکم را مطرح 
ساخت. از این رو با مساعدت وعاظ السالطین 
و معممین دربار به شایعه جعلی بودن فتوا 
دامن زدند و حاج  محمدکاظم ملک التجار را 
منشأ جعل حکم معرفی و او را به قزوین 
تبعید کردند. اما این اقدامات نیز تأثیری در 
روند قضایا نداشت و شاه و دربار را ناگزیر 

از  میان علما کشاند.  تفرقه افکنی  به سمت 
این رو شاه و امین السلطان به میرزا حسن 
او خواستند که  از  آوردند و  آشتیانی روی 
چون او نیز همانند میرزای شیرازی مجتهد 
استعمال  تجویز  و  اباحه  بر  است، حکمی 
دخانیات صادر کند. در نتیجه آخرین حربه 
حضور  با  جلسه ای  تشکیل  دربار،  و  شاه 
دولتیان و علما بود. در این جلسه که افرادی 
هادی  شیخ  و  آشتیانی  حسن  میرزا  نظیر 
خواستار  شاه  نداشتند،  حضور  نجم آبادی 
حکم حلیت استعمال تنباکو شد که با پاسخ 
صریح حاضران مواجه گردید. در این میان 
امین السلطان راه دیگری در پیش گرفت و به 
علما وعده داد که اقداماتی جهت لغو امتیاز 
خواهد کرد و در برابر از آنان خواست که 
اعالم  مجاز  را  دخانیات  استعمال  صریحاً 
کنند. با لغو انحصار داخلی، علما در برابر 
داشتند که چون  اظهار  امین السلطان  اصرار 
مستند  دخانیات  استعمال  از  مردم  امتناع 
تنها چاره  است،  میرزای شیرازی  به حکم 
از نظر  کار مراجعه به وی و کسب اطالع 
اوست. در واقع آنها ضمن رفع تکلیف از 
خود، به اصرار امین السلطان تلگرامی حاکی 
امتیاز داخلی پاسخ میرزای شیرازی  از لغو 
ارسال کردند. دو هفته پس از اعالم لغو امتیاز 
تلگرام  به  شیرازی  میرزای  پاسخ  داخلی، 
علما به تهران ارسال شد. او در این تلگرام 
امتیاز،  لغو  جهت  به  شاه  از  تشکر  ضمن 
اظهار امیدواری کرد که دست های خارجی 
به کلی از ایران کوتاه شود. پاسخ مزبور که 
به هیچ وجه مقصود اصلی دولتی ها را تأمین 
نمی کرد، ادامه امتناع مردم از مصرف توتون 

و تنباکو را در پی داشت.

پایان جنبش و پیامدهای آن
جمادی الثانی  پنجم  در  شاه  سرانجام 
1309 برای اطمینان بیشتر در دستخطی به 
امین السلطان، لغو کامل امتیاز را اعالم کرد 
تا وی به آگاهی علما و مردم برساند؛ ولی 
امین السلطان  و عزل  نگرفتند  آرام  مخالفان 
که از نظر آنان حامی امتیاز بود و لغو تمام 
قراردادهایی که با خارجیان منعقد شده بود 
را خواستار شدند. بدین ترتیب در نتیجه لغو 
امتیاز تنباکو، حکم تحریم تنباکو نیز پس از 

55 روز از سوی علماء لغو شد.
پیامدها و پایان جنبش تنباکو نشان داد که 
وابستگی،  محدودیت های  چارچوب  در 
دشوار  پایه  چه  تا  تغییر  و  تحول  ایجاد 
است. سرانجام در آوریل 1۸92 )فروردین/
اردیبهشت 1271 ش( توافق شد دولت بابت 
غرامت، 500 هزار پوند استرلینگ به صاحب 
امتیاز بپردازد و چون رژی دارایی های خود 
دولت  می گذاشت،  برجای  ایران  در  نیز  را 
موظف شد 139 هزار پوند استرلینگ هم از 
این بابت به شرکت بدهد. در واقع با توجه 
به سرمایه گذاری اولیه تالبوت که 15 هزار 
حل  می شویم  متوجه  بود،  استرلینگ  پوند 
و فصل نهایی امتیاز تا چه حد غیرمنصفانه 
و به زیان ایران بوده  است. شاه ناچار شد از 
پوند  هزار   500 انگلیس  شاهنشاهی  بانک 
استرلینگ وام بگیرد. این نخستین بار بود که 
ایران از خارجیان وام می گرفت و بنابراین، 
شاخصه مهمی در وابستگی ایران به غرب 
بی  دولت  ش  1۸92م/1271  سال  در  بود. 
یک  به  را  تنباکو  انحصار صدور  سروصدا 
شرکت فرانسوی واگذار کرد. در این امتیاز 
قباًل با روحانیون مشورت شد و چند نفری 
نیز مشمول مقرری های دولت شدند. به نظر 
می رسد بازرگانان هم به این قانع شدند که 
باشد، روس ها هم  آنها  داخلی دست  بازار 
اعتراضی نکردند. این جریان عجیب که بعد 
از امتیاز تنباکو رخ داد، محتوای نمادین آن 

جنبش را به خوبی نشان می دهد.

در سالگرد تحریم تنباکو توسط آیت اهلل میرزای شیرازی مطرح شد

دخانیات از فنون نفوذ استعمار است

در پنجمین روز از هفته سالمت، واحد زنان 
جمعیت با مشارکت اداره سالمت منطقه 5 
کارگاه  برگزاری  به  اقدام  تهران،  شهرداری 
آموزشی پیرامون »آنچه باید مادران در مورد 
دخانیات، سالمتی خود و فرزندان خویش 
بدانند« باحضور دبیران دو کانون »پیشگیری 
 5 منطقه  کودک«  و  »مادر  و  دخانیات«  از 
شهرداری تهران و نیز شهرزاد بدخش، مدیر 

اداره سالمت منطقه 5 نمود.
مدیر واحد زنان جمعیت در اینباره گفت: 
این کارگاه در جهت آگاهی و شناخت بیشتر 
مواد  استعمال  مضرات  به  نسبت  مادران 
امروزه  که  است  قلیان  به خصوص  دخانی 
محسوب  جامعه  معضالت جدی  از  یکی 
می شود. متأسفانه امروزه زنان بیش از مردان 
به استعمال محصوالت دخانی به خصوص 

قلیان گرایش پیدا کرده اند که این اپیدمی در 
آینده نه چندان دور هم به لحاظ اجتماعی 
به همراه  را  جدی  تبعات  اقتصادی،  هم  و 

خواهد داشت.
زهرا صدر ادامه داد: مادران ما به عنوان رکن 
عهده  بر  جدی  مسئولیتی  جامعه،  اصلی 
فرزند  تولد  همان  مسئولیت  این  دارند. 
اگر  آنها است. حال  تربیت  و  پرورش  و 
از  بیماری های ناشی  زنان ما خود درگیر 
استعمال مواد دخانی باشند، عالوه بر اینکه 
نمی توانند جنین سالم را به دنیا آورند، در 
نیز  خود  اجتماعی  مسئولیت های  انجام 
ممکن است دچار مشکل و کاستی هایی 

شوند.
با  مقابله  برای  مهم  اقدامات  از  یکی  وی 
اطالع رسانی  و  آگاه سازی  را  معضل  این 

از طریق آگاه سازی  یادآور شد:  دانست و 
زیادی  حد  تا  می توان  اطالع رسانی  و 
را  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری  جلوی 
که در جامعه در حال وقوع است، گرفت. 
بسیار حائز  اینچنینی  کارگاه های  برگزاری 
اهمیت است. بنابراین دستگاه های مربوطه 
و سازمان هایی که دغدغه سالمت را دارند، 
مقوله  به  دیگری  وقت  هر  از  بیش   باید 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی توجه کنند.

آموزشی  کارگاه  سالمت،  هفته  با  همزمان 
»توانمندسازی  جوانان در شناخت وابستگی ها« 
در خوابگاه دخترانه کوثر دانشگاه فنی و حرفه ای 
دکتر شریعتی جهت آموزش واطالع رسانی در 
رابطه با مضرات سیگار و قلیان، توسط واحد 
است  به ذکر  برگزار شد. الزم  زنان جمعیت 
خانم بصیر، مشاور خوابگاه دانشجویی کوثر، 
لوح تقدیری جهت تشکر از فعالیت های واحد 

زنان این سازمان مردم نهاد تقدیم کرد.
جمعیت  زنان  واحد  مدیر  کارگاه  این  در 
گفت: دخانیات دروازه ورود به اعتیاد است. 
دروازه ای که اگر شخص از عواقب آن آگاه 
نباشد، با ورود به این ورطه در نهایت گرفتار 

اعتیاد به انواع مواد مخدر خواهد شد. 
و  پایه  آموزش  کرد:  تأکید  صدر  زهرا 
اساس شناخت هر چیز است. چه خوب 

استعمال  به عواقب  نسبت  ما  که جوانان 
انواع مواد دخانی و مخدر اطالعات الزم 
را کسب کنند و بعد تصمیم بگیرند که چه 
کاری به صالحشان است. این در حالیست 
بسیار  اجتماعی  مهارت های  کسب  که 
ضروری است. از جمله این مهارتِ ها »نه 
گفتن« در موقعیت های پرخطر توسط افراد 
است. اهمیت این مهارت در حدی است 
با یک »نه گفتن« ساده در مقابل  که فرد 
رفتارهای پرخطر در جامعه، می تواند آینده  

سالمی را برای خود ایجاد کند. 
تبادل  به  دانشجویان  کارگاه،  این  ادامه  در 
جمله  از  پرداختند.  گفت وگو  و  اطالعات 

صحبت هایی که گفته شد عبارتند از:
تهرانی  سیگاری،  دختر  دانشجویان  اکثر   
گرچه  شهرها  سایر  دانشجویان  و  هستند 

در ابتدا سیگار نمی کشند، اما پس از مدتی 
گفتن«،  »نه  در  مهارت  نداشتن  به دلیل 

سیگاری می شوند.
 قلیان کشیدن در جمع دوستان رواج زیادی 
دارد و به یک امر عادی تبدیل شده است. 
دانشجویان دختر اغلب در اوقات فراغت خود 
به سفره خانه ها می روند و اگر دانشجویی هم 
قلیان نکشد، به دلیل حضور در جمع دوستان، 

ناخواسته به سمت قلیان کشیده می شود. 

آنچه مادران باید در مورد دخانیات، سالمتی خود و فرزندان خویش بدانند

برگزاری کارگاه »توانمندسازی جوانان در شناخت وابستگی ها«

ت
س هیأت مدیره جمعی

ت االسالم سید حسن معین شیرازی، رئی
حج
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با توجه به ورود به ماه مبارک رمضان، الزم  ابتدا  در 
است اشاره ای به حرکت های مثبتی که در کشورهای 
دیگر جهت کاهش استعمال محصوالت دخانی انجام 
شده، اشاره کنیم. به طور مثال کمپین »ترک سیگار پیش از 
رمضان« درمنطقه تاور هملت در لندن آغاز به کار کرده 
و هدف آن ایجاد فضای مناسب، ارائه خدمات درمانی و 
مشاوره برای مسلمانان معتاد به سیگار است تا این عادت 
بد را پیش از رمضان ترک کنند. این کمپین از مسلمانان 
برای ترک اعتیاد به تنباکو دعوت به عمل آورده است و 
در این راه، به آنان کمک کرده و برای ترک سیگار پیش 

از آغاز ماه مبارک رمضان به آنها کمک می کند.
دکتر سمین بانرجی، مدیر سالمت عمومی در اینباره 
می گوید: از آنجاکه رمضان زمانی برای دوری جستن از 
عادت های بد از جمله مواد اعتیاد آور است، ترک سیگار 
قبل از شروع روزه داری، یک راه عالی برای سالمت شما 
است و خطر ابتال به سرطان ریه، بیماری قلبی و سکته 
مغزی را کاهش می دهد. وی افزود: مشاوران ترک سیگار 
محلی همیشه در دسترس هستند، اما طی دو هفته آینده 
آنها بیشتر از همیشه در خدمت سیگاران خواهند بود تا 

به آنها برای ترک این عادت بد یاری برسانند.

قیمت تک فروشی هر پاکت سیگار
9/91 پوند انگلیس 

بوده  متفاوت  اروپا  سرتاسر  در  سیگار  قیمت  اساسا 
و جدای از روند اقتصادی و مالیاتی، معموال در این 

کشورها نسبت به ایران بسیار گرانتر است.
گران ترین  در سال 2017،  آمارهای رسمی  اساس  بر 
کشور از لحاظ قیمت سیگار انگلستان بوده است که 
قیمت تک فروشی هر پاکت 20 عددی از سیگار مرغوب 
9/91 پوند انگلیس تقریبا معادل با 4۸ هزار تومان ایران 
است و در ایرلند این مقدار به 9/15 پوند معادل با قیمت 
سیگار  قیمت  می رسد.  ایران  تومان  هزار  تقریبی 45 
در اروپا با مالیات و عوارض خاصی افزوده می شود، 
به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده آن بسیار زیاد 
است. دقیقا همین شرایط برای تنباکو نیز برقرار است با 
این تفاوت که قیمت آن بسیار باالتر از قیمت سیگار بوده 
و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز سالیانه به میزان قابل 
توجهی افزوده می شود. عالوه بر اینکه اکثر دولت های 
اروپایی به ویژه انگلستان، به منظور جلوگیری از مصرف 
سیگار و تنباکو عالوه بر ممنوعیت تبلیغاتی برای آنها، 
مصرف دخانیات در اماکن عمومی را ممنوع و مشمول 
پرداخت هزینه نقدی اعالم کرده اند و همچنین با قرار 
پاکت های  بر  نوشتاری  و  تصویری  هشدارهای  دادن 
سیگار، سعی در افزایش آگاهی های عمومی از مضرات 
مصرف آن و بیماری های مرتبط با آن می پردازند. نمودار 
قیمتی هر پاکت سیگار در برخی کشورهای اروپایی در 
سال 2017 بر طبق آماری که در ادامه آمده، رده بندی 

شده است:
انگلستان 9/91 پوند، ایرلند 9/15 پوند، فرانسه 5/67 
پوند، هلند 5/37 پوند، بلژیک 5/12 پوند، فنالند 5/02 
پوند، دانمارک 5 پوند، آلمان 4/۸6 پوند، مالت 4/46 

پوند، ایتالیا 4/37 پوند، لوکزامبورگ 4/21 پوند، استرالیا 
4/05 پوند، اسپانیا 3/93 پوند، پرتغال 3/۸9 پوند، قبرس 
3/۸9 پوند، یونان 3/4 پوند، اسلونی 3/16 پوند، استونیا 
3/09 پوند، رومانی 3/09 پوند، مجارستان 3/06 پوند، 
اسلواکی 3 پوند، جمهوری چک 3 پوند، لتونی 2/92 
پوند، لهستان 2/۸1پوند، کرواسی 2/72 پوند، لیتوانی 
2/67 پوند و بلغارستان 2/32 پوند و در ایران کمتر از 

یک پوند است. 
جهانی  سازمان  رئیس  گبریوسوس،  آدانوم  دکتر 
بر  مالیات  کرد:  اعالم   2۰17 سپتامبر  در  بهداشت 
سیگار در کشور ایران همچنان یکی از پایین ترین 
که  همانگونه  و  است  جهان  در  مالیات  نرخ های 
اطالع دارید، افزایش چشمگیر مالیات بر ارزش افزوده 
و قیمت محصوالت مواد دخانی تنها ابزار موثر برای 
پیچیدگی  به دلیل  است.  دخانی  مواد  مصرف  کاهش 
ساختار مالیاتی کشور و عدم کارایی آن در اخذ مالیات 
محصوالت دخانی، متوسط قیمت محصوالت دخانی 

در ایران در مقایسه با متوسط جهانی بسیار پایین است.
نگه داشتن  ادامه روند جاری در حداقل  بدیهی است 
نرخ های مالیاتی با هدف کنترل قاچاق این محصوالت، 
موجب بی اثر نمودن سایر مداخالت پیشگیرانه، از جمله 
بسته  بندی  ساده سازی  فرهنگ سازی،  اطالع رسانی، 
محصوالت دخانی شده و آینده نگران کننده ای را در 
افزایش شیوع مصرف دخانیات، خصوصا در بین جوانان 
و نوجوانان به دلیل دسترسی آسان و پایین بودن قیمت 
این محصوالت مرگبار همراه خواهد داشت که این مهم، 

نیاز به توجه ویژه و اقدام عاجل دارد.
تجربیات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که در 
کاهش مصرف دخانیات و مرگ و میر ناشی از آن موفق 
بوده اند، مؤید تأثیر افزایش مالیات بر کاهش مصرف و 
همچنین کاهش میزان قاچاق بوده است. به عنوان مثال 
ترکیه با افزایش مالیات دخانیات به میزان ۸4 درصد 
خرده فروشی، کاهش مصرف محصوالت دخانی از 
میلیارد نخ و  به حدود 92  نخ  میلیارد  حدود 112 
افزایش درآمد دولت از حدود 9 میلیارد لیر به 12 
میلیارد لیر را تجربه کرده است. در برزیل طی سال های 
2000 تا 2013 مالیات بر سیگار افزایش داده شد. این 
میزان افزایش نه تنها مانع افزایش قاچاق، بلکه منجر به 

کاهش قاچاق و مصرف محصوالت دخانی شد.

بازار پر تالطم نوسانات قیمت سیگار
و سیاست های انگلیس برای مهار آن

کارشناسان انگلیسی هشدار داده اند: شرکت های بزرگ 
تولیدکننده تنباکو و محصوالت دخانی با دست کاری 
قیمت سیگار مانع اعمال مالیات برای کنترل و محدودیت 

استعمال آن در این کشور شده اند.
بررسی  انجام شده در انگلیس نشان می دهد: شرکت های 
با دستکاری قیمت سیگار  بزرگ محصوالت دخانی 
برای مدت بیش از یک دهه سعی کرده اند تا تالش های 
دولت در جهت کاهش و منع استعمال سیگار را تضعیف 
کنند. در این بررسی آمده است: افزایش دسترسی به 

گرفته  صورت  تالش های  ارزان  دخانی  محصوالت 
برای حفظ سالمت عمومی جامعه و تشویق افراد برای 
خودداری از استعمال سیگار را متوقف کرده  است. این 
در حالیست که کارشناسان انگلیسی به بررسی اطالعات 
بیش از 6000 مصرف کننده سیگار پرداختند تا مشخص 
شود بین سال های 2002 تا 2014 چه میزان برای خرید 
تنباکو هزینه کرده اند. آنها دریافتند مصرف کنندگان سیگار 
با تغییر برند سیگار مصرفی خود می توانند همان هزینه ای 
می کرده اند،  آن  خرید  صرف   2002 سال  در  که  را 
پرداخت کنند. همچنین در مدت 12 سال تفاوت قیمت 
بین ارزان و گران ترین مارک سیگار فقط حدود دو برابر 
بیشتر شده  است. به گزارش روزنامه گاردین، در این 
بررسی همچنین مشخص شد تعداد افراد سیگاری در 
این کشور بین سال های 2002 تا 2014 دو برابر شده  و 
شیوع آن بیشتر در میان افراد جوان مشاهده شده  است. 

قاچاق دخانیات و خسارت
بیش از 2 میلیارد پوندی 

این در حالیست که دفتر امور مالیات و گمرگ انگلیس 
قاچاق  معضل  به  اشاره  با  گزارشی  در  )اچ ام آر سی( 
و تقلب سیگار و توتون در این کشور و آثار زیانبار 
این  از  ناشی  مالیاتی  آن گفت که خسارت  اقتصادی 
مسئله در سال گذشته میالدی بیش 2 میلیارد پوند بوده 
است. یک سخنگوی اچ ام آر سی گفت: قاچاق دخانیات 
در انگلیس تنها در سال 2014 میالدی، 2 میلیارد و 100 
میلیون پوند به انگلیس خسارت وارد کرده است. وی 
گفت: در سال گذشته این نهاد انگلیسی از 417 نفر 
بابت قاچاق دخانیات شکایت کرده و توانسته است با 
ضبط یک میلیارد و ۸00 میلیون سیگار و 313 تن توتون 
قاچاق، از خسارت 746 میلیون پوندی به این کشور 

جلوگیری کند.
به گفته منابع انگلیسی، از 600 میلیون بسته سیگار ضبط 
شده در 6 ماه گذشته 10.7 میلیون داخل کشور، 1۸2.2 
میلیون در مناطق مرزی و 426.6 میلیون در خارج از 
انگلیس کشف شده است. این نهاد انگلیسی همچنین 
اعالم کرد که 137 تن توتون )برای مصرف سیگارهای 
دست ساز( نیز در ماه های آوریل تا سپتامبر سال گذشته 
ضبط شده که می توانست بیش از 30 میلیون پوند به 

اقتصاد انگلیس خسارت وارد سازد. 
شبکه خبری اسکای نیوز در خبری عنوان کرد که در میان 
قاچاقچیان بازداشت شده، یک کمیسر عالی اوگاندایی 
به چشم می خورد که به جرم حمل 2۸ تن دخانیات 
به 6 سال حبس محکوم شد. این شبکه خبری افزود: 
مأمورین مرزی نیز سال گذشته اعالم کردند که در پنج 
مجسمه بودا که با پشم شیشه پر شده بود، یکصد هزار 
سیگار قاچاق یافته اند. روزنامه دیلی تلگراف نیز پیش تر 
با اشاره به روند فزاینده بازار فروش سیگار های قاچاق 
در انگلیس در گزارشی نوشته بود که از هر 5 سیگار در 
انگلیس، یک سیگار قاچاق است. این روزنامه، افزایش 
قاچاق سیگار در انگلیس را ناشی از افزایش دو برابری 
قیمت سیگار طی 10 سال گذشته دانست و افزود: مالیات 

زیاد بر دخانیات نیز سبب شده تا انگلیسی ها به قاچاق 
سیگار روی بیاورند. با این حال انجمن دولت های محلی 
انگلیس )ال جی ای( پیش تر نسبت به ترکیبات خطرناک 
در  انجمن  این  بود.  داده  هشدار  سیگارها  اینگونه 
اطالعیه ای گفت که شمار زیادی از سیگارهای قاچاق 
کشف شده در بازار سیاه توسط انجمن دولت های 
محلی انگلیس، حاوی میزان غیرعادی از مواد سمی و 

سرطان زا، پنبه نسوز )آزبست( بوده است.
به گفته انجمن مذکور، داشتن درصد باال و غیراستاندارد 
نیکوتین،  قطران،  چون  سرطان زا  و  سمی  مواد 
مونواکسیدکربن، سرب، کادمیوم و آرسنیک و استفاده از 
پنبه نسوز یا آزبست )به عنوان فیلتر( از جمله ویژگی های 
سیگارهای قاچاق است که بدون نظارت دستگاه های 
ذیربط در انگلیس به فروش می رسد. همچنین قاچاق 
سیگار عالوه بر خسارت 3 میلیارد پوندی، به تالش های 
صورت گرفته برای کاهش مصرف سیگار و ارتقای سطح 
بهداشت در بریتانیا آسیب زده است. انجمن دولت های 
محلی انگلیس خاطرنشان کرد: مردم تصور می کنند با 
خرید سیگارهای قاچاق معامله خوبی را انجام داده اند اما 
به دلیل ترکیبات این گونه سیگارها، با سالمتی خودشان 
بازی کرده اند. این انجمن تخمین زد در برخی مناطق 
انگلیس از جمله جنوب لندن ساالنه بیش از 114 میلیون 
نخ سیگار معادل 22 میلیون پوند به فروش می رسد. 
واردات غیرقانونی سیگار به انگلیس که گفته می شود 
منشاء بخش عمده ای از آن، کشورهای اروپای شرقی 
است، عالوه بر کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت، 
موجب زیان شدید شرکت های دخانیات این کشور شده 
است. کارشناسان بر این باورند که قاچاق سیگار به عنوان 
یکی از اشکال جرائم سازمان یافته در سطح کشورهای 
اروپایی از جمله انگلیس، یکی از تجارت های غیرقانونی 

پر درآمد برای گروه های مافیایی به شمار می رود.

بسته بندی ساده سیگار
و جلوگیری از گرایش نوجوانان

پیش از این نیز دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی 
وادار  دخانیات  شرکت های  آن،  اساس  بر  که  است 
بدون  پاکت های  در  را  سیگارهای خود  خواهند شد 
نشان تجاری بفروشند. به گزارش رویترز، این تصمیم 
در واکنش به نگرانی های فزاینده درباره تأثیر دخانیات 
بر بهداشت عمومی و به عنوانی اقدامی برای جلوگیری 
از سیگار کشیدن کودکان انجام می گیرد. دولت بریتانیا 
اعمال  از  پس  کشیدن  سیگار  میزان   که  است  معتقد 
محدودیت ها بر بسته  بندی سیگار و ممنوع کردن چاپ 

نشان تجاری بر روی آنها، کاهش خواهد یافت.
دولت استرالیا در سال 2012 قانونی را تصویب کرد 
شدند  مجبور  دخانیات  شرکت های  آن  مبنای  بر  که 
سیگارهای خود در پاکت های ساده به رنگ سبز زیتونی 
بدون نشان تجاری به همراه عکس های هشداردهنده 
یک عضو دچار قانقاریا یا گانگرن و یک فرد مبتال به 
سرطان بر روی آن به فروش برسانند. اما این قانون در 
سازمان تجارت جهانی به چالش کشیده شده و اقامه 

دعوی درباره آن در جریان است. نیوزیلند و ایسلند نیز بر 
شدت اقدامات بر ضد سیگار کشیدن افزوده اند و پیشنهاد 
بسته  بندی بدون نشان تجاری سیگارها را مطرح کرده اند، 
اما دولت های آنها هنوز این پیشنهاد را به صورت قانون 
در نیاورده اند. 5کشور دیگر نیز شکایتی را به سازمان 
تجارت جهانی تسلیم کرده اند تا قانون اعمال شده در 
استرالیا لغو شود. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، 
دخانیات هرسال به مرگ 6 میلیون نفر می انجامد و این 
شمار تا سال 2030 ممکن است به ۸ میلیون نفر برسد. 
سیگار کشیدن جدا از سرطان و سایر عوارض مزمن 
تنفسی به بیماری های قلبی - عروقی می انجامد و به 
همین دلیل است که دولت بریتانیا می خواهد شرکت ها 

را به عرضه بسته های سیگار بدون نشان وا دارد.

مقاومت فروشندگان محصوالت دخانی
در مقابل سیاست های سالمت

تمام عیار  مخالفت  با  بریتانیا  دولت  اقدام  این  اما 
فروشندگان دخانیات مانند شرکت بین المللی فیلیپ 
آلتاریا  شرکت  آمریکن،  رینولدز  شرکت  موریس، 
بریتیش  شرکت های  و  لوریالرد  شرکت  گروپ، 
آمریکن توباکو و ایمپریال توباکو گروپ مستقر در این 
کشور روبرو شده است. شرکت های دخانیات به طور 
فزاینده ای برای ایجاد وفاداری مشتریان به نشان تجاری 
و جلب توجه آنان به بسته  بندی سیگار وابسته شده اند.

پاکت سیگار آخرین راه برای تبلیغ دخانیات در هنگامی 
است که دولت آگهی کردن سیگار در مجله ها و روی 
بیلبوردها و تلویزیون را ممنوع کرده است. شرکت های 
دخانیات همچنین استدالل می کنند که بسته  بندی بدون 
نشان تجاری نمی تواند تضمین کننده کاهش میزان  
سیگار کشیدن باشد. در عوض این کار با توجه به اینکه 
سیگارها نشان تجاری خاص خود را از دست می دهند، 
باعث محدودیت بازرگانی می شود. پاکت های سیگار 
باالتری  قیمت های  کمتری  احتمال  با  استانداردشده 
پیدا خواهند کرد. شرکت های دخانیات معتقدند که 
ترغیب  را  تقلب  و  قاچاق  نشان،  بدون  پاکت های 

خواهند کرد.
صنعت دخانیات اخیرا با چالش های متعددی روبرو 
بوده است از جمله مالیات های غیرمستقیم باالتر اعمال 
شده به وسیله دولت ها در سراسر جهان، کاهش ظرفیت 
جهان  سراسر  در  دخانیات  ضد  پیکارهای  و  تولید 
برای مقابله با سیگار کشیدن. این صنعت در مارس 
2۰14 هنگامی که پارلمان اروپا قواعد سخت تری 
برای تولید، فروش و بازاریابی فراورده های دخانی 
تصویب کرد، ضربه دیگری را متحمل شد. این قواعد 
فروش سیگارهای رایحه دار و توتون برای سیگار پیچی 
دستی را در منطقه اتحادیه اروپا ممنوع کرد. بر اساس 
این قانون، این هشدار باید بیش از 65 درصد سطح 

پاکت سیگار را در جلو و پشت بپوشاند.
پس از اعمال مقررات جدید اتحادیه اروپا در سال 2014 
صنعت بین المللی دخانیات به منظور سودآوری پایدار به 
دنبال بازار جدید بویژه در کشورهای جهان سوم است.

کمپین »ترک سیگار پیش از رمضان« در لندن آغاز به کار کرد

در مقابل سیاست انگلستان
و کاهش مصرف سیگار

دوئل بی پایان
شرکت های دخانی

وضعیت سیگار و قلیان در کشور ما همچنان در تالطم ناایستایی به سر می برد. از یک طرف وضعیت مالیات بر نرخ خرده فروشی سیگار 
است که همچنان با وضعیت واقعی و استاندارد فاصله بسیار دارد، دیگری نبود ساماندهی درست در توزیع و فروش محصوالت دخانی 
و در نهایت باید این نکته را نیز متذکر شد که در مقابل تالش های بسیار بانیان سالمت در کشور در بخش کاهش استعمال محصوالت 
دخانی، با افزایش کارخانجات تولید سیگار و نیز افزایش تولید در کشور مواجه هستیم که خود این مسئله، مبحثی است که در 
آینده نزدیک شاید تبعات سوء سالمت بیشتری نسبت به صرفه اقتصادی دارد. این در حالیست که در سایر کشورها به خصوص 
کشورهایی که در مجاورت ما به سر می برند، قوانین بازدارنده و مالیاتی بسیار سختگیرانه اعمال می شود. قوانینی که توانسته 

تاکنون در بخش کاهش مصرف و نیز کاهش قاچاق، گام های مثبت و قابل توجهی بردارد. 
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مربی مشهور 76 ساله فوتبال، الکس فرگوسن 
به تازگی به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان 
و  آمدن  هوش  به  وجود  با  و  شده  بستری 
که  کرده اند  اعالم  کارشناسان  ذهن،  تمرکز 
نیاز به گذشت زمان است تا میزان آسیب های 

ناشی از بیماری در او شناسایی شود. 
یک  مرگ  سبب  مغزی،  خونریزی  بیماری 
نفر از هر 5 فرد مبتال می شود اما فرگوسن، 
 subarachnoid نام   به  مشکلی  دچار 
haemorrhage شده است که می تواند در 
اثر سکته مغزی به وجود آید و به فلج عضالنی 
کارشناسان  منجر شود.  تکلم  در  یا مشکل 
علت ابتال به این اختالل را مصرف سیگار 
باال و کنترل نشده  برای سال ها، فشارخون 
که  افرادی  می دانند.  ازحد  بیش  استرس  و 
دچار این مشکل می شوند، درصورت آسیب 
بخش وسیعی از مغز، دچار معلولیت جسمی 
و ذهنی و نیازمند مراقبت 24 ساعته خواهند 
وضعیت  بررسی  حال  در  کارشناسان  بود. 
فرگوسن و شناسایی عواملی چون خونریزی 
مغزی، وجود لخته خونی مغزی، ناتوانی در 
حفظ تعادل، تکلم و بررسی توان ذهنی در 
او هستند.خوشبختانه پس از به هوش آمدن، 
و  است  بوده  مثبت  فرگوسن  ذهنی  توان 
از  ورزشی  مسابقه های  درباره  سوالی  حتی 
اعضای خانواده خود پرسیده است. این نوع 
خونریزی به شدت درسال های اخیر در دنیا 
یافته است و کارشناسان در هر2۰  افزایش 
مورد سکته مغزی، یک مورد از این حالت 
را شناسایی کرده اند. عالمت های این بیماری 
شامل سردرد ناگهانی، افت دمای بدن، سفت 
بینی،  دو  نور،  به  حساسیت  گردن،  شدن 
ناتوانی درگفتار و بیان کالم های نامفهوم، از 
دست دادن سطح هوشیاری، تشنج و به کما 
بیشتر وی  برای شناخت  رفتن است. شاید 
موفق ترین  فرگوسن،  الکس  که  گفت  باید 
مربی تاریخ بریتانیا است که با کسب 49 جام 
در طول دوران مربیگری خود و 3۸ جام با 
برای  نام خود را  توانست  یونایتد،  منچستر 

همیشه در تاریخ فوتبال دنیا جاودانه کند. 

شاگرد آچارسازی گالسکو
دسامبر   31 در  فرگوسن  چپمن  الکساندر 

1941 در محله گووان شهر گالسگو متولد 
شد. وقتی 16 ساله شد، به صورت پاره وقت 
مشغول  گالسکو  آچارسازی  کارخانه  در 
به کار شد و در »تیم کوئیز« پارک نیز به 
شد.  پذیرفته  آماتور  بازیکن  یک  عنوان 
سه سال بعد، به صورت پاره وقت به تیم 
سالگی   23 در  پیوست.  جانسون«  »سنت 
را رها  کار کردن در کارخانه آچارسازی 
کرد و عضو »تیم دانفرملین« شد. فرگوسن 
در سال 1967 با دستمزد 65 هزار پوند به 
عضویت »تیم رنجرز« درآمد. دو سال بعد 
به »تیم فالکرک« پیوست و 2۰ هزار پوند 
دستمزد دریافت کرد. وی در سال 1973 
سال  یک  و  شد  ملحق  ایریونایتد  تیم  به 
بعد در ماه سپتامبر به عنوان »مربی ایست 
از  پس  ولی  گردید،  منصوب  استرلینگ« 
گذشت سه ماه به »سنت میرن« رفت. الکس 
شد  اخراج  میرن  سنت  از   197۸ سال  در 
اما به عنوان جانشین به جای بیلی مک لین 
معرفی گردید. فرگوسن در سال 19۸۰ اولین 
قهرمانی خود را در لیگ اسکاتلند همراه تیم 
به  اسکاتلند(  بزرگ  شهر  )سومین  ابردین 
نخستین  توانست  گونه  این  و  آورد  دست 
نماید.  کسب  را  اش  مربیگری  افتخار 
به  ابردین موفق  بعد در  همچنین یک سال 
اسکاتلند  لیگ  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب 
شد. در سال 19۸2 ابردین با پیروزی چهار 
بر یک توانست قهرمان جام حذفی اسکاتلند 
شود و یک سال بعد توانست یک بر صفر 
تیم رنجرز را مغلوب کند تا جام حذفی را 
برای خود نگاه دارد. پس از آن ابردین رئال 
مادرید را در گوتنبرگ دو بر یک شکست 
به  را  اروپا  برندگان  جام  توانست  و  داد 
مقابل  ابردین   19۸4 سال  در  آورد.  دست 
سلتیک قرارگرفت و توانست آن ها را دو بر 
یک شکست دهد و قهرمان جام حذفی و 
همچنین قهرمان لیگ اسکاتلند شود. پس از 
این پیروزی ها الکس فرگوسن »نشان افتخار 

امپراتوری اروپا« را به دست آورد.
در سال 19۸5 در خالل بازی مقدماتی ولز 
و اسکاتلند »جک استین« فوت شد به همین 
دلیل به صورت موقت الکس فرگوسن مربی 
تیم ملی اسکاتلند شد. اما یک سال بعد تیم 

شکست  نخست  دور  همان  در  اسکاتلند 
خورد و از جام جهانی بازماند. این تیم در 
توانست  فرگوسن  الکس  مربیگری  دوران 
3 پیروزی، 3 باخت و 4 بازی مساوی را 
تجربه کند، جمعا 5 گل دریافت کرد و ۸ 
گل را به ثمر رساند. در ششم نوامبر همان 
به  و  کرد  رها  را  ابردین  فرگوسن،  سال 
به  )معروف  اتکینسون  ران  عنوان جانشین 
مربی  منچستریونایتد(  تیم  مربی  ران،  بیگ 

تیم منچستریونایتد شد.

اولین جام
در  را  خود  جام  اولین  فرگوسن  الکس 
جام  فینال  تکراری  دیدار  در   199۰ سال 
بزرگ  از  )یکی  ترافورد  اولد  در  حذفی، 
فوتبال  ورزشگاه های  مشهورترین  و  ترین 
در بریتانیا و دنیا( با پیروزی یک بر صفر 
تیم  نمود.  پاالس« کسب  »کریستال  مقابل 
روتردام  در  بعد  سال  یک  منچستریونایتد 
توانست دو بر یک تیم بارسلون را شکست 
دهد و جام برندگان اروپا را کسب نماید. 
تیم  مقابل  در  منچستر   1992 سال  در 
معروف  فوتبال  )تیم  بلگراد  سرخ  ستاره 
پیروز  گذشته(  سال های  در  یوگوسالوی 
اولد  به  را  اروپا  توانست سوپرجام  شد و 

ترافورد بیاورد.
منچستریونایتد در دوران مربی گری الکس 
فرگوسن برای نخستین بار جام اتحادیه را 
با پیروزی در مقابل تیم ناتینگهام فارست 
به دست  انگلیسی(  ای  فوتبال حرفه  )تیم 
آورد؛ اما تیم لیدز یونایتد در هفته آخر از 
تیم منچستر پیشی گرفت، در نتیجه رویای 
ناکام  برتر  لیگ  قهرمانی در  برای  منچستر 
ماند. اما سرانجام در سال 1993 پس از 26 
برای رسیدن  انتظار منچستری ونایتد  سال 
به قهرمانی لیگ برتر به اتمام رسید. الکس 
فرگوسن در ماه ژانویه همین سال با خرید 
سابق  )فوتبالیست  کین«  مارسیو  »روی 
ایرلندی( از تیم ناتینگهام فارست به ارزش 
و  نقل  رکورد  توانست  پوند  میلیون   75.3

انتقاالت کشور را بشکند.
عنوان  به   1994 سال  در  منچستریونایتد 
کل  در  تیم  ششمین  و  قرن  تیم  چهارمین 

تاریخ فوتبال انگلستان معرفی شد و در یک 
فصل قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را 
باهم جشن گرفت. شیاطین سرخ در فینال 
جام حذفی موفق شدند تیم چلسی را چهار 
بر صفر مغلوب کنند. دو سال بعد منچستر 
به عنوان اولین تیم تاریخ فوتبال انگلستان 
شناخته شد که موفق شد دو بار جام حذفی 
بازیکنان  آورد.  دست  به  را  لیگ  جام  و 
از  توانستند  برتر  لیگ  در  فرگوسن  الکس 
در جام حذفی،  و  بگیرند  پیشی  نیوکاسل 
تیم لیورپول را یک بر صفر مغلوب نمایند.

با  فرگوسن در سال 1997 تصمیم داشت 
گرفتن جام قهرمانان اروپا خود را همسنگ 
»سر مت بازبی« )مربی فوتبال اسکاتلندی( 
منچستریونایتد  تیم  متأسفانه  ولی  کند 
بورسیا  تیم  مقابل  نهایی  نیمه  مرحله  در 
دورتموند )باشگاه فوتبال آلمانی( شکست 
بازیکنانش سال  الکس فرگوسن و  خورد. 
سر  پشت  جام  کسب  بدون  را   199۸
گذاشتند و این سال به یاس آورترین سال 
تاریخ منچستر تبدیل شد. زیرا هر دو جام 
حذفی و برتر را تیم آرسنال به دست آورد 
یک  مرحله  در  شد  موفق  موناکو  تیم  و 
نماید. در  نهایی منچستر را حذف  چهارم 
بهتر  تقویت  برای  فرگوسن  شرایط  این 
خط دفاعی منچستر یاپ استام )ملی پوش 
فوتبال هلند( را به ارزش 2.5 میلیون پوند 
شرقی  جنوب  در  )شهری  آیندهوون  از 
هلند( خریداری کرد، تا بار دیگر در نقل 

و انتقاالت رکورد بزند.
به  با   1999 سال  در  فرگوسن  الکس  سر 
دست آوردن جام اروپا، جام لیگ برتر و 
فصل  پرافتخارترین  توانست  حذفی  جام 
تاریخ منچستریونایتد را رقم بزند. وی در 
ماه مِی با منچستر قرارداد بست که تا سال 

2۰۰2 در این تیم حضور داشته باشد.
تولد  در 11 ژوئن 1999 در مراسم جشن 
ملکه الیزابت دوم )ملکه بریتانیا و قلمروهای 
شوالیه  نشان  فرگوسن  الکس  به  همسود( 
مسابقه  اکتبر  یازدهم  در  و  گردید.  اعطا 
ای به جهت گرامیداشت حضور پررنگ و 
موفق او در اولد ترافورد با حضور ستارگان 
برگزار شد.  اسبق و کنونی منچستریونایتد 

عنوان  به  سال  همین  دسامبر  ماه  در  وی 
بهترین مربی سال جهان، جایزه ویژه بی بی 
سی را دریافت نمود و منچستر نیز به عنوان 
بهترین تیم سال معرفی شد. سپس در سال 
2۰۰۰ فرگوسن منچستریونایتد را به ششمین 
قهرمانی خود در لیگ برتر با کسب اختالف 
1۸ امتیازی نسبت به آرسنال رساند. او در 
هشتم مِی اعالم کرد در سال 2۰۰2 پس از 
انقضای مدت مربی گری اش منچستر را رها 
اداره  در  دارد  قصد  همچنان  ولی  می کند، 

باشگاه نقشی بر عهده داشته باشد.

برخاستن از خاکستر
خبر  منچستریونایتد   2۰۰2 فوریه   27 در 
از  بعد  روز  یک  فرگوسن  الکس  که  داد 
در  فرانسه  نانت  تیم  یک  بر  پنج  شکست 
لیگ قهرمانان اروپا، قراردادش را به مدت 
نموده  تمدید   2۰۰5 سال  تا  یعنی  سال   3
است. سال 2۰۰5 آغاز فشارهای سختی بر 
فرگوسن بود. تیم او در مسابقات لیگ برتر 
بعد از چلسی و آرسنال در مقام سوم قرار 
گرفت و در جام اتحادیه اروپا حذف شد، 
همچنین در فینال جام حذفی نیز در مقابل 
آرسنال شکست خورد و سرانجام در لیگ 
قهرمانان اروپا در مرحله یک هشتم نهایی 

در مقابل آ.ث میالن حذف شد.
توانست   2۰۰6 سال  در  فرگوسن  الکس 
اتحادیه  جام  قهرمان  یونایتد  منچستر  با 
در  شد.  دوم  برتر  لیگ  در  و  انگلستان 
انگلستان  برتر  لیگ  قهرمانی   2۰۰7 سال 
به دست آورد. در سال 2۰۰۸ منچستر  را 
برتر  لیگ  قهرمان  همزمان  به طور  توانست 
لیگ  و  جهان  باشگاه های  جام  انگلستان، 
به دست آورد. در سال  را  اروپا  قهرمانان 
2۰۰9 نیز توانست به قهرمانی جام اتحادیه 
انگلستان و لیگ برتر انگلستان نایل شود و 
در جام قهرمانی باشگاه های اروپا به مقام 

نایب قهرمانی دست یابد.
الکس فرگوسن سرانجام در هشتم مِی سال 
2۰13 پس از کسب بیستمین قهرمانی خود 
در لیگ برتر از سرمربی گری منچستریونایتد 
خداحافظی کرد و رسما بازنشستگی خود را 
اعالم نمود. ایشان بعد از بازنشستگی کتاب 
خاطرات خود را نوشت و آن را منتشر کرد، 
غیر  کتاب های  فروش  رکورد  کتاب  این 
داستانی را خیلی زود شکست به گونه ای 

که کمتر از یک هفته به چاپ دوم رسید.

جامعه فوتبال، نگران مربی 76 ساله

فرگوسن، قربانی سال ها سیگار کشیدن
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با  کشوری  را  ایران  جهانی،  بانک   - نظری  آزاده 
افزایش توصیف کرده است.  به  درآمد متوسط رو 
میلیون   ۸0 با  ما  کشور  جهانی،  بانک  عقیده  به 
جمعیت، دومین کشور بزرگ در خاورمیانه محسوب 
می شود. گزارش ها حاکی از آن است که ایرانیان هر 
ساله حدود 52/6 میلیارد نخ سیگار می کشند و 
می کنند.  سیگار  خرید  صرف  دالر  میلیارد   3/3
گروه  یک  اینترنشنال«،  »یورومونیتور  گزارش  به 
تحقیقاتی مستقر در لندن اعالم کرد: در سال 2010 
حدود 7/6 درصد از جمعیت ایران را افراد سیگاری 
تشکیل می دادند. این رقم در سال 2014 به ۸/55 
درصد افزایش یافت. این در حالی است که تحلیلگر 
این خصوص  در  نیز  اینتلیجنس«  »بلومبرگ  ارشد 
گفت: حدود 15 درصد از ایرانیان سیگار می کشند 
و این رقم می تواند در سال های آتی به 20 درصد 

نیز افزایش یابد.
با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در دهه گذشته، 
مشخص می شود که اعمال تحریم ها علیه ایران موجب 
ایجاد  انتظار  در  دخانیات  خارجی  شرکت های  شد 
تغییر برای ورود به این کشور باشند. به گزارش یورو 
میوه ای  را  ایران  سیگار،  بین المللی  صنعت  مونیتور، 
بود.  انتظار چیدن آن  رسیده می دید و هر لحظه در 
حال در این میان اسفندیار باتمانقیلچ، مؤسس »گروه 
که  فردی  ویرجینیا،  در  مستقر  دخانیات«  پژوهشی 
مقاالت زیادی در خصوص اقتصاد سیگار در حوزه 
سیاست و تجارت در ایران منتشر کرده، اعالم کرد: 
مسلم است شرکت های خارجی دخانیات مایل هستند 
دوباره و به صورت جدی تجارت با ایران را آغاز کنند.

62 درصد از بازار دخانیات ایران در اختیار 
»شرکت دخانیات آمریکا و انگلیس« و »شرکت 

بین المللی دخانیات ژاپن« است
باتمانقلیچ یکسالی می شود که در صدر اخبار آمده، 
چراکه در تمام مدتی که تحری مهای غرب علیه ایران 
امید  تا سرمایه گذاران  بود تالش کرد  تشدید شده 
خود را به سرمایه گذاری در ایران از دست ندهند. 
باتمانقلیچ دو ماه پیش نیز گردهمایی سرمایه گذاران 

در اروپا را برگزار کرد.
ایرانیکا،  دانشنامه  مندرجات  اساس  بر  همچنین 
شرکت دولتی دخانیات ایران 3۸ درصد از بازار 

این کشور را در اختیار دارد. 62 درصد باقیمانده 
نیز در اختیار »شرکت دخانیات آمریکا و انگلیس« 

و »شرکت بین المللی دخانیات ژاپن« است.

ژاپنی ها شرکت آریان توتون صنعت را 
خریداری کردند

تمامی اینها در حالی است که چندی پیش یک شرکت 
ژاپنی اعالم کرد، جی تی آی پارس، شعبه ایرانی خود، 
به قیمتی که رقم آن اعالم نشده، شرکت خصوصی 
کرده  را خریداری  )آی تی آی(  توتون صنعت  آریان 
اعالم کرده  بیانیه خود  در  است. شرکت جی تی آی 
بزرگ  شرکت های  از  رشدی  به  رو  تعداد  است: 
یا  سرمایه گذاری  حال  در  مختلف  کشورهای  از 
سرمایه گذاری مجدد در ایران هستند. شعبه ما در ایران 
این خرید را نهایی کرده، بنابراین مشخصا این شرکت 
فعالیت خود را به تازگی شروع کرده، اما ما اطمینان 
داریم که فعالیت های شرکت مزبور جایگاه تجاری ما 

را از سال آینده در بازار ایران ارتقا خواهد داد.

شرکت بریتیش آمریکن توباکو 
و کی تی اند جی کره نیز 

در ایران سرمایه گذاری کرده اند
در این بین از دیگر شرکت های خارجی که در بازار 
دخانیات ایران فعال هستند نیز می توان به شرکت 
بریتیش آمریکن توباکو و کی تی اند جی کره اشاره 
کرد. ایران دارای یک فضای کسب و کار نه چندان 
آسان برای شرکت های بین المللی دخانیات است. 
تبلیغ  اجازه  ایران  بازار  در  دخانی  محصوالت 
ندارند و مالیات اعمال شده بر آنها موجب باال 

رفتن قیمت این محصوالت می شود.

سیگار قاچاق بخشی از بازار دخانیات ایران 
را در دست دارند

برندهای مختلف سیگار نیز از طریق قاچاق یا همان 
مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود. بر اساس اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود 40 درصد 
غیرقانونی  به صورت  ایران  در  مصرفی  سیگارهای 

وارد کشور می شود. 
به نقل از ابرار نیوز، برندهای اصلی تولید شده در 
ایران در کارخانه شرکت جی تی ای پارس در استان 

گیالن شامل وینستون، مگنا و مونت کارلو هستند. 
منابع آگاه گفتند، خرید شرکت آریان توتون صنعت 
سیگار  تولید  که  معناست  بدان  جی تی آی  توسط 
تهران  کیلومتری  در 300  زنجان  شهر  در  بیشتری 
به صورت  شرکت ها  این  گرفت.  خواهد  صورت 
مشترک حدود 1000 نفر را در استخدام خود دارند.

شرکت جی تی ای اعالم کرد که همچنان
به آینده اقتصاد ایران امیدوار است

شرکت جی تی ای در پاسخ به این پرسش که تحریم ها 
چه تاثیری بر کسب و کار این شرکت در ایران گذاشته، 
گفت: ما همواره به آینده اقتصادی ایران ایمان داریم 
و برای تحکیم حضورمان در بازار این کشور، نگاه 
به آینده داریم و با بهبود فضای کسب و کار این اعتقاد 
ما تقویت شده است. با این وجود، این سوال وجود 
دارد که چرا در دوران تحریم، شرکت های دخانی از 

تحریم های بین المللی علیه ایران مصون بودند؟

نقش ترک ها در کنار ژاپنی ها
برای تولید سیگار در کشور

اگر از ژاپن، افزایش تولید سیگار در داخل کشور و 
قاچاق سیگار بگذریم، متوجه نقش ترک ها در کنار 
ژاپنی ها در تولید سیگار می شویم. ترک ها نیز با همکاری 
شرکت دخانیات در ایران فاز اول تولید سیگار در سقز 
را آغاز کردند. تمامی اینها از جایی آغاز می شود که 
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران چندی پیش به ایلنا 
گفت: مذاکراتی با ترکیه درخصوص تولید مشارکتی 
سیگار انجام شده و قرار است طی ماه های آینده فاز 
اول تولید سیگار در سقز با همکاری شرکت های ترک 
آغاز شود. پیش بینی تولید 10 میلیارد نخ سیگار در سال 
و صادرات 30 درصدی این محصوالت تاکنون در نظر 
گرفته شده است. در آن زمان محمدحسین برخوردار 
با اشاره به میزان سرمایه گذاری در این واحد تولیدی 
افزود: سرمایه گذاری 13 تا 17 میلیون یورویی در هر 
خط در نظر گرفته شده و بر اساس توافق صورت 
گرفته ماشین آالت تا 6 ماه آینده از ترکیه وارد و مستقر 

خواهد شد.

دولت در کنار بازیگران خارجی
مشاور ارشد و مدیر برنامه کنترل دخانیات در منطقه 
دخانیات  گفت:  پیش  چندی  نیز  شرقی  مدیترانه 
ایران زیر نظر سیستم دولتی است، ولی همچنان 
شرکت های خارجی نقش عمده ای در کنترل بازار 

دخانیات این کشور بازی می کنند. 
لغو تحریم ها، ورود شرکت های خارجی دخانیات 
به بازار دخانیات ایران، تولید باالی سیگار در کشور 
و به طور کلی رونق صادرات سیگار، فروش و تولید 
سیگار همگی را می توان از دو جنبه نگاه کرد. اگر 
به دورنمای اقتصادی کشور نگاهی بیندازیم و بحث 
اشتغال، درآمدزایی، باالبردن سطح دستمزد، دریافت 
کاال با کیفیت بهتر و همه همه را در یک نگاه بررسی 
کنیم، خود به اندازه کافی قابل تأمل است. حال باید 
دید این دورنمای اقتصادی در درازمدت چه بازتابی 

بخش  در  اقتصادی  رونق  هرگونه  داشت.  خواهد 
دخانیات خوب است، چراکه افزایش تولیدات داخلی 
و ورود قانونی برندهای مختلف سیگار به بازار، تا 
ولی  کرد.  خواهد  کم  را  سیگار  قاچاق  زیادی  حد 
چراکه  است،  دیگری  مبحث  سیگار خود  استعمال 
ضرر آن همچنان به محیط زیست، کودکان و افراد در 
معرض دود دست دوم می رسد و شیوع انواع بیماری 
و سرطان های مربوط به استعمال دخانیات را در پی 
خواهد داشت که تمامی این خسارت ها کمر وزارت 
دیگر  فعاالن محیط زیست و  آن  از  بعد  و  بهداشت 
بخش های مرتبط را خمیده خواهد کرد، تا به آنجا که 
عالوه بر توجه به بهداشت و سالمتی، هزینه درمان 
سیگاری ها و پاکسازی محیط زیست نیز تحمیل خواهد 
شد. لذا باید در ترازوی دورنمای رونق اقتصادی در 
کنار تأکید بر سالمت و بهداشت اهداف درازمدت 

اقتصادی و تجاری کشور را برنامه ریزی کرد.

ایران در زمینه وضع مالیات بر دخانیات
در منطقه ضعیف است

فاطمه العلوی در زمینه وضعیت مالیات و استعمال 
دخانیات در منطقه مدیترانه شرقی و سایر کشورها به 
کارت قرمز گفت: ایران را در زمینه کنترل مصرف با 
وجود اینکه در منطقه مقام اول را دارد، ولی همچنان 
در زمینه وضع مالیات بر دخانیات در منطقه موفق 

نیست و متأسفانه ضعیف است.
مشاور ارشد و مدیر برنامه کنترل دخانیات در منطقه 
مدیترانه شرقی )امرو( با اشاره به اقدامات موفق ایران 
در زمینه کنترل مصرف دخانیات در کشور در ادامه 
افزود: با این حال همچنان نکاتی وجود دارد که باید 
آنها را مورد توجه قرار داد که یکی از مهمترین آنها 
نقش شرکت های خارجی در کنترل بازار دخانیات 
ایران است. با وجود اینکه دخانیات ایران زیر نظر 
سیستم دولتی است، همچنان شرکت های خارجی 
فعال در ایران نقش عمده ای در کنترل بازار دخانیات 

کشور بازی می کنند که این مسئله مهمی است. 

آمار گرایش زنان به مصرف دخانیات
در ایران قابل تأمل است

العلوی از گرایش جوانان و زنان به مصرف سیگار 
به عنوان نکته دوم قابل توجه در برنامه های کنترل 
مصرف دخانیات ایران نام برد و ادامه داد: با وجود 
اقدامات مفید انجام شده در این زمینه، همچنان آمار 
گرایش جوانان و زنان به مصرف دخانیات قابل تأمل 
است. به نظر می رسد یکی از دالیل آن این است که 

در ایران دسترسی به دخانیات ساده است.

پایین بودن قیمت سیگار
مصرف باال را به دنبال داشته است

وی کنترل تولید و قیمت گذاری مناسب را دو اهرم 
مهم در کنترل مصرف دخانیات در کشورهای مختلف 
نام برد و متذکر شد: تشابه قیمت مواد مختلف دخانی 
در ایران و پایین بودن قیمت آن نسبت به کشورها 
مصرف کنندگان  که  است  عواملی  از  یکی  منطقه، 

مصرف  خاص،  مشکل  و  دغدغه  بدون  مواد  این 
خود را از ماده ای به ماده دیگر عوض کنند که این 
موضوع می تواند یک مشکل عمده در کنترل مصرف 

دخانیات در ایران باشد.

افزایش نیافتن مالیات بر سیگار
تالش های کنترل سیگار را ضایع کرده است

مشاور ارشد و مدیر برنامه کنترل دخانیات در منطقه 
بهترین  جزو  ایران  گفت:  )امرو(  شرقی  مدیترانه 
کشورها در کنترل مصرف دخانیات در منطقه بوده 
و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اما همچنان در 
زمینه مالیات بر دخانیات ضعیف است و این موضوع 
موجب ضایع شدن تالش های مثبت انجام شده در 

این راستا است.
مردم نهاد  سازمان های  از  برخی  تمرکز  گفت:  وی 
بر روی دخانیات بیشتر از سایر موضوعات است. 
متأسفانه یک استدالل سنتی و اشتباه وجود دارد که 
قاچاق  افزایش  موجب  مالیات  »افزایش  می گوید 
از  قاچاقچیان  راه  سر  بر  موانعی  ما  اگر  می شود«. 
بازدارنده،  قوانین  وضع  مانند،  مختلف  روش های 
سیستم  اجرای  لزوم  و  ساماندهی  مجوز،  صدور 
رهگیری و غیره بگذاریم، قاچاق کاهش می یابد. به 
همین دلیل، اصرار ما این است که پروتکل تجارت 

غیر قانونی تبلیغ و تمامی کشورها به آن بپیوندند. 

دولت در کنار سازمان های مردم نهاد
می تواند در زمینه کنترل موفق شود

دکتر العلوی در ادامه مسئله اعتیاد را مشکل پیچیده 
با  باید  متذکر شد: کشورها  دانست و  اکثر جوامع 
استفاده از مفاد کنترل مصرف دخانیات، استعمال آن 
را تا حد زیادی کاهش دهند. ما به جامعه مدنی و 
نقش آنها در این زمینه بیش از هر وقت دیگری نیاز 
داریم. دولت در کنار سازمان های مردم نهاد می تواند 

در این زمینه موفق عمل کند.
مشاور ارشد و مدیر برنامه کنترل دخانیات در منطقه 
مدیترانه شرقی )امرو( در ادامه افزود: بعضی دولت ها 
نیز متأسفانه افزایش مالیات را راهی برای افزایش 
الزم  نهادهای  که  علت  این  به  می دانند،  قاچاق 
برای مواجه با این موضوع در کشور وجود ندارد. 
اکثر  در  دخانیات  زمینه  در  مالیاتی  سیاست های 
کشورها موفق بوده، زیرا قیمت سیگار را افزایش 
این  در  متأسفانه  می دهد.  کاهش  را  مصرفش  و 
زمینه نیز ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، 
قیمت سیگار پایینی دارد. العلوی در خاتمه گفت: 
یکی از پیشنهادات ما در زمینه کنترل دخانیات این 
است که همانطور که بر روی اکثر کاالهای مصرفی 
میزان قند و مواد افزودنی آن نوشته شده است، ما 
نیز روی بسته سیگار طرح هایی را بزنیم که بر روی 
آن مشخص شده باشد، فرد به جای پولی که صرف 
خرید یک پاکت سیگار کرده است، در ازای آن چه 
کاالی مصرفی دیگری که به بدنش آسیب نمی رساند 
نیز می تواند تهیه کند. در واقع اینبار انتخاب آگاهانه 

را بر عهده مصرف کننده می گذاریم. 

یورومونیتور اینترنشنال اعالم کرد:

صنعت بین المللی سیگار
ایران را میوه ای رسیده دید

و در انتظار چیدن آن بود
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سیگار، بازیگر نقش دوم!
پدرش  و  شهاب  قدیمی  خانه  از  نمایی  با  فیلم 
آغاز می شود و اولین بازیگری که جلوی دوربین 
می آید، شهاب )ساعد سهیلی( است که سیگاری 
خود  خواب  تخت  روی  که  او  دارد.  دست  در 
دراز کشیده و ظاهرا در باتالق ذهنی مصیبت های 
و  آورده  پناه  سیگار  به  شده،  گرفتار  زندگی اش 
پاکت سیگار  این وضعیت،  تأیید  برای  کارگردان 
را هم در کادر دوربین خود قرار داده است. اصرار 
براهنی در استفاده کلیشه ای از سیگار برای نشان 
دادن گرفتاری شدید بازیگر نقش اول فیلمش تا 
همین  در  را  دوم  سیگار  شهاب،  که  است  جایی 
لحظات کوتاهی که در تخت خواب است، با همان 
سیگار اول روشن می کند. این قسمت از فیلم تا 
اتاق خود را ترک می کند، حدودا  آنجاکه شهاب 
یک دقیقه طول می کشد و شهاب تقریبا تمام این 

یک دقیقه را مشغول سیگار کشیدن است.
دومین بازی سیگار در فیلم براهنی، زمانی است 
که شهاب برای کار به آژانسی که دوستش محسن 
)هومن سیدی( در آن کار می کند، رفته است. طی 
صحبت های اولیه شهاب و محسن با مدیر آژانس، 
محسن به ناگاه سیگاری از جیبش در می آورد و بر 
لب می گذارد، گرچه وقتی با اعتراض مدیر آژانس 
روبرو می شود، سیگار خود را روشن نمی کند. این 

سکانس نیز 6 ثانیه طول می کشد.
لحظه ای  خواب،  پل  در  سیگار  بازی  سومین 
است که شهاب می خواهد اولین سرویس خود در 
آژانس محله را انجام دهد، اما با پیشنهاد محسن، 
به یکی از کوچه های اطراف می روند تا سیگاری 
به  و  نیست  راضی  سیگار  به  اما  محسن  بکشند. 
است!  پایپ  با  شیشه  استعمال  مشغول  وضوح، 
سیگاری  محسن،  نماندن  تنها  برای  اما  شهاب 
روشن می کند و می کشد. این سکانس نیز 25 ثانیه 

طول می کشد.
چهارمین بازی سیگار، زمانی است که ندا )آناهیتا 
شهاب  است.  نشسته  شهاب  اتاق  در  افشار( 
سیگاری روشن کرده و مشغول کشیدن آن است. 
چند لحظه بعد، ندا هم سیگاری از پاکت بیرون 
می آورد و برای روشن کردن آن، به دنبال فندک 

یا کبریک می گردد و در همین زمان است که در 
کشوی میز شهاب، جعبه ای پیدا می کند که احتماال 
حاوی وسایل استعمال شیشه است. درست است 
روشن  را  خود  سیگار  ندا  سکانس  این  در  که 
نمی کند، اما بازی سیگار در این سکانس از فیلم 

نیز 62 ثانیه طول می کشد.
پنجمین بازی سیگار در فیلم براهنی، زمانی است 
رانندگان  که  جایی  می رود،  آژانس  به  شهاب  که 
و  صحبت  مشغول  و  شده  جمع  هم  دور  دیگر 
 4 کلی،  نمای  این  در  هستند.  تلویزیون  تماشای 
نفر از بازیگران سیگار می کشند و 60 ثانیه مشغول 
بعد،  لحظه  چند  هستند.  همدیگر  به  دادن  دود 
محسن نیز سیگار روشن می کند و در همین حین، 
استعمال شیشه  ظاهرا حاوی وسایل  که  جعبه ای 
طوالنی،  سکانس  این  می دهد.  شهاب  به  است، 
این  تمام  در  و  می کشد  طول  ثانیه   120 تقریبا 
کشیدن  سیگار  مشغول  شهاب  و  محسن  مدت، 

هستند.
ششمین بازی سیگار در فیلم پل خواب به مهمانی 
خانم قدیمی )شهین تسلیمی( بر می گردد. در این 
سکانس از فیلم که حدودا ۸0 ثانیه طول می کشد، 

یکی از میهمانان در حال سیگار کشیدن است. 
در سکانس بعد، شهاب در اواخر شب به آژانس 
می رود. بیرون از درب آژانس، دو نفر از رانندگان 
و  هستند  سیگارکشیدن  و  صحبت کردن  مشغول 
شهاب که به نظر می رسد مواد مخدر می خواهد، 
در  بازی سیگار  هفتمین  می رود.  آنها  از  یکی  با 

فیلم پل خواب نیز 40 ثانیه طول می کشد.
در نمایی دیگر از فیلم، شهاب در حالی که سوار 
به  است،  خودشان  خانه  حیاط  در  تاب  یک  بر 
مشغول  ظاهرا  و  دارد  دست  در  پایپی  وضوع 
استعمال مواد مخدر است. این سکانس نیز حدودا 

10 ثانیه طول می کشد.
شهاب  فیلم،  این  در  سیگار  بازی  هشتمین  در 
خودروی خود را برای پاک شدن آثار جنایتی که 
است.  برده  کارواش  به  شده،  مرتکب  قبل  شب 
ای، شهاب  ثانیه  این سکانس 40  از  ثانیه  در 40 

مشغول سیگار کشیدن است! 
نهمین بازی سیگار به محیط آژانس بر می گردد، 

جایی که محسن سیگاری از پاکت در می آورد، آن 
را روشن می کند و به رغم اعتراض مدیر آژانس، 
در آبدارخانه سیگار کشیدن خود را ادامه می دهد. 
مخدر  مواد  به دنبال  که  شهاب  سکانس،  این  در 
نیز  به اصطالح محسن »خمار« است  و  می گردد 
حضور دارد. چند لحظه بعد، شهاب و محسن در 
پایپ هستند و ظاهرا  از  استفاده  خودرو مشغول 
مواد مخدر استعمال می کنند. مجموع بازی سیگار 
و پایپ در این سکانس، 110 ثانیه است. در ادامه 
لب  بر  سیگار  محسن  و  شهاب  سکانس،  همین 
به داخل آژانس می روند و به همکار خود که در 
آبدارخانه مشغول سیگار کشیدن است، می پیوندند 

و 60 ثانیه سیگار می کشند.
طوالنی  براهنی  فیلم  در  سیگار  بازی  دهمین 
نیست و فقط 4 ثانیه طول می کشد. شهاب پشت 
میز صبحانه نشسته و مشغول سیگار کشیدن است 
و زمانی که متوجه ورود پدرش )اکبر زنجانپور( 

به خانه می شود، سیگار خود را خاموش می کند.
نمایی  در  فیلم،  این  در  یازدهم  بار  برای  سیگار 
در  گرچه  می گیرد.  قرار  شهاب  لب  بر  نور  ضد 
این سکانس کوتاه به دلیل ضد نور بودن سیگار را 
نمی بینیم، اما شعله سیگار مشخص است. شهاب 
و  نمی دهد  رضایت  تنها  کشیدن  سیگار  به  البته 
مشغول  ظاهرا  و  می آورد  بیرون  جیب  از  پایپ 
استعمال شیشه می شود. این سکانس نیز 25 ثانیه 
شهاب  سکانس،  همین  ادامه  در  می کشد.  طول 
مجددا در حیات خانه بر روی تاب نشسته و به 
مدت 6 ثانیه شیشه می کشد، در حالیکه پدرش او 

را می بیند.
خواب،  پل  فیلم  در  سیگار  بازی  دوازدهمین 
زمانی است که شهاب و محسن بر روی پله های 
و  نشسته اند  زندگیشان  محل  کوچه های  از  یکی 
شهاب  که  است  همانجا  می کنند.  هم صحبت  با 
سیگاری آتش می زند و به جنایت خود )قتل خانم 
حالیکه  در  می کند،  اعتراف  دوستش(  و  قدیمی 
مشغول  شهاب،  موبایل  خط  پشت  نیز  پدرش 
این  است.  جنایت  این  داستان  به  کردن  گوش 
سکانس بازی سیگار نیز 155 ثانیه طول می کشد.

اکتای  فیلم  بازی سیگار در  سیزدهمین و آخرین 

براهنی، مربوط به آخرین سکانس فیلم است که 
دادن  لو  قصد  به  ظاهرا  زود،  صبح  شهاب،  پدر 
از  قبل  اما  از خانه خارج شود  شهاب می خواهد 
آن، به اتاق شهاب می آید و ته سیگار خاموش شده 
را از دست پسرش در می آورد و در زیرسیگاری 

پر که روی سینه شهاب است، می اندازد.

کلیشه یا فرافکنی
کارگردانی  به   1394 سال  محصول  خواب،  پل 
کوثری  جهانگیر  تهیه کنندگی  و  براهنی  اکتای 
رمان  از  آزاد  برداشتی  ظاهرا  که  فیلم  این  است. 
بزرگ جنایت و مکافات، اثر نویسنده شهیر روس، 
براهنی  بلند  ساخته  اولین  است،  داستایوفسکی 

به حساب می آید.
لوح  روی  بر  که  فیلم  داستان  از  خالصه ای  در 
فشرده آمده، نوشته اند: »شهاب در آستانه ازدواج 
او  مالی  و  اقتصادی  شرایط  است.  نامزدش  با 
باعث می شود به اتفاق دوستش وارد یک معامله 
ناباوری پول های او را  اما در کمال  تجاری شود 
او حاکم  زندگی  بر  می کشند. شرایط سختی  باال 
می شود. پول بهره ای می گیرد و از پرداخت اقساط 
راحت  را  او  طلبکاران  می شود.  عاجز  هم  آن 
وارد  است  مدرسه  دبیر  که  پدرش  نمی گذارند. 
ماجرای او می شود. نامزدش نیز او را تحت فشار 
قرار می دهد. شهاب تحت تأثیر این فشارها دست 

به کار عجیبی می زند...«
فصل  انتخاب  دارد.  خوبی  شکل  و  سر  فیلم 
زمستان با آسمان همیشه گرفته و ابری که اثری از 
نور خورشید در آن نیست و اینکه اکثر وقایع فیلم 
در صبح زود یا شب اتفاق می افتد که نور کمی در 
آسمان است، نکته جالبی است که به کارگردان در 
نشان دادن وضعیت به هم ریخته و مصیبت های 

زندگی شخصیت های داستان کمک کرده است.
برای  و  می نهد  فراتر  این  از  را  پا  اما  کارگردان 
نشان دادن دنیای ویران شهاب و دوستش محسن، 
مواد  استعمال  مانند  کلیشه هایی  دامن  به  دست 
مخدر و سیگار کشیدن می شود، آن هم نه از نوع 
جلوه های ویژه! شهاب، محسن و افرادی دیگر در 
آژانس بوستان که ظاهرا گوشه ای از دنیا برای پناه 

آوردن افرادی مستأصل و مشکل دار است، تقریبا 
همگی سیگار می کشند و برخی نیز به مواد مخدر 

اعتیاد دارند. 

15 دقیقه با سیگار
نشان ندادن وسایل و طرز مصرف مواد مخدر در 
نوشته  یا  نانوشته  قانون  یک  سریال ها،  و  فیلم ها 
زیاد  پافشاری  با  خود  فیلم  در  براهنی  اما  است؛ 
دستان  در  بارها  و  می کند  قانون سرپیچی  این  از 
آن،  از  بدتر  و  می گذارد  پایپ  محسن،  و  شهاب 
حتی شیوه استعمال مواد مخدر را نشان می دهد. 
استفاده کلیشه ای از سیگار و مواد مخدر، روشی 
و  فالکت بار  وضعیت  دادن  نشان  برای  نخ نما 
مصیبت های اقتصادی و ذهنی کاراکترهای داستان 
است که براهنی با اصرار زیاد از آن استفاده کرده 
و  سیگار  استعمال  نیست  مشخص  گرچه  است؛ 
ورطه  به  را  داستان  این  کاراکترهای  مخدر  مواد 
برعکس.  یا  کشانده  اقتصادی  و  ذهنی  مشکالت 
اگر کارگردان فرضیه اول را در ذهن خود داشته، 
اگر  و  است  شده  کودکانه ای  فرافکنی  دچار 
برعکس، مشکالت ذهنی و اقتصادی کاراکترهای 
مواد مخدر  به سیگار و  آنها  اعتیاد  باعث  داستان 
این  از  شده.  کلیشه  اسیر  کارگردان  باشد،  شده 
گذشته، اگر بیننده فیلم به این نتیجه برسد که قتل 
خانم قدیمی )زن پولدار و سالمند داستان( توسط 
اتفاق  به شیشه  اعتیاد شهاب  تأثیر  شهاب، تحت 
افتاده و مثال اگر شهاب با همان بدهی سرسام آور 
نداشت،  اعتیاد  شیشه  به  طلبکار،  فشارهای  و 
ندیده  نزند،  کاری  چنین  به  دست  بود  ممکن 
انگاشتن  ساده  و  جامعه  روزمره  اتفاقات  گرفتن 

خطرناک آنهاست...
از این موارد که بگذریم، پل خواب فیلمی است 
که ارزش دیدن دارد، اما اگر می خواهید این فیلم 
را با فرزندان خود ببینید، مراقب باشید چراکه اگر 
سیگار و مواد مخدر را به عنوان یکی از بازیگران 
که  نقشی  زمان  مدت  بگیریم،  نظر  در  فیلم  این 
خود  فیلم  در  ناسالم  رفتار  دو  این  به  کارگردان 
آناهیتا  نقش  زمان  مدت  اندازه  و  حد  در  داده، 

افشار، اکبر زنجانپور و شهین تسلیمی است.

به بهانه 13 بار بازی سیگار در فیلم پل خواب

دست به دامان دود!
امیر شفیعی - نام »جنایت و مکافات« و داستان جاودانه نویسنده شهیر روس، فئودور 
داستایوفسکی، آنقدر مشهور و جذاب هست که شنیدن اینکه یک فیلم سینمایی با 
اقتباس از آن ساخته شده، شما را متمایل به تماشای فیلم کند. به این اقتباس اضافه 
کنید این موارد را که نویسنده و کارگردان فیلم، اکتای براهنی، فرزند نویسنده نام 
آشنای ادبیات ایران، رضا براهنی است و تهیه کنندگی فیلم را نیز جهانگیر کوثری 
بر عهده دارد. تیتراژ فیلم، نمایی از یک خانه قدیمی از آن نوع نوستالژیک را در 
محله شمیران نشان می دهد و عبور نام هایی مانند اکبر زنجانپور، هومن سیدی، آناهیتا 
افشار، شهین تسلیمی و البته ساعد سهیلی از تیتراژ فیلم، امید به لذت بردن از »پل 
به  انتشار پل خواب در شبکه خانگی،  بهانه  به  بیننده ایجاد می کند.  خواب« را در 

تماشای آن نشستیم.
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By setting up 4 booths at the 31st Tehran International Book Fair (2–12 May 2018), Iranian Anti-
Tobacco Association had an active participation at this exhibition. Besides buying a variety of books, 
book enthusiasts could benefit from the activities of IATA in various informational and informative 
sectors.
One of the innovations of this NGO at the exhibition was assigning an exclusive booth to Faramuz 
Center. At this booth, various activities – such as theater room, laboratory room, painting room, etc. – and 
a series of basic anti-tobacco training were offered to children and adolescents.
This booth was one of the most prominent booths of the exhibition. Parents brought their children to 
the booth to learn anti-smoking skills and materials and to spend some hours there with full satisfaction. 
Also, many parents, after getting acquainted with the activities of the Center, and by asking the contact 
numbers of the Center, asserted their intention to continue the training of such anti-tobacco materials to 
their children.
In addition to the Faramuz booth, the NGO’s smoking cessation clinic delivered standardized nicotine-
dependence tests free of charge to volunteers and guided them in order to quit smoking or prevent 
tobacco harms. Also, tobacco-related printed materials, such as brochures and leaflets, were distributed 
among interested people.
As the first specialized magazine in the field of tobacco and health, the Red Card was also welcomed by 
the audiences. Interested people could read news and reports on the tobacco industry and tobacco-related 
health topics in this publication.

The active presence of IATA anti-tobacco booth at the 31st
Tehran International Book Fair

Based on the contents of the PAD (Prevention 
Against tobacco Dependence) project, after 
passing a series of training courses regarding 
fighting tobacco and hookah, adolescents should 
transfer the training to their peers alongside 
the trainers. The following report is about the 
progress of this project in April 2018, which is 
being implemented in Varamin schools.

A photo report
on peer-to-peer education

in Varamin schools


