
حجت االسالم والمسلمین سید محسن محمودی
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران:
با مصرف دخانیات به حق اهلل
حق النفس و حق الناس تعرض می کنیم
صفحه 9
 رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
خارج کردن قهوه خانه ها از لیست اماکن عمومی
پاک کردن صورت مسئله است
صفحه 3
جنیدی، رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:
دسترسی آسان و ارزان به دخانیات
مصرف را افزایش داده است 
صفحه 4
پروفسور اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان:
افرادی که دست اندرکار طرح استفساریه
خروج قهوه خانه ها از اماکن عمومی  هستند
یا جاهلند،  یا  پول گرفته اند
صفحه 4
آذری پور، عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات:
نماینده ای که موافق استفساریه آزادی قلیان
در قهوه خانه ها است، به دنبال دریافت رأی است
صفحه 5
در بسیاری از اماکن ورزشی سیگار دود می شود
صفحه 4

 سال چهارم | شامره 31| خرداد 1397| شانزده صفحه | 500تومان| تیراژ 15000 
اولین ماهنامه تخصصی سالمت و دخانیات در کشور

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 8

 توسط نماینده
سازمان جهانی بهداشت انجام شد 
 تجلیل از اجرای سراسری طرح »پاد«
در مدارس ورامین

ویژه هفته بدون دخانیات 

اهدای جایزه ویژه
سازمان جهانی بهداشت به

دکتر محمدرضا مسجدی
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

فیفا و سایر نهادهای بین المللی 
ورزشی، عزم جدی برای
مبارزه با دخانیات دارند

جام جهانی فوتبال 2018

بدون دخانیـات

یک درصد از درآمد ناخالص ملی
به جای آموزش، پژوهش و عمران صرف مواد دخانی می شود
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روایت یک دغدغه
که  سیاست هایی  به  توجه  با  بهداشت  جهانی  سازمان 
راهبردهای  و  برنامه ریزی  است،  برایش مشخص شده 
ابالغ  بهداشت و سالمت تعریف و  کالن را در حوزه 
به  توجه  با  نیز  اخیر  دو دهه  در  آن،  بر  می کند. عالوه 
تهدید کننده  عامل  مهمترین  عنوان  به  دخانیات  معضل 
سالمت عمومی که موجب بروز بیش از 50 بیماری و 
20 نوع سرطان می شود، این سازمان همچنان جهت مهار 
استعمال دخانیات در سطح بین الملل تالش های فراوانی 
می کند. یکی از برنامه های کالن این سازمان، این است که 
به منظور قدرشناسی و سیاستگذاری از تالش های همه 
جانبه در زمینه مبارزه با انواع محصوالت دخانی و نیز 
تشویق افراد و نیروهای تالشگر در این حوزه، هر ساله در 
روز جهانی مبارزه با دخانیات )31 می( جایزه ویژه ای با 
امضای دبیرکل سازمان بهداشت جهانی به افراد مورد نظر 
طی مراسمی اهدا می گردد. در سال 1397 )2018( نیز این 
جایزه ویژه به دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران به جهت بیش از ربع 
قرن تالش در زمینه مبارزه با دخانیات اهدا شد. اهدای 
با وزارت  به علت همکاری نزدیک  به وی  این جایزه 
در  پزشکی در سال 1396  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
زمینه جلب نظر دیوان عالی مبنی بر تأیید پیشنهاد وزارت 
بهداشت برای ممنوعیت واردات و تولید تنباکوی معسل و 
محصوالت دخانی معطر، تدوین و اجرای طرح پیشگیری 
و مبارزه با استعمال دخانیات در بین دانش آموزان در 
مدارس )پاد( که هم اکنون در مدارس دخترانه و پسرانه 
شهرستان ورامین به صورت سراسری در حال اجرا است 
و نیز تأسیس شبکه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در 
ایران که الگویی عالی برای تقویت سازمان های غیردولتی 
و جامعه محور بر اساس تالش آنها برای افزایش آگاهی ها 
غیرواگیر،  بیماری های  مشترک  خطر  عوامل  کاهش  و 

به ویژه دخانیات است.
جهت  وی  به  جایزه  این  اهدای  اگرچه  است  گفتنی 
تالش های ذکر شده بوده است، ولی به اعتقاد دبیرکل 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، در امر مبارزه 
با دخانیات هنوز در سطح منطقه و بین الملل نمره قابل 
قبولی تحصیل نشده است. وی معتقد است که متأسفانه 
بسیاری از بندهای قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب 
به درستی اجرا نشده و حتی در  سال 1385 در کشور 
برخی موارد نیز به نفع صنعت دخانیات برخی بندها و 
ماده های آن دستخوش تغییر می شوند. برای مثال طرح 
پیشنهادی خروج قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی 
که بر خالف مفاد این قانون است. همچنین مسجدی 
سیگار  خرده فروشی  نرخ  بر  مالیات  که  است  معتقد 
نیز بر طبق قانون در کشور به خوبی رعایت نمی شود، 
عالوه بر آن نباید از کاهش سن استعمال دخانیات در 
دخانی  مواد  استعمال  بحرانی  وضعیت  نوجوانان،  بین 
به خصوص قلیان در بین زنان جامعه، عدم ساماندهی 
فروش سیگار و ممنوعیت فروش آن به افراد زیر 18 
سال و غیره غافل ماند. مسائل و مشکالتی که در حوزه 
دخانیات در جامعه وجود دارد به گفته وی نیازمند عزم 
جدی است. زمانی می توان از وضعیت بحران عبور کرد 
و به ثبات رسید که دخانیات دغدغه اصلی مسئوالن شود. 
بطوریکه همه سازمان ها و نهاد های مربوطه با همفکری و 
هماهنگی جهت مهار این معضل در کشور گام بردارند. 
وضعیت  منطقه  سطح  در  ما  کشور  است،  ذکر  شایان 
خوبي از نظر وضع مالیات بر دخانیات و باالبردن قیمت 
محصوالت دخاني ندارد. درست است که دکتر مسجدي از 
سوي سازمان جهاني بهداشت شایسته تقدیر شناخته شد، 
اما کار تمام نشده و این جایزه بین المللي، مسئولیت ایران 
در کاهش گرایش عمومي به دخانیات را زیادتر مي کند. 
دریافت یک جایزه بین المللي توسط دبیرکل جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات، لزوما به معناي پایان کار و موفقیت 
نهادهاي تصمیم گیر و قانونگذار در مبارزه با این آسیب 
جدي اجتماعي نیست، بلکه تلنگري است به مدیران ارشد 
آنها توسط  اینکه فعالیت هاي ضددخاني  بر  کشور مبني 
نهادهاي مطرح بین المللي در حال رصد شدن است و باید 
بیش از گذشته در راه اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان 
بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانیات که در سال 1384 
با تائید مجلس به آن پیوسته اند، تالش کنند. قانون پیوستن 
ایران به این کنوانسیون بین المللي، مسئولیت هاي مختلفي بر 
دوش نهادهاي تصمیم گیر و قانونگذار کشور نهاده و تنها 
در بخشي از این قانون، بر ضرورت همکاري جامعه مدني 
که سازمان هاي مردم نهاد عصاره آن هستند، تاکید شده 
است؛ اما آنچه از مطالعه این قانون و قانون جامعه کنترل 
و مبارزه ملي با استعمال دخانیات مصوب سال 1385 بر 
مي آید، مهجور ماندن و اجرا نشدن بخش هاي وسیعي از 

این قوانین است.

سخن اول

ت در ایران 
کریستوفر هملمن، نماینده سازمان جهانی بهداش

مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد استعمال 
دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود آن ۱2 درصد 
تمامی مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی را شامل 
می شود. هر ساله همزمان با روز جهانی بدون دخانیات 
برای سالمتی  دخانیات  استعمال  از  ناشی  بر خطرات 
تأکید و از سیاست های موثر جهت کاهش استعمال آن 

حمایت می شود.
و  »دخانیات  دخانیات  بدون  جهانی  روز  شعار  امسال 
بیماری قلبی« انتخاب شده است. همچنین کمپین هایی 
و  دخانیات  بین  ارتباط  مورد  در  آگاهی بخشی  برای 
بیماری های قلبی - عروقی همچون سکته قلبی و مغزی و 
در نظر گرفتن اقدامات موثر برای کاهش خطرات ناشی 

از استعمال آن برای سالمت قلب راه اندازی شده است.
انجام  با   2۰۱8 سال  در  دخانیات  بدون  جهانی  روز 
مجموعه ای از اقدامات جهانی همزمان شده که توجه 
به همه گیری مصرف دخانیات و اثرات آن بر سالمت 

عمومی که عامل مرگ میلیون ها انسان در سراسر جهان 
است را مورد هدف قرار داده است.

به  ابتال  در  مهمی  فاکتور خطرزای  دخانیات  استعمال 
عروق  بیماری  و  مغزی  و  قلبی  سکته  قلبی،  بیماری 
دخانیات  شده  شناخته  مضرات  به رغم  است.  محیطی 
راه حل هایی  بودن  دسترس  در  و  قلب  سالمت  برای 
برای کاهش مرگ و میر و بیماری های مرتبط با آن، دانش 
مورد  در  مردم  عموم  از  بزرگی  بخش  میان  در  کافی 
نقش دخانیات در ابتال به بیماری های قلبی - عروقی 

وجود ندارد.
بیماری های قلبی - عروقی بیش از هر عامل دیگری به 
فوت افراد در سراسر جهان منجر می شود و استعمال 
آن  از  ناشی  دود  معرض  در  گرفتن  قرار  و  دخانیات 
از  ناشی  تمامی مرگ و میرهای  تقریبا عامل ۱2 درصد 

بیماری قلبی است.
استعمال دخانیات پس از فشار خون باال، دومین عامل 

سال  هر  است.  عروقی   - قلبی  بیماری های  به  ابتال 
همه گیری جهانی استعمال دخانیات بیش از 7 میلیون 
قربانی بر جا می گذارد که از میان آنان، نزدیک به 9۰۰ 
افراد غیرسیگاری هستند که تنها در معرض  نفر  هزار 

استنشاق دود ناشی از دخانیات قرار گرفته اند.
جهانی  سازمان  اطالع رسانی  سایت  گزارش  به 
از  بیش  از  درصد  به 8۰  نزدیک  همچنین  بهداشت، 
در  جهان،  در  دخانیات  مصرف کننده  میلیارد  یک 
کشورهایی با درآمد پایین و متوسط زندگی می کنند 
که در آنها سهم بیماری های مرتبط با دخانیات بسیار 

زیاد است.
بنابراین همایش مبارزه با استعمال مواد دخانی با شعار 
»قلیان، سمی برای سالمت خانواده« روز چهارشنبه 9 
شمس  ایوان  همایش  سالن  در  جاری  سال  خردادماه 
سایر  و  سالمت  حوزه  کارشناسان  اساتید،  حضور  با 

شرکت کنندگان برگزار شد.

در هفته بدون دخانیات مطرح شد

تمرکز پویش روز جهانی
بدون دخانیات، بر بیماری های قلبی 

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با اشاره 
به اینکه تمرکز پویش روز جهانی بدون دخانیات 
قلبی  بیماری های  و  دخانیات  بر  جاری  سال  در 
افزایش  پویش،  از  هدف  کرد:  تأکید  است، 
بین استعمال دخانیات در همه  ارتباط  آگاهی در 
شکل های آن و بیماری های قلبی عروقی به عنوان 
شایعترین علت مرگ و میر در دنیا است. همچنین 
همزمان پویش مزبوز، فعالیت هایی را که مخاطبان 
اصلی - شامل جوامع و متخصصین قلبی عروقی، 
دولت ها و بخش عمومی- می توانند انجام دهند تا 
خطر ابتال به بیماری های قلبی مرتبط با استعمال 

دخانیات را کاهش دهند، پررنگ می کند.
کریستوفر هملمن با قرائت پیام دکتر جواد مهجور 
سازمان  شرقی  مدیترانه  منطقه  دفتر  سرپرست 
بیماری های  افزود:  ادامه  در  بهداشت  جهانی 
قلبی عروقی شایعترین علت مرگ و بیماری در 
بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی است 
سال  در  است.  اینگونه  نیز  دنیا  در  که  همچنان 
منطقه  در  میلیون مرگ   ۱.4 به  نزدیک   ،2۰۱5
به دلیل ابتال به بیماری های قلبی عروقی رخ داد. 
مرگ و میر  بعد،  دهه  در  که  می شود  زده  تخمین 
منطقه  در  که  قلبی عروقی  بیماری های  از  ناشی 
قلبی  ایسکمیک  بیماری های  با  شرقی  مدیترانه 
هر  از  بیشتر  توجهی  قابل  به شکل  است،  مرتبط 
منطقه دیگری در دنیا به استثئای آفریقا افزایش 

خواهد یافت.

36 درصد مردان و 2.9درصد زنان باالی
15 سال، دخانیات مصرف می کنند

میزان  شرقی  مدیترانه  منطقه  در  داد:  ادامه  وی 
استعمال دخانیات هشدار دهنده است. نزدیک به 
36 درصد مردان و 2.9 درصد زنان باالی 15 سال 
تا  که  می رود  انتظار  و  می کنند  مصرف  دخانیات 
سازمان  مناطق  سایر  روند  بر خالف   2025 سال 
جهانی بهداشت، استعمال دخانیات افزایش یابد. 
استمال دخانیات عامل  اینکه  به  با توجه  امر  این 
عروق  بیماری های  به  ابتال  برای  مهمی  خطر 
کرونر، سکته قلبی و مغزی و بیماری های عروقی 
محیطی است، به افزایش اپیدمی بیماری های قلبی 

در سطح منطقه منجر خواهد شد.
هملمن با اشاره به اینکه ضررهای استعمال همه 

شکل های دخانیات که می توانند منجر به بیماری 
قلبی شوند در حوزه های پزشکی و علمی به خوبی 
و  مرگ  کاهش  راهکارهای  و  می شود  درک 
بیماری های منتسب شامل اجرای کامل کنوانسیون 
چارچوب سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل 
دخانیات در دسترس است، گفت: بخش وسیعی 
علل  از  یکی  دخانیات  که  امر  این  به  جامعه  از 
اصلی ابتال به بیمارهای قلبی عروقی است، توجه 
منطقه  کشورهای  است  بنابراین ضروری  ندارند. 
انجام دهند  را  اقدامات و تالش های ممکن  همه 
آگاهی  و  کنند  کنترل  را  دخانیات  استعمال  که 
عمومی در مورد ارتباط بین استعمال دخانیات و 
بیماری های قلبی را افزایش دهند. این تالش ها به 
کاهش بیماری های قلبی عروقی در منطقه کمک 

خواهد کرد.
وی تأکید کرد: سازمان جهانی بهداشت با همراهی 
سازمان های همکار، بسته های فنی برای حمایت 
از کشورها در محدودسازی استعمال دخانیات و 
مقابله با گسترش همه گیری بیماری های قلبی در 
سطح ملی و منطقه ای تهیه کرده است. همانگونه 
اجرای  با  است  شده  بیان  لنست  در  اخیرا  که 
میلیون   1.13 از  می توان  مذکور  فنی  بسته های 
مرگ در نتیجه بیماری های قلبی عروقی در 20 
کشور با سطح درآمدی پایین یا متوسط پیشگیری 
توسعه  اهداف  از   3.4 به هدف  دستیابی  و  کرد 
پایدار با اجرای کامل آن ممکن می شود. همچنین 
 Global Heart مجموع  در  فنی  بسته های 
تشکیل  را  قلب«  جهانی  »ابتکار  یا   Initiative
می دهد که هدف آن، تقویت پیشگیری و کنترل 
مجموعه  این  است.  عروقی  قلبی  بیماری های 

شامل بسته MPOWER است که مجموعه ای از 6 
اقدام قابل اجرا، عملی و سهل الوصول است که به 
کشورها کمک می کند مفاد کنوانسیون چارچوب 
سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات 
دخانیات  مصرف  برای  تقاضا  و   کرده  اجرا  را 
شامل   SHAKE بسته  همچنین  دهند.  کاهش  را 
بر  مبتنی  عمومی  خط مشی های  از  مجموعه ای 
شواهد و تجربیات موفقی است که از کشورها در 
کاهش مصرف نمک در جمعیت تحت پوشش 
خود حمایت می کند. همچنین HEARTS که یک 
که  می دهد  ابزاری  کشورها  به  است،  فنی  بسته 
قلبی  بیماری های  مدیریت  در  موفق  تجربیات 
را  بهداشتی  اولیه  خدمات  سطح  در  عروقی 
به منظور کاهش عوامل خطر مانند فشارخون باال 

و افزایش کلسترول، ادغام کنند. 

از دولت، دانشگاه ها و گروه های مردم نهاد
 درخواست کمک داریم

هملمن ضمن اشاره به اینکه 19 کشور در منطقه 
به کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی بهداشت 
متعهد شده اند  در مورد کنترل دخانیات ملحق و 
به شکل جامعی  را  که خط مشی های مختلف آن 
پیاده کنند، تأکید کرد: این امر استفاده از دخانیات 
بیماری های  آن،  متعاقب  و  داد  کاهش خواهد  را 
یافت.  نیز کاهش خواهد  منطقه  در  قلبی عروقی 
همه  از  دخانیات  بدون  جهانی  روز  در  بنابراین 
تشکل های  دانشگاه ها،  حمایتگرها،  دولت ها، 
مردم نهاد  گروه های  و  عروقی  قلبی  متخصصان 
می خواهم که به منظور پایان همه گیری دخانیات و 

تبعات ویرانگر آن، متحد و یکپارچه شوند.

خارج کردن قهوه خانه ها از لیست اماکن عمومی
پاک کردن صورت مسئله است

یک درصد از درآمد ناخالص ملی
به جای آموزش، پژوهش و عمران

صرف مواد دخانی می شود
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تقدیر  لوح  اهدای  شرایط  چگونگی  از  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای 
به دکتر محمدرضا مسجدی، علیرضا رئیسی  سازمان جهانی بهداشت 
معاون بهداشت وزارت بهداشت در مصاحبه اختصاصی با کارت قرمز 
ضمن تبریک به دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران مبنی 
همکاری  به مناسبت  جهانی  بهداشت  سازمان  ویژه  جایزه  دریافت  بر 
همه جانبه در حوزه مبارزه با دخانیات و قلیان گفت: در بحث مبارزه با 
دخانیات به  خصوص قلیان، مطالبات و فشارهای مردمی و حمایت های 

سازمان های مردم نهاد همواره اثربخش بوده و هست.
رئیسی در توضیح بییشتر افزود: سازمان جهانی بهداشت هرساله در حال 
رصد کردن فعالیت های ضددخانی سازمان ها و نهادهای مربوطه است. 
افراد  و  مردمی  سازمان های  تشکل ها،  از  یک سری  کشور  هر  بنابراین 

حقیقی را جهت دریافت این نشان به این سازمان جهانی معرفی می کند 
جمعیت  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا  به  جهانی  نشان  این  امسال  که 

مبارزه با استعمال دخانیات ایران رسید.
به  این سازمان مردم نهاد   اثربخش سال گذشته  فعالیت های  از جمله  وی 
برای  تالش  را  بهداشت  وزارت  فعالیت  کنار  در  مسجدی  دکتر  ریاست 
در  همکاری  و  کشور  داخل  به  معسل  تنباکوهای  واردات  از  جلوگیری 
تصویب قانون مالیات بر دخانیات در مجلس شورای اسالمی دانست و تأکید 
کرد: سازمان جهانی بهداشت، قرن 21 را قرن مبارزه جدی با قلیان می داند 
چراکه امروز قلیان به صورت یک اپیدمی جدی، جوانان و نوجوانان را تهدید 
می کند و مسئوالن و سازمان های مردم نهاد در کنار مشارکت های مردمی و 

خانواده ها، می توانند هدف مبارزه با این کاالی دخانی را محقق کنند.

دکتر محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و 
روز  جایزه  برنده   6 از  یکی  به عنوان  دخانیات،  کنترل  تحقیقات  مرکز 
جهانی بدون دخانیات 2018 از سوی سازمان جهانی بهداشت برگزیده 
شد. این مراسم توسط دکتر تدروس آدانوم قبریسوس، دبیرکل سازمان 
نماینده سازمان  افتتاح شد و دکتر کریستف هملمن،  بهداشت  جهانی 
به دلیل نقش برجسته و تعهد  این جایزه را  ایران،  جهانی بهداشت در 
و  تالش ها  کرد.  اعطا  مسجدی  دکتر  به  ایران  در  دخانیات  کنترل  به 

دستاوردهای دکتر مسجدی شامل موارد زیر است:
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  نزدیک   همکاری 
سال 1396 در زمینه جلب نظر دیوان عالی مبنی بر تأیید پیشنهاد وزارت 
بهداشت برای ممنوعیت واردات و تولید تنباکوی معسل و محصوالت 

دخانی معطر که زیان آن برای سالمت آشکار شده است.
 نقش برجسته به عنوان دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات در طراحی 
و هدایت پروژه پیشگیری از وابستگی به دخانیات )پاد( و همکاری با 
وزارتخانه های آموزش وپرورش و بهداشت و درمان در ورامین )هدف 
براساس  مدارس  در  پروژه، کاهش مصرف محصوالت دخانی  این  از 
روند  به  توجه  در جلب  و  است  همسال  به  همسال  آموزش  رویکرد 

روبه رشد مصرف دخانیات در نوجوانان ایرانی نقش زیادی دارد.(
 نقش برجسته در تشکیل اتحادیه بیماری های غیرواگیر ایران که الگویی 
عالی برای تقویت سازمان های غیردولتی و جامعه محور بر اساس تالش 
آنها برای افزایش آگاهی ها و کاهش عوامل خطر مشترک بیماری های 

غیرواگیر، به ویژه دخانیات است.

اهدای جایزه ویژه سازمان جهانی بهداشت به
دکتر محمدرضا مسجدی

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

 معاون بهداشت وزارت بهداشت؛

خارج کردن قهوه خانه ها از لیست اماکن عمومی 
پاک کردن صورت مسئله است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه استفساریه مجلس 
در خصوص خارج کردن قهوه خانه ها از لیست اماکن عمومی باعث 
کاهش نظارت بر این مکان ها خواهد شد، تصریح کرد: باید توجه 
داشت که اکثر بیماری ها به دلیل مصرف دخانیات بروز می کنند و 
بسیاری از کشورها با وضع مالیات مناسب، توانسته اند از این موضوع 

پیشگیری کنند.
علیرضا رئیسی در ادامه تأکید کرد: بحث دخانیات برای سازمان جهانی 
بهداشت اهمیت دارد، این موضوع یکی از بزرگترین مشکالت جهانی 
است و 1 میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان از سیگار استفاده می کنند. 
این در حالیست که 84 درصد سیگاری ها که مصرف روزانه دارند، در 
کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که این موضوع یک هشدار 

جدی برای ما محسوب می شود.

یکی از اصلی ترین تهدیدکننده های سالمت مردم
در قرن 21، قلیان است

رئیسی با بیان اینکه عوارض مصرف سیگار و دخانیات بر سالمت بر 
کسی پوشیده نیست و کمتر سرطانی وجود دارد که با مصرف سیگار 
مرتبط نباشد، تصریح کرد: در کشور ما سالیانه 55 میلیارد نخ سیگار 
مصرف می شود که این میزان مصرف 10 هزار میلیارد تومان گردش 
مالی دارد و حوزه سالمت برای درمان بیماری های ناشی از عوارض 
مصرف سیگار باید 20 تا 30 هزار میلیارد تومان هزینه کند. همچنین 
از منظر سازمان جهانی بهداشت، یکی از اصلی ترین تهدیدکننده های 

سالمت مردم در قرن 21، قلیان است.
رئیسی با اشاره به رواج مصرف قلیان در کشور گفت: در جهان نیز 
این مشکل وجود دارد که قبح مصرف قلیان کمتر از سیگار است؛ 
مصرف قلیان در خانم های ایرانی نیز در حال افزایش است و این 

خطر بزرگی محسوب می شود.
از مسیرهای  یکی  اینکه  بیان  با  بهداشت  بهداشت وزارت  معاون 
مبارزه، همین اطالع  رسانی و آموزش است گفت: برای تغییر رفتار، 
نیاز به آموزش داریم، اما گاهی نیاز به جریمه و سخت گیری در 
به  اشاره  با  وی  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  نیز  تخلفات  خصوص 
گسترش قهوه خانه ها جلوی دبیرستان ها و دانشگاه ها گفت: در این 

اماکن قلیان با ارزان ترین قیمت عرضه می شود.
خرده فروشی  بر  مالیات  دنیا  کشور   58 در  اینکه  بیان  با  رئیسی 
سیگار باالی 70 درصد است توضیح داد: تا سال گذشته مالیات بر 
خرده فروشی سیگار در کشور ما تقریبا صفر بود و یک نخ سیگار 
وقتی  دارد.  قرار  افراد  دسترس  در  هزینه  کمترین  با  و  به سادگی 
عرضه زیاد باشد، قطعا مصرف نیز باال می رود. اینکه راه حلی برای 
سخت تر کردن عرضه سیگار پیدا کنیم، اهمیت دارد. وضع مالیات بر 
عمده فروشی و خرده فروشی سیگار می تواند از گسترش فروش این 

محصول جلوگیری کند.

بحث استفساریه اماکن عمومی درباره عرضه قلیان در 
قهوه خانه ها، جای تعجب دارد

وی با بیان اینکه بحث استفساریه اماکن عمومی و خصوصی درباره 
عرضه قلیان در قهوه خانه ها جای تعجب دارد، ادامه داد: با تصمیم 
مجلس قرار است قهوه خانه ها از شمول اماکن عمومی خارج شوند. 
اگر قهوه خانه جزو اماکن عمومی نیست، پس آیا خصوصی است؟ 
اگر جزو اماکن خصوصی باشد، کارشناسان بهداشت حق ورود به 
این اماکن را ندارند و باید برای نظارت و بازرسی حکم قضایی 
دریافت کنند و این یکی از اشکاالتی است که نیاز به اصالح دارد. 
این اتفاق در حالی با نفوذ شرکت های تولید کننده دخانیاترخ داد که 
استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است. حاال با این کار 
صورت مسئله را پاک کردند تا بگویند مصرف قلیان ممنوع نیست.

رئیسی گفت: در سال 94 تحقیقی در گروه هدف دانش آموزان انجام 
شد که امسال نیز از مهرماه این تحقیق انجام خواهد شد. نتایجی که 

این تحقیقات داشته نشان می دهد در بین نوجوانان 13 تا 15 سال، 
10.2 نوجوانان مصرف کننده دخانیات، 9 درصد مصرف کننده مواد 
دخانیات تدخینی، 3.4 درصد مصرف کننده سیگار و 11.2  درصد 
مصرف کننده قلیان بوده اند. 20.4 درصد نوجوانان نیز در معرض 
دود دخانیات در منزل بودند. همچنین 65 درصد مصرف کنندگان، 
سیگار مصرفی خود را مغازه و سوپرمارکت یا دکه های مطبوعاتی 

تهیه می کردند.
معاون وزیر بهداشت افزود: 68.5 درصد این افراد گفتند که از طرف 
فروشنده هیچ سوالی مبنی بر سن و سال از آنها نشده است. 7 نفر 
از هر 10 دانش آموز پیام های ضد سیگار را از رسانه ها شنیدند. بیش 
از 76 درصد دانش آموزان می دانند که مصرف سیگار برای سالمت 
زیان آور است و 78 درصد نوجوانان موافق ممنوعیت کامل مصرف 

دخانیات در اماکن عمومی هستند.
رئیسی با بیان اینکه ساالنه حدود 55 میلیارد نخ سیگار در کشور 
مصرف می شود، اظهار کرد: میزان سرمایه گذاری برای تولید سیگار 
در کشور بیش از 80 میلیارد نخ سیگار است. معنی این موضوع 
جزو  این  آیا  باشیم؟  سیگار  صادرکننده  می خواهیم  آیا  چیست؟ 
از  سواالت  این  باید  است؟  توسعه  شاخص  و  کشور  افتخارات 

وزارت صنعت و معدن پرسیده شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات 
در طرح steps حدود 55 میلیارد نخ سیگار به صورت ساالنه در 
تولید  برای  سرمایه گذاری  میزان  همچنین  می شود.  مصرف  کشور 
سیگار در کشور ما برای تولید 80 میلیارد نخ سیگار است که این 
سوال مطرح می شود که آیا ما می خواهیم میزان مصرف در کشور 
این موضوع جزو  تبدیل شویم؟  به صادرکننده سیگار  یا  باال رود 
شاخص های توسعه ما نیست و وزارت صنعت باید در این زمینه 

پاسخگو باشد.

سیگار تنها کاالی ارزان قیمت در کشور است
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 

سیگار تنها کاالی ارزان قیمت در کشور است که هزینه های گزافی را 
به حوزه سالمت وارد می کند. بنابراین بحث دخانیات برای سازمان 
مشکالتی  و  بیماری  ها  اکثر  زیرا  دارد،  اهمیت  بهداشت  جهانی 
به علت دخانیات رخ  دارد،  بهداشت جهانی وجود  که در سطح 
می دهد. بسیاری از کشورها با وضع مالیات مناسب بر عمده فروشی، 
خرده فروشی سیگار و مواد دخانی، توانسته اند این مشکل را کنترل و 

سالمت مردم را تضمین کنند.
وی همچنین با بیان اینکه 84 درصد سیگاری  ها که مصرف روزانه 
دارند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و این امر یک 
هشدار محسوب می شود، گفت: عوارض مصرف سیگار و دخانیات 
بر سالمت بر کسی پوشیده نیست و کمتر سرطانی وجود دارد که با 

مصرف سیگار مرتبط نباشد.

ش پزشکی 
ت، درمان و آموز

ت وزارت بهداش
علیرضا رئیسی، معاون بهداش

سازمان های مردم نهاد، بازوی مبارزه با دخانیات هستند

ترجمه متن لوح تقدیر:
روز جهانی بدون دخانیات

10 خرداد 1397
اعطای لوح تقدیر سازمان جهانی بهداشت به

دکتر محمدرضا مسجدی
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران

و مرکز تحقیقات کنترل دخانیات
جمهوری اسالمی ایران

به دلیل نقش برجسته در کنترل دخانیات
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افزایش کارخانجات سیگار
در مقابل مرگ و میر روزافزون
به علت استعمال مواد دخانی

در  کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
و  صنایع  گسترش  توجیه  با  گذشته  سال های 
تعداد کارخانه های  قاچاق سیگار،  از  جلوگیری 
است  کرده  پیدا  افزایش  کشور  در  سیگار 
قابل  عامل  شایع ترین  دخانیات  درحالیکه 

پیشگیری مرگ و میر است.
دنیا  در  اینکه  بر  تأکید  با  حریرچی  ایرج 
مهمترین عامل در جلوگیری از افزایش مصرف 
دخانیات، افزایش مالیات آن است که در بعضی 
کشورها تا 70 درصد قیمت سیگار را مالیات 
از  بسیاری  در  کرد:  تأکید  می دهد،  تشکیل 
کشورهای دنیا افراد شناخته شده در حوزه های 
ورزشی، هنری و اجتماعی، اقدام به جمع آوری 

کمک های مردمی برای امور خیر می کنند. این 
کار مورد حمایت ما قرار دارد و باید گسترش 
پیدا کند ولی در خصوص افراد درجه یک، ما 
هنوز شاهد تخلف خاصی نبوده ایم که بگوییم 

این امر مذموم است.
از  سال های   1370 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
حوادث  دلیل  به  ایرانیان  عمر  رفته  دست 
هزار   900 و  میلیارد  یک  با  برابر  ترافیکی 
سال برآورد شده بود، گفت: با وجود افزایش 
جمعیت به میزان 43 درصد در 25 سال تا سال 
تعداد  برابری  چند  افزایش  همچنین  و   1395
دست  از  سال های  موتورسیکلت،  و  خودرو 
ترافیکی  حوادث  دلیل  به  ایران  در  عمر  رفته 
در کل کشور 44 درصد کاهش یافته و به یک 
میلیون و 62 هزار سال از دست رفته عمر در 
سال 1395 رسیده است که البته خود این مقدار 

هم به میزان قابل توجهی باال است.

سال،   12 مدت  در  گفت:  همچنین  حریرچی 
خودروهای  تعداد   ،1396 تا   1384 سال  از 
موتورسیکلت ها  تعداد  و  درصد   166 کشور 
تعداد  یعنی  است؛  داشته  افزایش  درصد   187
خودروها 2.66 برابر و تعداد موتورسیکلت ها 
2.87 برابر بیشتر شده است، ولی افزایش میزان 
مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی به نسبت 
بسیار کمتر بوده و در این 12 سال 21 درصد 
رشد کرده و به عبارت دیگر 1.21 برابر بیشتر 

شده است.
وی در ادامه افزود: نکته بسیار مهم این است 
که میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی 
سال  در  نفر   755 و  هزار   27 بسیار  میزان  از 
1384 به میزان 15932 نفر در سال 96 کاهش 
پیدا کرده است و این کاهش چشمگیر 42.5 
درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در طی 
تعداد  درصدی   166 افزایش  به رغم  سال   12

و  موتورسیکلت  درصدی   187 و  خودرو 
افزایش 21 درصدی تعداد مصدومان، دستاورد 

بسیار مهمی است.
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه کاهش چشمگیر 
نسبی  کنترل  و  تصادفات  از  ناشی  مرگ و میر 
مهم  و  متعدد  اقدامات  نتیجه  مصدومان  تعداد 
و  سازمان ها  توسط  مختلف  حوزه های  در 
بین  همکاری های  نیز  و  مختلف  دستگاه های 
بخشی و همکاری و تغییر فرهنگ مردم است، 
اما این اقدامات کافی نبوده و اکتفا به اقدامات 
سابق ممکن است شامل پسرفت یا عدم بهبود 
بر  عالوه  دیگر  عبارت  به  افزود:  شود،  نتایج 
تداوم و نهادینه سازی اقدامات ثمربخش قبلی، 
باید اقدامات جدید و مهم دیگری برای کاهش 
مرگ و میر  و  مصدومیت  و  ترافیکی  حوادث 

ناشی از این حوادث انجام داد.

رییس مرکز تحقیقات سرطان و رییس هیات مدیره انجمن زندگی 
حوزه  در  می خواهند  که  افرادی  اینکه  بیان  با  دخانیات  بدون 
سالمت گامی بردارند، باید بدانند که جهالت و تجارت دو دشمن 
سالمت هستند، گفت: استفساریه خروج قهوه خانه  ها از شمول 

اماکن عمومی، محصول جهالت است.
محمد اسماعیل اکبری در ادامه تأکید کرد: افرادی که می خواهند 
در حوزه سالمت گامی بردارند، باید بدانند که جهالت و تجارت 
دو دشمن سالمت هستند؛ بنابراین وظیفه ما این است که جاهالن 

را آگاه و با تاجران مبارزه کنیم، اما این کار بسیار دشوار است.
ژنو  در  دخانیات  با  مبارزه  کنوانسیون  تدوین  در خصوص  وی 
گفت: سازمان جهانی بهداشت، به مدت 6 سال و در سال یک 

مرتبه، مراسمی را برای تدوین کنوانسیون دخانیات برگزار می کرد، 
این کنوانسیون اولین و قوی ترین کنوانسیون در حوزه سالمت 
در جهان است و قدرت آن باالتر از کنوانسیون انرژی اتمی است. 
اکبری افزود: در یکی از این گردهمایی ها، ما به عنوان نماینده امرو 
)کشورهای شرق مدیترانه( در سازمان جهانی بهداشت شرکت 
داشتیم و آن زمان یک گروه 100 نفره از آمریکا با این کنوانسیون 
مخالفت می کردند و ما موافق بودیم، باالخره کنوانسیون تصویب 
شد، اما پس از تصویب این کنوانسیون در سازمان جهانی بهداشت، 
تمام بند های آن در کشور آمریکا اجرایی شد و اکنون یک فرد 
سیگاری در آمریکا باید 25 دقیقه پیاده روی کند تا بتواند سیگاری 
با نرخ باال خریداری کند، یعنی یک فرد سیگاری آمریکایی باید 

یک سوم درآمد خود را صرف سیگار کند. 
دخانیات،  با  مبارزه  کنوانسیون  تصویب  زمان  در  کرد:  تأکید  وی 
متوجه شدیم که ایران جزو کشورهای هدف برای مصرف سیگار 
از  سیگار  ورود  راه های  دخانیات  شرکت های  و  شده  انتخاب 
مرزهایی، چون قشم، خوی و کیش را رصد کرده بودند و حتی 
اسامی افرادی که در گمرگ قرار بود آنها را کمک کنند، مشخص 

شده بود. 
وی در خصوص استفساریه خروج قهوه خانه  ها از شمول اماکن 
عمومی گفت: افرادی که دست اندرکار هستند و تالش دارند که 

مصرف قلیان آزاد شود، یا جاهل هستند یا پول گرفته اند.
رییس هیات مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات با بیان اینکه 30 
درصد مرگ  ها )تقریبا یک سوم افرادی که ساالنه فوت می کنند(، 
ناشی از مصرف و مواجهه با دخانیات است، خاطرنشان کرد: 
طبق  چراکه  شود،  ژنتیکی  اختالل  موجب  می تواند  دخانیات 
قبلی  نسل های  در  اجدادشان  که  جوانانی  و  کودکان  شواهد، 
دخانیات مصرف می  کردند، سرطان ریه گرفتند و جان خود را 
از دست دادند. بنابراین فردی که سیگار و قلیان مصرف می کند، 
تنها به سالمت خود آسیب نمی زند، بلکه ژنوم افراد با این سبک 

زندگی، دستخوش تغییر می شود. 
اکبری با تأکید بر اینکه سیگار، تنها ماده ای است که هیچ سود و 
منفعتی ندارد، گفت: ما باید جامعه را در زمینه مبارزه با دخانیات 
توانمند کنیم. مردم باید بدانند افرادی که سیگار و قلیان را تبلیغ 

می کنند، یا نادان هستند یا پول گرفته اند.

در بسیاری از اماکن ورزشی سیگار دود می شود
اینکه  بیان  با  دبیرخانه سالمت وزارت ورزش و جوانان  رییس 
مردم ایران تحرک بدنی مطلوبی ندارند، از عدم تحرک بدنی 80 
درصدی مردم خبر داد و گفت: فقط 21 درصد مردم ایران تحرک 
بدنی دارند که از این تعداد نیز فقط 5 تا 6 درصد بیش از 4 جلسه 

در هفته به ورزش می پردازند. 
رضا شجیع با اشاره به استعمال سیگار در اماکن ورزشی به خصوص 
استادیوم های فوتبال کشور بیان کرد: در بسیاری از اماکن ورزشی 
دود  و  می کردند  دود  سیگار  فوتبال  تماشای  هنگام  جوانان  ما، 
سیگار در استادیوم  ها گاهی به قدری بود که دوربین  ها نمی توانستند 

تصاویر را ضبط کنند.
در  سیگار  مصرف  خصوص  در  فیفا  جریمه  به  اشاره  با  وی 
استادیوم های فوتبال ایران، گفت: سال گذشته فیفا ما را به دلیل 
مصرف سیگار تماشاچیان فوتبال جریمه کرد و اعالم کردند اگر 
از این پس تماشاچیان یک نخ سیگار در استادیوم بکشند، ایران و 

تیم  های ورزشی بازهم جریمه خواهند شد.

شجیع گفت: جام جهانی فوتبال روسیه که در حال برگزاری است، 
جام جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده و نشان دهنده آن است 
با  برای مبارزه  بین المللی ورزشی، عزم جدی  نهاد های  که تمام 
دخانیات دارند. ما پس از اعالم فیفا در خصوص جریمه تیم  های 
ورزشی به دلیل سیگار کشیدن هواداران در استادیوم، کارگروه هایی 
را تشکیل دادیم و کمپین 90 دقیقه بدون دخانیات را راه اندازی 
ورزشکاران  و  اجتماعی  الگو های  از  ما  اینها  بر  افزون  کردیم. 
اعتیاد  از  پیشگیری  و  دخانیات  با مصرف  مبارزه  برای  محبوب 
اصالح  برای  خود  سیاست  های  تغییر  آماده  و  گرفته  ایم  کمک 

وضعیت جامعه هستیم.
رضا شجیع در ادامه در خصوص تحرک بدنی ایرانیان گفت: طبق 
نتایج تحقیقاتی که در حوزه فعالیت فیزیکی در کشور انجام شد، 
مشخص شد وضعیت فعالیت فیزیکی و تحرک بدنی ایرانیان مطلوب 
نیست و میزان فعالیت فیزیکی مردم ایران در برخی استان ها مانند 
یزد، بوشهر و سیستان و بلوچستان در شرایط بحرانی و وضعیت 

قرمز قرار دارد که این شرایط با افزایش سن وخیم تر خواهد شد.
رییس دبیرخانه سالمت وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: 

فعالیت  روستایی  جامعه  می  کنند  فکر  که  عموم  باور  بر خالف 
فیزیکی بیشتری دارند، وضعیت فعالیت بدنی در جامعه روستایی 
نیز مطلوب نیست و حتی میزان فعالیت فیزیکی رده سنی 25 تا 

34 سال روستا های برخی استان ها در شرایط بحرانی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد مردم فعالیت فیزیکی ندارند، 
که  شدیم  متوجه  کشوری،  تحقیقات  نتایج  از  استفاده  با  گفت: 
برنامه های ملی برای توسعه فعالیت فیزیکی و افزایش فعالیت بدنی 
موثر نیست و عمال سیاستی اشتباه است و باید سیاست گذاری ها 
در  کنیم  اذعان  باید  و  انجام شود  و محالت  استان ها  در سطح 
این حوزه دستمان خالی است؛ البته در یک سال گذشته با کمک 
میزان  تا  رسیده  ایم  بخشی  بین  برنامه  های  به  بهداشت  وزارت 

فعالیت فیزیکی افزایش پیدا کند.
شجیع با بیان اینکه در حال حاضر 23 هزار باشگاه ورزشی در کشور 
داریم، گفت: ما امروز به این نقطه رسیده ایم که این باشگاه  های 
و  وظایف  شرح  عمل،  در  اما  شوند  اعتباربخشی  باید  ورزشی 
عملکرد هر کدام از دستگاه  ها مشخص نیست، هر دستگاهی از 

نقش خود می گوید و خبری از تعامل و همکاری نیست.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت؛ 
دسترسی آسان و ارزان به دخانیات

مصرف را افزایش داده است 
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به این 
اینکه  به جای  ما  ملی  ناخالص  درآمد  از  درصد  یک  که  مطلب 
دخانی  مواد  صرف  شود،  عمران  و  پژوهش  آموزش،  صرف 
با  بهداشت  وزارت  گذشته،  سال های  در  کرد:  تأکید  می شود، 
در  کرده  تالش  دیگر  سازمان های  با  بخشی  میان  همکاری های 
راستای مبارزه با مواد دخانی و بهبود سالمت مردم و ارتقای آن 
عمل کند و از زمان تصویب قانون جامع مبارزه با دخانیات در 
مسیر اجرای آن گام برداشته است، اما مردم باید بدانند که حقوق 
شهروندی  آنها در حوزه مبارزه با دخانیات زمانی تامین می شود 

که حق خود را مطالبه کنند.
احمد جنیدی با بیان اینکه حدود 10 هزار میلیارد تومان مواد دخانی 
در کشور دود شده و دو تا سه برابر این میزان، برای تامین سالمت 
تأکید کرد: هزینه مصرف  افراد سیگاری هزینه می شود،  و درمان 
صندوق های  در  و  شده  داده  سیگاری  غیر  افراد  جیب  از  سیگار 
بیمه  گر و بیمارستان ها برای درمان افراد سیگاری مصرف می شود. 
همچنین حدود 200 هزار خواربارفروشی در کشور فعال هستند که 
حدود 65 درصد آنها پروانه فعالیت ندارند. در پروانه فروش مواد 
دخانی که طی سال های قبل در این رابطه تفاهم شده است، به عدم 
فروش محصوالت دخانی به افراد زیر 18 سال، عدم فروش سیگار 
به صورت نخی و سیگار قاچاق تأکید شده است و بر همین اساس 
چنانچه هر یک از این سه مورد مشاهده شود، می توان پروانه فروش 
سوپر مارکت یا خوابارفروشی را لغو کرد. البته در این زمینه، نیاز به 

نظارت بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: حدود 

علوم  دانشگاه  حوزه  قهوه خانه های  یا  قلیان سراها  درصد   80
پزشکی تهران فاقد پروانه هستند و باید این دغدغه وجود داشته 
دیزی  برای  از گوشت گوسفند  قهوه خانه ها  این  در  آیا  که  باشد 
استفاده می شود؟ همچنین بر اساس قانون کنوانسیون ها، انجمن ها 
و اصناف حق ندارند در جلسات تصمیم گیری در زمینه دخانیات 
حضور داشته باشند، اما متأسفانه برخالف این قانون، آنها در این 
با  می کنند.  ورود  سیاست گذاری ها  در  و  داشته  جلسات حضور 
توجه به اینکه این گروه ها وارد کننده یا تولید کننده سیگار هستند، 

آیا باید در جلسات حضور داشته باشند؟!

رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم
در مبارزه با دخانیات فعال باشند

بر  تأکید  با  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
اینکه رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم می توانند در حوزه مبارزه 
با دخانیات فعاالنه عمل کنند، گفت: از همه همکاران در دولت، 
مجلس و قوه قضاییه در خواست می کنم که حق سالمت مردم 

را محترم شمارند.
جنیدی با بیان اینکه چنانچه هزینه ای که بابت درمان و دود کردن 
ممنوع  را  قلیان  و  داده  را کاهش  مواد دخانی می شود  سیگار و 
کنیم و این هزینه ها به فروشنده ها پرداخت شود، سود کرده ایم، 
افزود: در حال حاضر در تهران قهوه خانه ای داریم که قلیان عرضه 
نمی کند. باید این الگوها به مردم معرفی شوند. باید پرسید چرا 
قهوه خانه نباید فقط دیزی، املت و چای ارائه دهد. همچنین با 
ممانعت  زمینه  در  قانونی  اقدام  که  شده  اثبات  تحقیقاتی  انجام 
فرصت  رفتن  بین  از  موجب  قهوه خانه ها،  در  قلیان  مصرف  از 
شغلی قهوه خانه داران نمی شود. همچنین براساس آمارها، مردم از 
ضرر و زیان دخانیات اطالع دارند، اما دسترسی آسان و ارزان به 

دخانیات در کشور باعث شده که مصرف آن افزایش یابد. این در 
حالی است که مواد معطر مصرفی در توتون های قلیان، مصداق 
بارز تبلیغ مواد دخانی است و مردم را به استعمال مواد دخانی 

جذب می کند.
در برخی کشورها فروش سیگار به افراد زیر 1۸ سال

 5۰۰ برابر قیمت سیگار جریمه دارد
مضر  ماده  نوع  هر  تبلیغ  قانون،  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داده،  افزایش  را  مخدر  مواد  تبلیغ  دولت جریمه  و  است  ممنوع 
سال،   18 زیر  افراد  به  سیگار  فروش  کشورها  برخی  در  افزود: 
بنابراین در زمینه استعمال  برابر قیمت سیگار جریمه دارد.   500
مواد دخانی مثل سیگار و قلیان باید حقوق شهروندی مردم جامعه 
جامعه  مردم  که  می دهد  رخ  زمانی  موضوع  این  و  شود  تأمین 

مطالبه گر باشند. 
کرد:  تأکید  بهداشت  وزارت  کار  محیط  و  سالمت  مرکز  رئیس 
درصد   80 حدود  شد  مشخص  دادیم  انجام  که  بررسی هایی  با 
پروانه  فاقد  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  قهوه خانه های 
هستند که این موضوع باعث می شود عالوه بر عرضه قلیان در این 

اماکن اتفاقات دیگری نیز رخ دهد. 
کردن  خارج  برای  مجلس  استفساریه  طرح  به  اشاره  با  جنیدی 
قهوه خانه ها از لیست اماکن عمومی، گفت: اگر ما این مناطق را 
نیز  دیگری  قوانین  بگیریم،  نظر  در  عمومی  محل های  از  خارج 
وجود دارد که این اماکن به عنوان مکان عمومی شناخته می شود. 
بنابراین رسانه ها می توانند در حل این معضالت کمک زیادی به 

ما کنند و ما باید حق سالمت مردم را محترم بشماریم.
رئیس مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
قهوه خانه ای در تهران داریم که قلیان به دست مشتری نمی دهد و 
باید این الگوها باید به مردم معرفی شوند. این در حالیست که، 

برخی از افراد عنوان می کنند که تعطیل شدن قهوه خانه ها باعث 
کاهش آمار اشتغال خواهد شد، در حالی که این اماکن می توانند 

با عرضه مواد غذایی، شغل خود را ادامه دهند.
اظهار  تبلیغات مواد دخانی  قانون ممنوعیت  به  اشاره  با  جنیدی 
تبلیغ  بارز  مصداق  توتون ها  در  معطره  مواد  از  استفاده  داشت: 
مواد دخانیات است به طوری که افراد با استشمام بوی این مواد، 

جذب می شوند.
آنها  در  که  روزنامه فروشی  دکه های  خصوص  در  پایان  در  وی 
عرضه سیگار صورت می گیرد، گفت: شهرداری این اماکن را برای 
این  در  مکاتبه  چندین  ما  و  است  کرده  احداث  روزنامه  عرضه 
راستا با شهردار انجام داده ایم که متأسفانه هیچ اقدام عملی در این 

خصوص صورت نگرفته است.

ت 
ت محیط و کار وزارت بهداش

س مرکز سالم
احمد جنیدی، رئی

س مرکز تحقیقات سرطان 
محمد اسماعیل اکبری، ریی

ش و جوانان 
ت وزارت ورز

س دبیرخانه سالم
رضا شجیع، ریی

پروفسور اکبری:

افرادی که دست اندرکار طرح استفساریه
خروج قهوه خانه ها از اماکن عمومی  هستند

یا جاهلند یا پول گرفته اند

ش پزشکی 
ت، درمان و آموز

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداش
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معاون اداره کل سالمت شهرداری تهران: 

در مبارزه با فروش مواد دخانی
در سوپرمارکت ها، موفق نبودیم

تاکنون  گفت:  تهران  شهرداری  سالمت  اداره کل  معاون 
سوپرمارکت ها  در  دخانی  مواد  عرضه  جلوی  نتوانسته ایم 
موفق  زمینه  این  در  و  بگیریم  را  روزنامه فروشی  دکه های  و 

نبوده ایم.
در خصوص  خبرنگار  یک  سوال  به  پاسخ  در  امیری  مهدی 
از  یکی  گفت:  روزنامه فروشی  دکه های  در  سیگار  عرضه 

دغدغه های اصلی ما ارائه مواد دخانی در اماکن عمومی است، 
اما متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم جلوی عرضه مواد دخانی در 

سوپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروشی را بگیریم.
وی ادامه داد: دکه های روزنامه فروشی را قشر خاصی حمایت 
می کنند و حتی زمانی که اقدام به تعطیلی آنها کردیم، با تمسک 
به برخی افراد تحصن کردند و به بهانه اشتغال نتوانستیم با آنها 
مقابله کنیم، ما حتی حکم قضایی گرفتیم اما ما را تهدید کردند.
تهران گفت: در شهر فقط  اداره کل سالمت شهرداری  معاون 
باید دکه گل فروشی یا روزنامه فروشی داشته باشیم و دکه ای 
که محصوالت غذایی یا سیگار بفروشد نداریم؛ در این زمینه 
نتوانستیم کاری انجام دهیم و این موضوع را نمی توان با قانون 

و تهدید و دستورالعمل پیش برد.
فاتحه  نمی کند،  کمک  قانونگذار  که  جایی  داد:  ادامه  امیری 
مبارزه با عرضه دخانیات در دکه روزنامه فروشی خوانده است. 
در  سیگار  فروش  پشت  قدرتمندی  بسیار  مافیای  همچنین 
نیاز  رسانه ها  کمک  به  و  است  روزنامه فروشی  دکه های 
و  اجتماعی  پویش  یک  به  نیاز  مشکل  این  حل  و  داریم 

همکاری بین بخشی دارد.
و  است  انجام  حال  در  زمینه  این  در  اقداماتی  گفت:  وی 
انتظامی، وزارت  نیروی  بهداشت،  با کمک وزارت  مذاکره ای 
نتیجه بخش  امیدواریم  که  دادیم  انجام  قضائیه  قوه  و  صنایع 

باشد.

عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات مطرح کرد:
نماینده ای که موافق استفساریه آزادی قلیان

در قهوه خانه ها است، به دنبال دریافت رأی است

روند  از  انتقاد  با  دخانیات  کنترل  سیاستگذاری  کمیته  عضو 
تاسیس شرکت های دخانیاتی در کشور گفت: 17 شرکت از 18 
با ترفندهای مختلف در  شرکت بزرگ دخانی دنیا توانسته اند 
ایران کارخانه تولید دخانیات راه اندازی کنند. این در حالیست 
که همچنان صنعت دخانیات با قاچاق این محصوالت به داخل 
کشور به نفع خود بازی می کند؛ یعنی هرگاه بخواهید اقدامی 
اقدام  انجام دهید، آنها ادعا می کنند این  کنترلی در این حوزه 
باعث اقزایش قاچاق می شود و سعی می کنند به واسطه این ادعا 
با اقدام کنترلی مورد نظر شما مقابله کنند. وقتی بازار کشوری 
به روی آنها بسته است، خودشان سیگار تولیدی خود را به آن 
کشور قاچاق می کنند. بعد از آن با دولت وارد مذاکره می شوند 
و می گویند محصوالت من در کشور شما مصرف می شود، اما 
چون به صورت قاچاق است، دولت عایدی از آن ندارد. پس 
اجازه دهید داخل کشور شما کارخانه راه اندازی کنیم و از تولید 

خود به شما مالیات بدهیم.
ورود  برای  که  حالی  در  اینکه  به  اشاره  با  آذری پور  حسن 

احداث  به  نیازی  کشور  داخل  به  شرکت  یک  محصوالت 
کارخانه نیست و می توان به صورت قانونی واردات انجام داد تا 
از محل آن، دولت نیز به عواید خود برسد، تأکید کرد: سازمان 
جهانی بهداشت و بانک جهانی، صدها صفحه گزارش درباره 

این موضوع به عنوان ترفندی شناخته شده نوشته اند.
عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات همچنین اضافه کرد: 
چند سال پیش انحصار صنعت دخانیات از دولت گرفته شد 
و به بخش خصوصی اجازه فعالیت دادند؛ این موضوع اشتباه 
استراتژیکی بود که در حوزه قانونگذاری از سوی سیاستگذاران 
ارشد در ایران انجام شد. بخش خصوصی کارخانه های اصلی 
دخانیات هستند که کارخانه های خود را داخل کشور راه اندازی 

کرده اند.

تبلیغ مستقیم مواد دخانی در کشور ممنوع است
اینکه  بر  تأکید  با  دخانیات  کنترل  سیاستگذاری  کمیته  عضو 
ماهیت این کارخانه ها کسب سود است و حداکثر تالش خود 
را برای به دست آوردن آن انجام می دهند، افزود: وقتی بخش 
خصوصی وارد کشوری می شود، به دلیل سیاست های بازاریابی 
خود روی قوانین آن کشور مطالعه می کند و آنها را دور می زند؛ 
این صنایع وارد  اخیر می بینید که  دلیل در سال های  به همین 
برندهای  نام  با  را  اقسام محصوالت  انواع و  و  کشور شده اند 
مواد دخانی تولید می کنند. با توجه به اینکه تبلیغ مستقیم مواد 
دخانی در کشور ممنوع است، آنها از این مسیر محصول خود 

را تولید می کنند.
آذری پور در ادامه به ورود تنباکوهای معطر و معسل به بازار 
مواد دخانی ایران اشاره کرد و گفت: این صنعت برای پایدار 
ماندن سود خود باید مشتری هایش را حفظ کند و اجازه ندهد 
بازار مصرف کوچک شود. تنباکوهای میوه ای از جمله مواردی 
است که آنها روی آن متمرکز شده اند، چراکه می دانند سیگار 
دارد.  اجتماعی  قبح  ایران  در  نوجوانان  و  زنان  برای  کشیدن 
نیز مصرف  در خانواده  و  می برد  بین  از  را  قباحت  این  قلیان 
می شود؛ چون پدران و مادران به اشتباه فکر می کنند این کار 

تفنن و تفریح محسوب می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توتون معطر و تنباکوی معسل 15 
سال پیش وارد کشور شد، گفت: در ایران الگوی مصرف قلیان 
در نواحی خاصی مانند جنوب کشور و در گروه سنی خاصی 

آمدن  با  اخیر  سال   15 در  است.  داشته  رواج  سالمندان  مانند 
تنباکوهای میوه ای این الگو تغییر کرده و به تمام پهنه سرزمینی 
ایران گسترش پیدا کرده است. در واقع صنعت دخانیات برای 
ایجاد  مصرف  بازار  زنان،  و  نوجوانان  میان جمعیت  در  خود 

می کند.
این  تالش  به  اشاره  با  دخانیات  سیاستگذاری  کمیته  عضو 
ادامه داد:  صنایع برای ورود چرخه تولید دخانیات به کشور، 
این صنعت سعی می کند چرخه تولید خود را به داخل ایران 
منتقل کند تا قیمت تمام شده برای او کاهش پیدا کند. از طرفی 
برای عده ای نیز شغل ایجاد می کند. با توجه به اینکه در کشور 
مشکل اشتغال داریم و دولت برای حل این مساله باید سالی 
یک میلیون شغل ایجاد کند، اگر بخواهید کارخانه دخانیات را 
تعطیل کنید یا نوع کشت مزرعه توتون را تغییر دهید، می گویند 

شغل را از بین می برید.

در ایران روزانه 1۰۰ میلیون نخ سیگار دود می شود
کاهش  کرد:  تصریح  دخانیات  سیاستگذاری  کمیته  عضو 
وجوه  از  یکی  فقط  سود،  حاشیه  افزایش  و  تمام شده  قیمت 
تولید دخانیات در داخل ایران است، طرف دیگر آنها می توانند 
این  البته  یارگیری کنند.  این چرخه در داخل کشور  به واسطه 
چقدر  دخانیات  کارخانه  در  کارگر  مگر  هستند؛  ناآگاه  گروه 
حقوق می گیرد و کشاورز چقدر از کشت توتون سود می کند؟ 
چرخه  این  با  بخواهید  اگر  می شود  باعث  باریکه  آب  همین 
پنهان شود و بگوید شغل  آنها  مقابله کنید، صنعت پشت سر 
آنها را از بین می برید. این روند 10 سال است که در ایران آغاز 
شده است. البته در جلسه ای نیز اعالم شد که چهار تا پنج هزار 

هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت توتون است.
بیشتر  را  آمار مصرف دخانیات  اینکه صنایع  بیان  با  آذری پور 
اعالم می کنند تا حضور خود را توجیه کنند، افزود: در بدترین 
نخ  میانگین  و  داریم  کشور  در  سیگاری  میلیون   10 حالت 
مصرفی نیز 10 نخ است؛ یعنی روزانه 100 میلیون نخ که در 
بدبینانه تر  اگر  نخ می رسد.  میلیون  میلیارد و 500  به 36  سال 
به آن نگاه کنیم به 40 میلیارد نخ می رسیم. صنعت هیچ وقت 
ارائه  آماری  می کند  اعالم  که  اضافه ای  نخ  میلیارد   15 درباره 
آمده  به دست  بازار  از فروش  این رقم  نکرده است. می گویند 
است. ما می گوییم اسناد فروش بازار خود را نشان دهید؛ کدام 

را  سال  در  سیگار  نخ  میلیارد   55 عدد  بازار  فروش  از  بخش 
نشان می دهد؟ این شرکت های تولید کننده دخانیات در بیشتر 
این  به  ترفند  همین  با  و  دارند  کارخانه  منطقه  شرکت های 

کشورها وارد شده اند.
اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  گفت:  آذری پور 
می شود  مصرف  سیگار  نخ  میلیارد   55 سالیانه  که  می کند 
در حالیکه ۱5 میلیارد نخ آن رقم دروغ است. همچنین تنها 
محقق  را   44 اصل  سیاست  کشور  در  توانسته  که  صنعتی 
کند صنعت دخانیات است؛ همچنین تنها صنعتی که همیشه 

سرمایه گذار خارجی دارد، صنعت دخانیات است.
وی ادامه داد: آمار وزارت صنعت مصرف 55 میلیارد نخ سیگار در 
سال است؛ این آمار صنعت است نه وزارت بهداشت. بر اساس 
آمار وزارت بهداشت 10 میلیون سیگاری داریم که روزانه به طور 
متوسط در کشور 10 نخ سیگار مصرف می کنند، در مجموع 100 
میلیون نخ در روز می شود و میزان نخ مصرفی سیگار در سال 36 
میلیارد و 500 میلیون می شود که در حالت بدبینانه 40 میلیارد نخ 
سیگار ایرانی ها مصرف می کنند و صنعت به دروغ اعالم می کند 
که میزان نخ سیگار مصرفی 55 میلیارد است تا صنعت را توجیه 

کند که شرکت های دخانیات وارد کشور شوند.

75 میلیون جمعیت ایرانی دخانیات مصرف نمی کنند
آذری پور ادامه داد: صنعت دخانیات پولدار است و 75 میلیون 
جمعیت ایرانی که دخانیات مصرف نمی کنند را هدف قرار داده 
است. نماینده ای که استفسار یه آزادی قلیان در قهوه خانه ها را 
به مجلس می آورد و طرفدار صنعت پولدار دخانیات است، 

دنبال آن است که در دور بعدی در مجلس رأی بیاورد .
عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات گفت: بخشی از نظام 
حاکمیت در قوه  مقننه و مجریه  اشتباه  دریافته اند که اگر جلوی 
بگیرند،  را  قهوه خانه ها  مانند  اماکنی  در  دخانی   مواد  مصرف 
مردم سراغ مواد مخدر می روند. همچنین برخی علت آزادی 
نوجوانان  و  جوانان  که  می کنند  عنوان  این  را  قلیان  مصرف 
تفریحی ندارند، این درست نیست که بگوییم چون تفریحی  
وجود ندارد بروند و قلیان بکشند.  نوجوانی که قلیان یا سیگار  
می کشد به تدریج از جامعه دوستان خود طرد شده و به سمت 
دنبال  به  را  اعتیاد  خطر  نهایت  در  که  می رود  ناسالم   جامعه 

خواهد داشت.

حسن آذری پور، عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات 

ت شهرداری 
مهدی امیری،معاون اداره کل سالم
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مشاغل  و  صنایع  ساماندهی  شرکت  مدیرعامل 
قراردادهای  در  اینکه  بر  تأکید  با  تهران  شهر 
ممنوعیت  به  نسبت  کیوسک داران  با  جدید 
فروش دخانیات و دیگر اقالم به جز مطبوعات 
هرگونه  افزود:  می شود،  اطالع  رسانی  آنها  به 
به جمع آوری  می تواند  بر جریمه  تخلف عالوه 
مهم ترین  همچنین  شود.  منتهی  نیز  کیوسک 
دستگاهی که در مسیر ممنوعیت عرضه دخانیات 
شهرداری  می تواند  شهر  سطح  کیوسک های  در 
بر  است.  قضاییه  قوه  کند،  همراهی  را  تهران 
بازرسی قوه قضاییه  اساس گزارشی که سازمان 
ما  برای  تکالیفی  کرده،  ارائه   1395 سال  در 
مشخص کرده است در ارتباط با عرضه اقالمی 
غیر از مطبوعات در کیوسک های سطح شهر که 
در صورت همراهی قوه قضاییه، اثربخشی ای که 

تاکنون وجود نداشته است، ایجاد می شود.
به هرحال سیگار و سایر کاالهای دخانی جزو در 
است. در حالی  کاالها در کشور  ترین  دسترس 
دکه  یک  کنار  ثانیه  چند  توقفی  با  ایران  در  که 
روزنامه فروشی یا مغازه سیگار یا توتون به راحتی 
خریداری می شود. بی توجهی به قانون ممنوعیت 
فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال را هم اگر 
نادیده بگیریم با کمال تأسف، جای خالی نظارت 
نمی توان  را  دخانیات  تهیه  شیوه های  بر  قانونی 
عدم  کنار  در  قانونی  خالءهای  گرفت.  نادیده 
نگرفتن  قانون، موجب جدی  اجرای  بر  نظارت 
این معضل در جامعه شده است. این در حالیست 
که در ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیات، فروش یا عرضه به افراد زیر 18 سال 
یا به واسطه این افراد، عالوه بر ضبط فرآورده  های 
دخانی کشف شده نزد متخلف ، جزای نقدی از 
دنبال  به  ریال  هزار  پانصد  تا  ریال  هزار  یکصد 
دارد. با توجه به اینکه این قانون در سال 1385 
گذشت  با  حاضر  حال  در  رسیده،  تصویب  به 
12 سال به نظر می رسد چنین مبالغی به عنوان 
افراد  به  تنباکو  و  توتون  سیگار،  فروش  جریمه 

زیر 18 سال، چندان بازدارنده نیست. 
فروش سیگار به تعداد اندک و خارج از جعبه نیز 
به رغم اینکه در قانون بر ممنوعیت آن تأکید شده 

است، اما امری عادی تلقی می شود. بر اساس ماده 
16 این قانون، فروشندگان مکلفند فرآورده  های 
نمایند،  عرضه  مذکور  بسته  های  در  را  دخانی 
عرضه و فروش بسته  های باز شده فرآورده  های 
دخانی ممنوع است . متخلفان بر اساس این ماده 

نیز به جریمه اندکی محکوم می شوند. 
قدرت  گاه  که  دکه هایی  در  دخانیات  عرضه 
تهران،  شهرداری  مسئوالن  گفته  به  آن  صاحبان 
مانع برخورد با آنها می شود، از دیگر موانع کنترل 
مصرف دخانیات به شمار می رود. این در حالی 
آمده  دخانیات  کنترل  جامع  قانون  در  که  است 
اشخاص  سوی  از  دخانی  فرآورده های  »توزیع 
همه  آیا  اما  است« ،  ممنوع  فروش  پروانه  فاقد 
دارای  دخانیات  سایر  و  سیگار  فروش  مراکز 

پروانه هستند؟ 

متولی کیوسک های مطبوعاتی در تهران 
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل است

فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری 
کیوسک های  ساماندهی  موضوع  در  تهران 
مطبوعاتی، تأکید  کرد: متولی خاص کیوسک های 
مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی 
برخی  در  آنچه  و  است  شهر  مشاغل  و  صنایع 

ساماندهی  عنوان  با  مناطق  شهرداری های 
است،  انجام  حال  در  مطبوعاتی  کیوسک های 
خواهد  کیوسک ها  رنگ آمیزی  حوزه  در  بیشتر 
کیوسک ها  فیزیکی  تغییر  موضوع  چراکه  بود، 
قبال  آنها  فیزیکی  و شکل  بود  بر خواهد  هزینه 
در مجموعه کالن شهرداری تهران تصمیم گیری 
نه  و  است  شکلی  ساماندهی  این  لذا  شده، 

محتوایی.
مشاغل  و  صنایع  ساماندهی  شرکت  مدیرعامل 
و  دخانیات  فروش  افزود:  ادامه  در  تهران  شهر 
تهران  شهر  سطح  کیوسک های  در  غذایی  مواد 
و  زمان  مرور  به  متأسفانه  که  است  معضلی 
خواهی  زیاده  یا  بیشتر  درآمد  کسب  به واسطه 
و  است  شده  ایجاد  کیوسک داران  از  برخی 
به  بسیاری  اقالم  فضاها  این  در  متأسفانه  امروز 
همین  بر  است.  عرضه  حال  در  مطبوعات  جز 
اساس به شکل متمرکز از منطقه یک برای انعقاد 
خواهیم  تالش  کیوسک داران  جدید  قرارداد 
این  اصلی  فلسفه  کیوسک داران  با همراهی  کرد 
کامل  به طور  مطبوعات  عرضه  یعنی  کیوسک ها 

رعایت شود.
حدود  این  از  که  افرادی  قطعا  کرد:  تأکید  وی 
خارج و تخلف کنند و عالوه بر نشریات اقالم 
دیگری را عرضه کنند، برای آنها جرائم سنگینی 
مالی  تمکین  اگر  نهایتا  و  شد  خواهد  پیش بینی 
کیوسک  جمع آوری  به  مجبور  باشند،  نداشته 
خواهیم شد. لذا امیدواریم در آینده نه چندان دور 
شاهد این باشیم که کیوسک های سطح شهر به 
وظیفه اصلی خود یعنی عرضه مطبوعات کشور 

بپردازند.
سایر  و همکاری  تعامل  لزوم  بر  اشاره  با  افشار 
و  مهم  این  تحقق  برای  ذیربط  دستگاه های 
انعقاد  با  همزمان  کیوسک داران  با  حجت  اتمام 
تهران  یک  منطقه  از  کیوسک ها  جدید  قرارداد 
برای ممنوعیت عرضه دخانیات و دیگر اقالم به 
جز مطبوعات، افزود: با دعوت از کیوسک داران 
اگر  که  کردیم  اعالم  قرارداد جدید  انعقاد  برای 
از ممنوعیت عرضه محصوالتی به جز مطبوعات 
در این فضا تمکین نکنند، جریمه و در نهایت با 

جمع آوری کیوسک مواجه می شوند.
وی درباره ساماندهی بصری این کیوسک ها نیز 
زمان  به  بسته  شهری  المان های  مدیریت  گفت: 
وجود  با  امروز  است.  متفاوت  شهر  سطح  در 
اخبار  بارگذاری  قابلیت  و  هوشمند  گوشی های 
دسترسی  گسترده  سطح  و  اینترنت  فضای  در 
خبرخوان،  نرم افزارهای  این  به  شهروندان 
مانند  کیوسک ها  اهمیت  شده  باعث  همگی 
فیزیکی  برای شکل  اساس  این  بر  نباشد.  سابق 
این کیوسک ها در آینده مسیر پژوهش را دنبال 
خواهیم کرد که بهترین کار را بتوانیم انجام دهیم 
و  کنیم  را حل  در شهر  پدیده  این  معضالت  و 
حداقل  به  را  شهر  در  ترافیکی  مزاحمت های 
برسانیم. امیدواریم ظرف دو ماه آینده با رسیدن 
بدهیم و یک جایگزین  فراخوانی  به جمع بندی 
برای این فضاها به دست آوریم و در درازمدت 
نیز جایگزین مناسبی که مشکلی برای شهروندان 

ایجاد نکند، فراهم کنیم.

72 میلیارد نخ سیگار در سال دود می شود
که ۴9 میلیارد نخ از این میزان

در داخل تولید می شود

انجمن  این در حالیست که رئیس هیات مدیره 

صادرکنندگان  و  واردکنندگان  تولیدکنندگان، 
محصوالت دخانی، مصرف سیگار در کشور را 
72 میلیارد نخ در سال عنوان کرد و افزود: 49 
میلیارد نخ از این میزان در کارخانجات داخلی 
تولید و سه میلیارد نخ از مبادی رسمی وارد 
سهم  نیز  نخ  میلیارد   2۰ یعنی  بقیه  و  می شود 

قاچاق است.
سازمان های  داد:  ادامه  تاجدار  محمدرضا 
مبارزه کننده با مصرف دخانیات تصور می کنند با 
افزایش نرخ می توانند مصرف را کاهش دهند، در 
حالی که تجربه دهه های اخیر نشان داده است که 
هرقدر قیمت سیگار داخلی یا وارداتی به صورت 
بیشتری  قاچاق صرفه  یابد،  افزایش  غیرمتعارف 
افزایش  برای  را  روند، مسیر  این  و  پیدا می کند 
قاچاق باز می کند. اگر این سیاست درست بود، 
باید بعد از 30 سال جواب می گرفتیم و مصرف 
سیگار کاهش پیدا می کرد اما شاهدیم که مصرف 

نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به رشد است.
تاجدار گفت: امور بسیاری از کشورهای همسایه 
می گذرد؛  قاچاق  از  حاصل  درآمدهای  محل  از 
انجام می شود؛  ایران  به مقصد  اتفاقًا  قاچاقی که 
به عنوان نمونه، یکی از کشورهای عربی حاشیه 
و  دارد  سیگار  تولید  کارخانه   30 فارس  خلیج 
اساسًا تولیداتش را برای ایران برنامه ریزی کرده 

است.
دخانی  محصوالت  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
گفت: در برنامه ششم توسعه قرار بود عوارض 
و مالیات سیگار به مدت پنج سال ثابت بماند اما 
یک سال از اجرای برنامه نگذشته بود که اعمال 
عوارض 35 تومانی به ازای هر نخ )کارتنی 350 
در   97 سال  پیشنهادی  بودجه  در  تومان(  هزار 

مجلس مطرح شد.
صنعت  فعاالن  زمان  آن  در  داد:  ادامه  وی 
جدید  عوارض  که  کردند  اعالم  دخانیات 
مثال  داخلی  تولیدات  به شدت  پیشنهادی، 
مقایسه  در  را  ایران  دخانیات  شرکت  تولیدات 
با محصوالت قاچاق و سایر شرکت های حاضر 
از  بعد  کرد.  خواهد  آسیب پذیر  کشور  بازار  در 
بیان این استدالل ها، در ابتدا این طرح از سوی 

ت ساماندهی صنایع و مشاغل
فرهاد افشار، مدیرعامل شرک

س انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی
محمدرضا تاجدار، رئی

قوه قضاییه بهترین همراه شهرداری جهت ممنوعیت عرضه دخانیات در کیوسک های مطبوعاتی

ماراتن فروش سیگار در دکه ها سوت پایان ندارد! 
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اعمال  با  سپس  ولی  شد  رد  مجلس  نمایندگان 
با  و  پیشنهاد  این  در  صوری  اصالحات  اندکی 
افزایش معنی دار عوارض سیگار وارداتی نسبت 
رأی  توانستند  داخلی  تولید  سیگار  عوارض  به 

مجلس را به نفع پیشنهاد خود تغییر دهند.
اساس  بر  که  بود  حالی  در  این  افزود:  تاجدار 
تبدیل  داخل  در  تولید  به  واردات  پنجم،  برنامه 
شده بود و در عمل واردات سیگار سهمی قابل 
توجهی از بازار را در اختیار نداشت؛ به عبارتی 
افزایش  با  که  نداشت  وجود  وارداتی  دیگر، 
در  شود.  حمایت  داخل  تولید  از  آن  عوارض 
به  نسبت  داخلی  سیگار  قیمت  مصوبه،  این  اثر 
این  به  و  شد  گرانتر  قاچاق  مشابه  سیگار های 
قرار  قاچاقچیان  اختیار  در  بازار مصرف  ترتیب 

گرفت.
به گفته وی، بر اساس تصمیم مجلس، عوارض 
تولید  برند داخلی 75 ریال،  با  تولیدات داخلی 
داخل با برند خارجی 250 ریال و واردات 600 

ریال تعیین شد.
دخانی  محصوالت  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
تولید  سیگار  نخ  هر  ریالی   75 افزایش  گفت: 
سیگار  کارتن  هر  قیمت  داخلی،  برند  با  داخل 
این  که  داد  افزایش  تومان  هزار   75 را  داخلی 
و  داخلی  سیگارهای  قیمت  بین  فاصله ای  امر 
و  می کند  ایجاد  قاچاق  خارجی  سیگارهای 

افزایش قاچاق را به دنبال دارد.

برخورد با اقدامات خالف قانون در 
دکه های روزنامه فروشی، بر عهده وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است

کمیسیون  رییس  نایب  که  حالیست  در  این 
این  بر  تأکید  ضمن  مجلس  درمان  و  بهداشت 
قانون  خالف  اقدامات  با  برخورد  که  مطلب 
وزارت  عهده  بر  روزنامه فروشی  دکه های  در 
در  کرد:  اعالم  است،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
حال حاضر هیچ ابهام قانونی در این خصوص 
وجود نداشته و وظایف وزارت صنعت، معدن 
کیوسک های  عملکرد  بر  نظارت  در  تجارت  و 
با  بازار  ساماندهی  متولی  به عنوان  مطبوعاتی 
بنابراین  است.  مشخص  اصناف  اتاق  محوریت 
جمله  از  جامعه  در  موجود  اصناف  همه  باید 

دکه های فروش روزنامه مدیریت شوند.
متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  قربانی  محمدحسین 
با  برخورد  بحث  در  مصلحت اندیشی هایی 
افزود:  می گیرد،  صورت  متخلف  کیوسک داران 
در حال حاضر بسیاری از دکه ها مجوز فعالیت 
نداشته و برخی کیوسک ها خارج از چارچوب 
هستند؛  فعالیت  مشغول  شده  تعریف  فضای  و 
فروش  به نام  کیوسک ها  برخی  اینکه  ضمن 

مطبوعات تبدیل به سوپرمارکت شدند.
محصوالت  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
غیرضروری و حتی قاچاق به عنوان عامل خطر 
برای سالمت افراد در کیوسک های مطبوعاتی به 
فروش می رسد، تصریح کرد: برخورد با اقدامات 
خالف قانون در دکه های روزنامه فروشی بر عهده 
وزارت صنعت و معدن است، البته شهرداری ها 
اما  کنند؛  نظارت  حوزه  دراین  می توانند  هم 
هم اکنون فروش محصوالت آسیب زای سالمت 
از جمله دخانیات به راحتی در کیوسک ها انجام 

می شود.

ضعف دستگاه های اجرایی در حوزه اجرا 
مشکالتی را به وجود آورده است

فروش  ممنوعیت  اینکه  بر  تأکید  با  قربانی 
دکه ها  در  سال   18 از  کمتر  افراد  به  دخانیات 

کافی  میزان  به  قوانین  گفت:  نمی شود،  رعایت 
در این حوزه وجود دارد، اما ضعف دستگاه های 
وجود  به  را  مشکالتی  اجرا  حوزه  در  اجرایی 
جامعه  افراد  سالمت  حتم  به طور  است؛  آورده 
آن  کنار  از  به راحتی  به توان  که  نیست  مسئله ای 

عبور کرد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
اجرایی  دستورالعمل  و  برنامه  اینکه  به  اشاره  با 
ندارد، تصریح  این حوزه وجود  قابل قبولی در 
کرد: متاسفانه سیستم نظارت مشخصی هم برای 
این بخش وجود ندارد، چراکه به طورحتم استفاده 
از نیروی انسانی در همه شرایط ضرورتی ندارد؛ 
زیرا ممکن است رانت و فساد به دست همین 
وظایف  از  بنابراین  شود.  ایجاد  انسانی  نیروی 
فروش  در  مفسده  و  رانت  با  که  است  دولت 

اقالم غیرمطبوعاتی در کیوسک ها برخورد کند.

توزیع سیگار خارج از سامانه
جامع تجارت، قاچاق است

دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
کشور اعالم کرد: بر اساس ابالغیه صادر شده، 
از امروز توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی 
منحصرا از طریق سامانه جامع تجارت صورت 
تلقی  قاچاق  از سامانه  توزیع خارج  و  می گیرد 

خواهد شد.
هزار  حدود  اینکه  به  اشاره  با  رمزی  علی اصغر 
می کنند،  فعالیت  کشور  در  استانی  توزیع کننده 
هستند  مکلف  توزیع کنندگان  این  تمامی  گفت: 
فعالیت های خود را در این سامانه ثبت کنند و 
توزیع خارج از این سامانه قاچاق تلقی و مجوز 

متخلفین باطل می شود.
وی با تأکید بر اجرای مطلوب 4 گام اولیه توسط 
توزیع کنندگان  و  تولیدکنندگان  واردکنندگان، 
سراسری )کشوری( محصوالت دخانی پیش بینی 
صرفا  جاری  سال  تیرماه   10 تاریخ  از  کرد 
توزیع کنندگان استانی از طریق این سامانه امکان 
توزیع کننده  یا  تولیدکننده  از  سیگار  دریافت 
سراسری را خواهند داشت به این ترتیب برخی 
تخلفات و حاشیه ها در سطح استان ها پایان یافته 
نیز  استانی  توزیع کنندگان  فعالیت های  تمامی  و 

شفاف و تسهیل می گردد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور ابالغیه اخیر را گام پنجم در زمینه اجرای 
دخانی  محصوالت  در  رهگیری  و  کاال  شناسه 
اعالم کرد و گفت: تاکنون 4 گام مهم شامل گام 
اول یعنی اجرایی و الزامی شدن شناسه کاال در 
ثبت سفارش و واردات محصوالت دخانی، گام 
دوم مبنی بر ثبت روزانه تولیدات انواع سیگار 
توسط تمامی تولیدکنندگان در سامانه با شناسه 
انتقال  روزانه  ثبت  بر  مبتنی  سوم  گام  کاال، 
تولیدکنندگان  توسط  سیگار  عرضه  و  مالکیت 
و  سراسری  توزیع کنندگان  به  واردکنندگان  و 
گام چهارم دال بر الزام توزیع کنندگان سراسری 
محصوالت دخانی به ثبت فعالیت های خود در 

سامانه جامع تجارت به اجرا درآمده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: با اجرایی شدن 
برای  دیگر  گام  یک  تنها  امروز  از  پنجم  گام 
فعاالن  و  فعالیت ها  مجموعه  زنجیره  تکمیل 
تجارت  جامع  سامانه  در  دخانیات  صنعت 
فعالیت ها  ثبت  و  گام ششم  آن  و  می ماند  باقی 
در  که  است  دخانی  محصوالت  خرده فروشان 
آینده نزدیک نیز این گام اجرایی و الزامی خواهد 
شد و انشااهلل همانگونه که قبال اعالم شده بود، 
در نیمه اول سال جاری تکلیف قانونی در زمینه 
اجرایی شدن ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز اجرایی شده و کاالی دخانی به عنوان اولین 
کاال در سامانه جامع تجارت عرضه خواهد شد.
رمزی در خصوص گام نهایی و ششم نیز گفت: 
این گام خرده فروشان سیگار را در بر می گیرد. 
خرده فروشان  برنامه،  این  اجرایی شدن  با 
اتحادیه  از  توزیع  مجوز  که  دخانی  محصوالت 
امکان  صرفا  نموده اند،  دریافت  را  مربوطه 
در  استانی  توزیع کنندگان  از  را  سیگار  دریافت 

این سامانه خواهند داشت.
وی در توضیح این مطلب گفت: در صورتی که 
به خرده فروش بدون مجوز  استانی  توزیع کننده 
باطل خواهد  استانی اش  مجوز  بفروشد،  سیگار 
و  شده  محسوب  قاچاق  او  عمل  چراکه  شد 

برخورد قانونی با وی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی بیش از 35 هزار واحد صنفی اعم از 
در  سقط فروش  و  خواربارفروش  سوپرمارکت، 
هستند.  دارا  را  سیگار  عرضه  مجوز  کشور  کل 
همچنین با اجرای گام ششم عمال توزیع سیگار 
بسیار شفاف و در چهارچوب قانون و در سامانه 
فعالیت  پذیرفت و  انجام خواهد  جامع تجارت 
بسیار  عرضه  سطح  در  قاچاق  و  غیررسمی 
برخورد  و  شناسایی  قابل  به راحتی  و  محدود 

می گردد.

فروش سیگار بدون هیچ کنترل سنی
در کشور انجام می شود

عضو کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر کشور با اشاره به لزوم کاهش مصرف 
جهانی  متقن  شواهد  گفت:  کشور  در  سیگار 
افزایش  بر سیگار  مالیات  اگر  که  می دهد  نشان 
یابد، مصرف آن کاهش خواهد یافت. متأسفانه 
در کشور ما بیشترین کسانی که از سیگار استفاده 
می کنند، جزو دهک های پایین جامعه هستند. بر 
نشان  داریم که  متعددی  اساس مطالعات  همین 
و  درصد  دخانیات،  بر  مالیات  افزایش  می دهد 
پایین جامعه  را در گروه های  آن  میزان مصرف 
هستند،  مواد  این  مصرف کنندگان  بیشترین  که 

کاهش می دهد.
این مطلب که در  به  اشاره  با  تکیان  امیرحسین 
برخی   دغدغه  مطرح شد،  این موضوع  زمانیکه 
اقدام  این  ما  اگر  بود که  این  نمایندگان مجلس 
را انجام دهیم، نه تنها مصرف کم نمی شود، بلکه 
ما  کرد:  تصریح  می یابد،  افزایش  سیگار  قاچاق 
زیرا  رد می کنیم.  را  صددرصد چنین موضوعی 
نه تنها  می دهد  نشان  که  داریم  متعددی  شواهد 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد، بلکه اگر کاری کنیم 
مصرف کننده  را  خرده فروشی  بر  مالیات  که 
قاچاق  انگیزه  سیگار،  تولیدکننده  نه  بپردازد 
تصمیم  مردم  نهایت  در  و  می بریم  بین  از  را 
مالیات سیگار، همچنان  افزایش  با  می گیرند که 
عده ای  البته  خیر.  یا  باشند  آن  مصرف کننده  
معدود هم هستند که شاید از نان خود و زن و 

بچه شان بزنند و باز هم دخانیات مصرف کنند.
عضو کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیر واگیر کشور با بیان اینکه ایران جزو اولین 
کشورهایی بود که در سال 1381 به کنوانسیون 
منع جهانی مصرف دخانیات پیوست، ادامه داد: 
و  زمینه ها  از  بسیاری  در  کشورمان  خوشبختانه 
استفاده  مانند عدم  با دخانیات  مبارزه  جنبه های 
ایجاد  یا  سربسته  فضاهای  در  دخانیات  از 
کرده  عمل  موفق  و...  سیگار  ترک  کلینیک های 
شاخص   5 در  ایران  وضعیت  به طوریکه  است؛ 
از 6 شاخصی که سازمان جهانی بهداشت برای 
خوب  کرده  مطرح  دخانیات  مصرف  کاهش 
نامطلوب  وضعیت  آنها  از  یکی  در  اما  است، 

خرده فروشی  بر  مالیات  بحث  آن  و  داشتیم 
که  است  بوده  این  از  جلوگیری  و  دخانیات 
دخانیات در گردش مالی با گردش نقد فروخته 
شود. این در حالیست که اگر به سمت فروش 
در کاهش  برویم،  کارتخوان  از طریق  دخانیات 

مصرف آن موثر است.
از معدود  ایران  اینکه در عین حال  بیان  با  وی 
به  را  سیگار  می توانیم  که  است  دنیا  کشورهای 
فروش  طرفی  از  گفت:  بخریم،  نخی  صورت 
ایران  در  سنی  کنترل  هیچ  بدون  سیگار 
ساله   ۱۱ بچه  یک  به طوریکه  می شود؛  انجام 
از  یکی  همچنین  بخرد.  سیگار  می تواند  هم 
ارزان ترین رنج قیمتی سیگار در دنیا متعلق به 
ایران است. در صورتی که بتوانیم این عوامل را 
کنترل کنیم، در کاهش مصرف بسیار کمک کننده 
است. به عنوان مثال رئیس جمهور فیلیپین دفتری 
بر  مالیات  افزایش  برای  خودش  نظر  زیر  را 
دخانیات و نظارت بر آن ایجاد کرد و در سال 
از  ناشی  منابع  افزایش  دالر  میلیارد   3 گذشته 
آورد.  ارمغان  به  برای کشور خود  را  اقدام  این 
اگر در سال 96  ما نشان می دهد که  محاسبات 
الیحه پیشنهادی دولت در زمینه افزاش مالیات 
سیگار تصویب می شد، 11 هزار میلیارد تومان یا 
حدود 3 میلیارد دالر گردش مالی به دولت باز 
این  اگر 10 درصد  که  کنید  و تصور  می گشت 
رقم را هم برای سالمت مردم خرج می کردیم، 

رقم بسیار قابل مالحظه ای بود.
عضو کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
تجربیات  گفت:  همچنین  کشور  واگیر  غیر 
جهانی نشان می دهد که حذف نام برند از روی 
این  مصرف  کاهش  در  نیز  سیگار  جعبه های 
ماده موثر است. از طرفی استفاده از تصویرهای 
هشداردهنده بر روی جعبه سیگارها در کاهش 
مصرف سیگار موثر است و این تجربه ای است 
است.  افتاده  اتفاق  به خوبی  ترکیه  در کشور  که 
انجام شود،  اقدامات  این  مجموعه  اگر  بنابراین 

می توان مصرف سیگار را کاهش داد.

6۰ درصد واحدهای فروش سیگار
مجوز ندارند

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات 
این  به  اشاره  ضمن  نیز  بهداشت  وزارت 
مطلب که 35 هزار واحد صنفی پروانه فروش 
محصوالت دخانی دریافت کردند که این رقم، 
درصد کمی از واحدهایی را شامل می شود که 
کرد:  اعالم  می کنند،  دخانیات  فروش  به  اقدام 
دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون 
به معاهده  ایران  از ملحق شدن  بعد  یک سال 
کنترل  معاهده  شده؛  تصویب  دخانیات  کنترل 
دخانیات در سال 84 در مجلس تصویب شده 
با  ملی  مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون  و  است 
به   85 سال  در  معاهده  این  مفاد  از  دخانیات 

تصویب رسید.
بهزاد ولی زاده در ادامه تأکید کرد: اکنون که 12 
سال از تصویب این قانون می گذرد، در اجرای 
بندهایی از آن موفق بودیم و در بخش هایی نیز 
مانند قسمت های مربوط به مالیات سیگار موفق 
قانون جامع کنترل و  ابتدای اجرای  نبودیم؛ در 
مبارزه ملی با دخانیات، ایران فعالیت های خوبی 
داشت و عزم ملی برای اجرای آن وجود داشت؛ 
قانون  اجرای  در  حمایت هایی  سال ها،  آن  در 
داشتیم  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  جامع 
که منجر شد تا ایران جزو موفق ترین کشورهای 
منطقه مدیترانه شرقی شامل 22 کشور در زمینه 

مبارزه با دخانیات باشد.

عدم تطابق قیمت محصوالت دخانی
با تورم ساالنه کشور

این  طی  که  مطلب  این  به  اشاره  ضمن  وی 
جغرافیایی  وضعیت  علت  به  همواره  سال ها  
ایران و مسائل کنترل قاچاق محصوالت دخانی 
به علت تاثیری که ادعا می شد افزایش مالیات در 
افزایش قاچاق دارد، از افزایش مالیات جلوگیری 
شد، تأکید کرد: قیمت محصوالت دخانی در این 
و  نداشته  تطابق  کشور  ساالنه  تورم  با  سال ها 
نتوانسته قدرت خرید این کاالی آسیب رسان را 
کاهش دهد و این مساله آسیب جدی بر اجرای 
بر  این در حالیست که  قانون وارد کرده است. 
دخانیات  کنترل  معاهده  شاخص های  اساس 
عضو  کشورهای  بهداشت،  جهانی  سازمان 
قیمت  درصد   75 معادل  می توانند  معاهده  این 

خرده فروشی سیگار مالیات بگیرند که ایران در 
این زمینه موفقیتی نداشته است.

وی تصریح کرد: به رغم اجرای بندهایی از قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله 
پایش  و  دخانی  محصوالت  تبلیغات  ممنوعیت 
وضعیت مصرف، اجرایی نشدن اخذ مالیات از 
نیز  حوزه ها  این  در  که  شده  موجب  دخانیات 

موفق نباشیم.

فقط 3 صنف مجاز به فروش سیگار هستند
دخانیات  با  مبارزه  کنترل  ستاد  دبیرخانه  مسئول 
وزارت بهداشت اظهار داشت: قانون جامع کنترل 
وزارت  برای  فقط  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و 
بهداشت نیست و وزارت بهداشت به عنوان یک 
به  نهاد نظارتی در کنار سایر دستگاه ها می تواند 
وظایف خود در این زمینه عمل کند؛ اما تکالیفی از 
این قانون به طور مثال مربوط به وزارت صنعت، 
محصوالت  عرضه  تا  است  تجارت  و  معدن 

دخانی خرده فروشی را ساماندهی کند.
ولی زاده گفت: در ستاد کشوری کنترل و مبارزه 
با دخانیات مصوب شده که صنوف عرضه کننده 
که  باشند  داشته  پروانه  باید  دخانی  محصوالت 
فروشی  خوار  بار  سوپرمارکت،  صنف  سه  فقط 
فروش  به  مجاز  )خرده فروشی(  سقط فروشی  و 
محصوالت دخانی هستند و ساز و کار اجرایی 
باید وزارت صنعت فراهم  شدن این مصوبه را 

کند.
این مصوبه طی  اجرایی شدن  برای  افزود:  وی 
صنعت،  وزارت  هماهنگی  با  اخیر  سال  سه 
آن  اساس  بر  که  شد  ابالغ  و  طراحی  پروانه ای 
35 هزار واحد صنفی پروانه فروش محصوالت 
دخانی دریافت کردند که این رقم، درصد کمی 
فروش  به  که  می شود  شامل  را  واحدهایی  از 
 60 از  بیش  کم  دست  می کنند.  اقدام  دخانیات 
این  دخانیات  عرضه کننده  واحدهای  درصد 

پروانه را ندارند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات 
از  متخلف  واحدهای  گفت:  بهداشت  وزارت 
بازرسی  حوزه  سوی  از  دخانیات  کنترل  قانون 
مراجع  به  بهداشت  وزارت  محیط  بهداشت 
بودن  پایین  متأسفانه  اما  شود،  معرفی  قانونی 
مبارزه  قانون  که  است  این  مانع  جرائم  میزان 
با دخانیات به طور موثر اجرایی شود و صنف 
متخلف بعد از طی شدن فرآیند پیچیده قانونی 
با پرداخت مبلغ کمی به عنوان جریمه، دوباره به 

فروش سیگار اقدام می کند.

شماره تلفن 19۰
شماره شکایات مردمی است

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات 
وزارت بهداشت گفت: در پروانه طراحی شده 
برای صنوف فروش دخانیات، سه بند به عنوان 
در  که  گنجانده شده  کلیدی«  یا  بحرانی  »آیتم 
صورت تخلف از آن، پروانه فروش دخانیات 
برای صنف مربوطه برای همیشه باطل می شود. 
این سه آیتم بحرانی شامل فروش نخی سیگار، 
فروش  و  قاچاق  دخانی  محصول  فروش 
که  است  سال   18 از  کمتر  افراد  به  دخانیات 
متأسفانه هیچکدام از این بندها اجرا نشده اند. 
چراکه  دارد  بازدارندگی  قدرت  بندها،  این 
دخانیات  فروش  محل  از  آنکه  برای  صنوف 
تمکین  بندها  این  از  باشند،  داشته  درآمد 

می کنند.
بازرسی محیط،  از  غیر  به  کرد:  وی خاطرنشان 
شماره تلفن 190، شماره شکایات مردمی است 
واحدهای  در  تخلف  می توانند هرگونه  مردم  و 
صنفی در زمینه دخانیات را به این شماره اطالع 
دهند، این شکایات به صورت آنالین ثبت و به 
داده  ارجاع  منطقه  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
می شود؛ این دانشگاه ها نیز کمتر از 24 ساعت، 
بر صنف مربوطه نظارت و اعمال قانون می کنند. 
انتظار داریم وزارت صنعت نیز از بازرسان خود 

در این زمینه استفاده کند.
وی یادآور شد: حسن دیگر صدور پروانه فروش 
دخانیات این است که فردی که تقاضای فروش 
دخانیات می کند، به مجموعه ای از تعهدات تن 
در می دهد؛ به طور مثال می پذیرد که در فاصله 
100 متری از اماکن آموزشی، فرهنگی و مذهبی 
این  حقیقت  در  نکند.  سیگار  فروش  به  اقدام 
محصوالت  به  دسترسی  کاهش  حکم  پروانه، 

دخانی را دارد.

س مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات
علی اصغر رمزی، رئی

امیرحسین تکیان، عضو کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

س
ت و درمان مجل

س کمیسیون بهداش
ب ریی

محمدحسین قربانی، نای
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نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر نیازمند آموزش ضد دخانی اند

نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: روش اصلی برای جلوگیری از افزایش گرایش 
جوانان به تنباکو، افزایش قیمت این محصول و مالیات آن است.

کیرستوفر هملمن در این همایش اظهار داشت: امروز که روز جهانی مبارزه با دخانیات 
است، این مرکز نمونه ای قوی است که نشان می دهد یک کمیته چگونه می تواند از 
استعمال دخانیات جلوگیری کند. پاد پروژه ای مهم است که راجع به آن امروز توضیحاتی 

به من ارائه شد.
نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: اهمیت این پروژه در آنجا است که هدف آن 
تحت پوشش قرار دادن افراد کم سن و سال است و قبل از اینکه این افراد بخواهند 
به سمت و سوی مصرف دخانیات حرکت کنند، از این موضوع جلوگیری به عمل 
می آورد. همچنین در این پروژه تعاملی با دانش آموزان و والدین آنها صورت می گیرد که 

این نکته ای مثبت است.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است 
توضیح داد: ایران کشوری شناخته شده در سازمان بهداشت جهانی است و کارهای 

شناخته شده بسیاری در زمینه پیشگیری از مصرف تنباکو انجام داده است.

هملمن افزود: قوانین زیادی در این رابطه وجود دارد که بسیاری از آن ها اجرایی شده اند 
و مانند تمام بقیه کشورها مبارزه با دخانیات آسان نیست و باید هوشیار باشیم.

نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: سازمان بهداشت جهانی پشتیبان کشورها است تا 
اعمال مبارزه با دخانیات را به نتیجه برسانند و پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان، 

اصلی ترین بعد این قضیه است.
تنباکو،  افزایش گرایش جوانان به  از  وی اظهار داشت: روش اصلی برای جلوگیری 
افزایش قیمت این محصول و مالیات آن است. در این زمینه کارهایی می شود انجام داد. 
در کشور ایران قیمت این محصوالت باال نیست و سازمان بهداشت جهانی در این زمینه 

اقدامات حمایتی از دولت ها انجام خواهد داد.
هملمن ضمن تشکر از اجرای این طرح در مدارس سراسر ورامین توسط این سازمان 
مردم نهاد گفت: تمرکز پویش روز جهانی بدون دخانیات در سال جاری بر دخانیات و 
بیماری های قلبی است. هدف از پویش، افزایش آگاهی در ارتباط بین استعمال دخانیات 
در همه شکل های آن و بیماری های قلبی عروقی به عنوان شایعترین علت مرگ و میر در 
دنیا است. همزمان پویش مزبوز، فعالیت هایی را که مخاطبان اصلی – شامل جوامع و 
متخصصان قلبی عروقی، دولت ها و بخش عمومی - می توانند انجام دهند تا خطر ابتال 

به بیماری های قلبی مرتبط با استعمال دخانیات را کاهش دهند، پررنگ می کند.
اطالع  رسانی  آگاهی و  اینچنینی که جهت  اجرای طرح های  تأکید کرد:  ادامه  در  وی 
و  سیگار  معضل  اهمیت  از  نشان  مدارس،  تمامی  در  جامع  به صورت  دانش آموزان 
به خصوص قلیان در جامعه دارد. دانش آموزان بیش از سایر گروه های سنی در معرض 
این قبیل معضالت هستند و چه بهتر که قبل از ورود جدی به جامعه مهارت های الزم 

را در این زمینه کسب کنند. 
وی در ادامه ضمن تشکر از جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران برای اجرای این 
طرح به صورت جامع و کامل در مدارس تأکید کرد: این طرح نه تنها به صورت جامع 
باید در تمامی مدارس کشور بلکه به عنوان الگو در سایر مدارس کشورهای دیگر نیز 
اجرا شود. چراکه زمان آن رسیده که سیستم آموزشی جای خالی این قبیل مهارت ها را 

در درون خود احساس کند.

در منطقه مدیترانه شرقی میزان استعمال دخانیات هشدار دهنده است
نماینده سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد: در منطقه مدیترانه شرقی میزان استعمال 
دخانیات هشدار دهنده است. نزدیک به 36 درصد مردان و 2.9 درصد زنان باالی 15 

سال دخانیات مصرف می کنند و انتظار می رود که تا سال 2025 بر خالف روند سایر 
مناطق سازمان جهانی بهداشت، استعمال دخانیات افزایش یابد. این امر با توجه به اینکه 
استمال دخانیات عامل خطر مهمی برای ابتال به بیماری های عروق کرونر، سکته مغزی 
و بیماری های عروقی محیطی است، به افزایش اپیدمی بیماری های قلبی در سطح منطقه 

منجر خواهد شد.
همچنین ضررهای استعمال همه شکل های دخانیات که می توانند منجر به بیماری قلبی 
شوند، در حوزه های پزشکی و علمی به خوبی درک می شود و راهکارهای کاهش مرگ 
و بیماری های منتسب شامل اجرای کامل کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی 
در مورد کنترل دخانیات در دسترس است. اما بخش وسیعی از جامعه به این امر که 

دخانیات یکی از علل اصلی ابتال به بیمارهای قلبی عروقی است، توجه ندارند.

ایران و کشورهای منطقه تالش های خود را جهت کنترل دخانیات به کاربندند
هملمن ضمن تأکید به این مسئله که ضروری است کشورهای منطقه همه اقدامات و 
تالشهای ممکن را انجام دهند که استعمال دخانیات را کنترل کنند و آگاهی عمومی در 
مورد ارتباط بین استعمال دخانیات و بیماری قلبی را افزایش دهند، گفت: این تالش ها 

به کاهش بیماری های قلبی عروقی در منطقه کمک خواهد کرد.
همچنین سازمان جهانی بهداشت با همراهی سازمان های همکار بسته های فنی برای 
حمایت از کشورها در تالش هایشان برای محدودسازی استعمال دخانیات و مقابله با 
گسترش همه گیری بیماری های قلبی در سطح ملی و منطقه ای تهیه کرده است. همانگونه 
که اخیرا در لنست بیان شده است، با اجرای بسته های فنی مذکور می توان از 1.13 
میلیون مرگ در نتیجه بیماری های قلبی عروقی در 20 کشور با سطح درآمدی پایین و 
یا متوسط پیشگیری کرد و دستیابی به هدف 3.4 از اهداف توسعه پایدار با اجرای کامل 

آن ممکن می شود.
وی در خاتمه تأکید کرد: 19 کشور در منطقه به کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی 
بهداشت در مورد کنترل دخانیات به عنوان نخستین معاهده مبتنی بر شواهد ملحق و 
متعهد شده اند که خط مشی های مختلف آن را به شکل جامعی پیاده کنند. این امر استفاده 
از دخانیات را کاهش خواهد داد و متعاقب آن بیماری های قلبی عروقی در منطقه نیز 
کاهش خواهد یافت. بنابراین در روز جهانی بدون دخانیات از همه دولت ها، حمایتگرها، 
که  می خواهم  مردم نهاد  گروه های  و  عروقی  قلبی  متخصصان  تشکل های  دانشگاه ها، 

به منظور پایان همه گیری دخانیات و تبعات ویرانگر آن متحد و یکپارچه شوند. 

همایش تجلیل از طرح »پاد« در ورامین توسط جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه ورامین و 
با حضور مسئوالن عالی رتبه آموزش و پرورش، استانداری، ستاد تبلیغات اسالمی، دفتر امام جمعه 
شهرستان ورامین و نیز اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماینده سازمان جهانی 
بهداشت در این شهرستان، جهت تجلیل از اجرای سراسری این طرح در مدارس ورامین و تجلیل از 
پادیاران، مربیان و سایر کسانی که جهت اجرای این طرح حمایت و همکاری های الزم را داشتند، در 

سالن همایش های دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین برگزار شد.

توسط نماینده سازمان جهانی بهداشت انجام شد

تجلیل از اجرای سراسری طرح »پاد« در مدارس ورامین 
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 با مصرف دخانیات به حق اهلل
حق النفس و حق الناس تعرض می کنیم

گفت:  تهران  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس 
دشمن تنها در دخانیات و شبکه های ماهواره ای ایران را تحریم 
نمی کند. این در حالیست که طبق گفته پزشکان 22 نوع سرطان 

در اثر مصرف دخانیات گریبان گیر ما می شود.
ادامه  در  محمودی  محسن  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
ضمن اشاره به این مطلب که نباید بودجه کشور را با دود کردن 
با  کرد:  تأکید  بریزیم،  خارجی  کمپانی های  جیب  به  دخانیات 
مصرف دخانیات به حق اهلل، حق النفس و حق الناس تعرض 
می کنیم. روز قیامت نمی توان پاسخ این تعرض به حقوق را داد 
و  دخانیات  گذاشتن  کنار  برای  فرصت  بهترین  رمضان  ماه  و 

خدمت به خود و جامعه است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران گفت: باید 
بیشتر از گذشته تالش کنیم، متأسفانه امروز قهوه خانه های سنتی 
تمام  شهر را پر کند و برخی برای پر کردن جیب خود با جان 
مردم بازی کنند. همچنین باید مسئوالن شهری با نگاه فرهنگی 
به مبارزه با دخانیات بپردازند، پارک بدون دخانیات باید به طور 

واقعی عاری از دخانیات شود.
محمودی به تحریم های دشمنان علیه کشور اشاره کرد و گفت: 

چراکه  نمی کند،  تحریم  ما  برای  را  دخانیات  و  ماهواره  دشمن 
دشمن از طریق ماهواره ها در پی نفوذ در خانواده ها و از بین بردن  
عفاف و حجاب است، باید مردم دین دار و والیتمدار ما آگاهانه 

توطئه های دشمن را خنثی کنند.

چرا یک میلیارد دالر از بودجه 
کشور باید خرج دخانیات شود

این  در  ایران هم  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت 
همایش با تأکید بر اینکه 70 درصد فروش سیگار در کشور ما به 
جیب خارجی ها می رود، گفت: برجام مشکل سیاسی و اقتصادی 
کشور است. در حالی که کل بودجه کشور بین 50 تا 60 میلیارد 

دالر است، چرا باید یک میلیارد دالر آن خرج دخانیات شود؟
محمدرضا مسجدی با اشاره به این موضوع که ژاپنی ها کارخانه 
تولید  کارخانه  اما  کردند،  تعطیل  را  ایران  در  الستیک  ساخت 
سیگار راه انداخته اند، در حالی که سود دخانیات به جیب آنها 
می رود و امراض مصرف مواد دخانی برای ما می ماند، تصریح 
کرد: مصرف سیگار و قلیان، 52 نوع بیماری و 22 نوع سرطان 
به دنبال دارد و ما ساالنه 3 هزار میلیارد تومان خرج داروهای ضد 
سرطان می کنیم. همچنین روزی 10 میلیارد تومان خرج سیگار 
و 20 میلیارد تومان خرج قلیان می کنیم و این در حالیست که در 
موضوع برجام فقط دخانیات تحریم نیست چون می خواهند نسل 

جوان و نوجوان ما را گرفتار کنند.
مرگ ساالنه 6۰ هزار ایرانی
به دلیل استعمال مواد دخانی

مسجدی با اشاره به مرگ ساالنه 60 هزار ایرانی و به همین میزان 
هم اضافه شدن به بیماران سرطانی و تنفسی که به طور متوسط 
30 درصد مرگ ها را در پی مصرف دخانیات رقم می زند، یادآور 
شد: آمارها نشان می دهد که 30 الی 35 درصد دختران دبیرستانی 
و دانشجویان تجربه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسرها به 

55 درصد می رسد. 
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در حاشیه این 
همایش به نتایج تحقیقی اشاره کرد که نشان می دهد روند مصرف 
قلیان در بین دختران و پسران زنگ خطر جدی را به صدا در 
آورده است. مسجدی یادآور شد: آمار مختلفی در این زمینه وجود 
دارد اما نکته قابل تأمل این است که سن مصرف دخانیات در 
دانش آموزان به 13 سال رسیده است که این موضوع خطرناک 
است؛ آمارها نشان می دهد که 30 الی 35 درصد دختران دبیرستانی 
و دانشجویان تجربه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسرها به 
55 درصد می رسد اما باید توجه داشته باشیم که این افراد معتاد 
اعتیاد گرفتار  افراد به دام  این  ادامه داد: 15 درصد  وی  نیستند. 
می شوند؛ باید قانون در این زمینه اجرایی شود و مجازات هایی 
نیز برای فروشنده ها در نظر گرفته شود. همچنین براساس پیشنهاد 

باید حداقل 70درصد  بانک جهانی  و  بهداشت جهانی  سازمان 
قیمت پاکت سیگار مالیات باشد که در کشور ما این رقم به 20 
سیکل  هرقدر  است  داده  نشان  مطالعات  نمی رسد؛  هم  درصد 

مالیات پیچیده شود دریافت مالیات سخت تر می شود.
وی عنوان کرد: آمارها نشان می دهد که 15 درصد افراد جامعه 
سیگار مصرف می کنند و روزانه مبلغی حدود 10 میلیارد تومان 
قلیان  مصرف  تومان صرف  میلیارد   20 و  سیگار  خرید  صرف 
برابر این رقم توسط  می شود. این رقم بسیار زیاد است که دو 
دولت برای درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات صرف 
می شود؛ بزرگترین تهدید کننده توسعه کشورهای جهان سوم از 
بیشترین  پیشرفته  کشورهای  است؛  دخانیات  جهانی  بانک  نظر 
ممنوعیت و محدودیت را در نظر گرفته اند و بازار فروش را به 
سمت کشور ما می کشانند. مسجدی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه 
سود  آوردن  دست  به  به دنبال  شیوه ای  هر  به  دخانیات  صنایع 
هستند و هر اقدامی برای مبارزه با این صنایع صورت گیرد آنها به 
کار خود ادامه می دهند. به هرحال برنامه های پیشگیری از استعمال 
این  وقتی  اما  است  انجام شدن  درحال  در سطح کشور  سیگار 
از  پیشگیری  اقدامات  شرکت ها می بینند که درخصوص سیگار 
مصرف انجام می شود، روی به تبلیغات و عرضه قلیان آورده اند. 
از  پیشگیری  زمینه  در  که  می کنند  مشاهده  این شرکت ها  وقتی 
و  جویدنی  نوع  می شود،  تدوین  برنامه هایی  نیز  قلیان  مصرف 
آدامس مواد دخانی را وارد بازار می کنند و با هر ترفندی به دنبال 
نگه داشتن بازار خود و کشاندن جوانان به دام مواد دخانی هستند. 

دشمن هرگز
واردات دخانیات به ایران را تحریم نمی کند

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: دشمن با علم 
به اینکه دخانیات، نیروی جوان و فعال جامعه را منفعل می کند، 
هیچ گاه صادرات دخانیات به ایران را در لیست تحریم های خود 
قرار نمی دهد. دشمنان ایران اسالمی در مقابله با پیشرفت های 
نظام، جوانان و آینده سازان کشور را هدف قرار داده اند، چراکه 
دخانیات، نیروی جوانی را هدر داده و مشکالت اجتماعی را 
تمامی  در  کرد:  تصریح  مسجدی  محمدرضا  می دهد.  افزایش 
هیچ گاه  اسالمی،  ایران  علیه  استکبار  ناجوانمردانه  تحریم های 
نیروی  دخانیات  چراکه  نبوده،  تحریم ها  لیست  در  دخانیات 
جوانی را منفعل می کند. این درحالیست که در بررسی های به 
عمل آمده، روزانه 3 میلیارد تومان خرج مصرف قلیان می شود 
چیز  سرطان،  روزافزون  افزایش  و  ریوی  بیماری های  جز  که 

دیگری به همراه ندارد.
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کسب مهارت های ضد دخانی دغدغه سیستم آموزشی شود

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت نیز در این همایش با اشاره به لزوم آگاه سازی نسل جوان نسبت به 
خطرات استفاده از دخانیات، از زیان یکصد هزار میلیارد تومانی کشور در سال از محل درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات 
خبر داد و تأکید کرد: استفاده بی رویه و خارج از عرف قلیان در جامعه و خانواده ها، خطری است که زنگ آن سال ها قبل به صدا 
در آمده، موادی که تنباکوی آن در کارخانه های صنعتی تولید می شود و ضرر آن به مراتب بیشتر از استعمال سیگار است. با وجود 
حضور این قبیل معضالت در جامعه می بایست کسب این قبیل مهارت ها توسط دانش آموزان از طریق کتب آموزشی و مربیان تربیت 

شده از دغدغه های اصلی سیستم آموزشی کشور به حساب آید.
بهزاد ولی  زاده تصریح کرد: مصرف قلیان، دروازه استفاده از سیگار و گرایش به سمت مواد مخدر است. بنابراین مهمترین اقدام در 

مقابله با مصرف دخانیات، پیشگیری است و این مهم جز با آگاهی بخشی به نسل جوان میسر نمی شود.
وی با اشاره به موثر بودن اجرای این قبیل طرح ها در مدارس و سیستم آموزشی کشور تأکید کرد: انتقال آموزش و کسب مهارت های 
باید جزو سرفصل های اصلی آموزش در مدارس قرار بگیرد.  از جمله مسائل مهمی است که  الزم در مقابل رفتارهای پرخطر 
به خصوص قلیان که امروزه به عنوان اپیدمی مخرب در بین نوجوانان رایج شده و جامعه به عنوان ابزاری جهت خوشگذرانی و 

بی اطالع از عواقب مصرف آن، همچنان در تمامی اماکن عمومی در حال استعمال هستند. 
ولی زاده با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ساالنه 6 میلیون نفر بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست 
می دهند، گفت: وزارت بهداشت با تمام توان، طرح پیشگیری از مصرف دخانیات تا رسیدن به نتیجه مطلوب کاهش تقاضای مصرف 

ادامه می دهد.

تالش صنعت دخانیات برای جایگزینی قلیان به جای سیگار
مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت کشور اعالم کرد: سرمایه داران در صنعت دخانیات در پی جایگزین 
کردن مصرف قلیان به جای سیگار هستند. متولیان صنعت دخانیات با توجه به سود سرشار آن، تالش می کنند تا مصرف قلیان را 

در بین تمام اعضای خانواده ها رواج دهند.
ولی زاده در ادامه با اشاره به لزوم آگاه سازی نسل جوان از خطرات استفاده از دخانیات افزود: نهضت پاد یا همان پیشگیری از مصرف 
مواد دخانی در بین دانش آموزان به نوعی سرمایه گذاری روی نسل های آینده است که امیدواریم با گسترش این نهضت در کشور 

مانع افزایش ضرر و زیان های ناشی از استعمال دخانیات شویم.
وی با بیان اینکه توانمندسازی دانش آموزان و مهارت افزایی خانواده ها در کاهش مصرف دخانیات می تواند تاثیرگذار باشد افزود: 
استفاده بی رویه و خارج از عرف قلیان در جامعه و خانواده ها، خطری است که زنگ آن سال ها پیش به صدا در آمده است زیرا 

موادی که در تنباکوی استفاده می شود، به مراتب ضرری بیشتر از سیگار دارد.
ولی زاده با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ساالنه 6 میلیون نفر بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست 
می دهند، گفت: وزارت بهداشت با تمام توان، طرح پیشگیری از مصرف دخانیات را تا رسیدن به نتیجه مطلوب کاهش تقاضای 

مصرف ادامه می دهد.

قوانین کنترل دخانیات و عرضه آن در کشور، بازدارنده نیست
ولی زاده در ادامه ضمن اشاره به این مطلب که قوانین کنترل دخانیات و عرضه آن در کشور بازدارنده نیست، تصریح کرد: وزارت 
بهداشت عرضه قلیان جیبی و مواد جویدنی را ممنوع اعالم کرده است و وزارت صنعت نیز از این مواد به عنوان محصوالت نو 
پدید دخانی ذکر کرده است. همچنین در ماده 3 قانون جامع کنترل دخانیات تبلیغ سیگار و قلیان ممنوع است و بازرسان ما در هر 

حوزه با عرضه قلیان های جیبی و سیگار های الکترونیکی برخورد می کنند.
وی با اشاره به اینکه 11 سال از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات و 12 سال از تصویب آن در معاهده بین المللی می گذرد و 
دستاورد های خوبی داشته است، افزود: کشورهای در حال توسعه بازار بکری برای فروش دخانیات هستند و تولیدکنندگان تمام 

تالش خود را کرده اند تا موانع قانونی عرضه دخانیات را تضعیف کنند.

مالیات، ترفندی برای کاهش مصرف دخانیات
ولی زاده ادامه داد: وزارت بهداشت اقدامات پیشگیرانه خوبی در زمینه کاهش مصرف دخانیات انجام داده است، یکی از راهکارهای 
کاهش مصرف دخانیات افزایش مالیات و قیمت آن است ولی وزارت صنعت معتقد است که با افزایش مالیات قاچاق این کاال 

افزایش پیدا می کند.
مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ما باید عرضه و تقاضای دخانیات را کنترل کنیم، 
تأکید کرد: در سال گذشته تبصره ای به تصویب رسید که قیمت دخانیات بر مبنای خرده فروشی کاهش پیدا کند که امسال با افزایش 

مالیات این کمبود جبران شد.
وی با اشاره به اینکه بازرسان وزارت بهداشت بر اصناف نظارت دارند، اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل 
دخانیات پروانه دار شدن فروش محصوالت دخانیات است به طوری که طی سه سال گذشته 35 هزار واحد صنفی پروانه فروش 

دخانیات گرفته اند.

وزارت صنعت برای کنترل دخانیات به مدد وزارت بهداشت بیاید
ولی زاده تأکید کرد: عدم فروش سیگار به صورت نخی، عدم فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال و عدم فروش سیگار قاچاق از 

جمله مقررات اعطای پروانه فروش محصوالت دخانیات است.
وی با اشاره به اینکه قوانین در کنترل مصرف دخانیات بازدارنده نیست، اظهار کرد: فرایند کارها کمی پیچیده است و وزارت 

بهداشت همکاری بیشتر وزارت صنعت را در حوزه کنترل دخانیات می طلبد.
ولی زاده یاد آور شد: واحد صنفی دارای پروانه اگر تخلف کند برای همیشه بسته می شود و این مسئله تا حد می تواند عامل بازدارنده  

در زمینه کنترل دخانیات باشد.

ت
بهزاد ولی  زاده، مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداش
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در  دخانیات  مصرف  از  )پیشگیری  پاد  طرح  اجرایی  دبیر 
پیشگیری  که  موضوع  این  به  اشاره  با  دانش آموزان(،  بین 
بهترین  هفتم،  کالس  به  ورود  در  دانش آموزان  گرایش  از 
قبل  از 12 سال  پاد  است، گفت: طرح  آموزش  برای  زمان 
که در جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران به تصویب 
رسید، روی میز وزیر آموزش و پرورش قرار دارد و هنوز 

نتوانسته ایم آن را به صورت کامل اجرایی کنیم.
حمیدرضا شاهسون در عین حال از اجرای آزمایشی طرح 
پاد در مدارس شهرستان ورامین خبر داد و افزود: این طرح 
ابتدا در چهار مدرسه دارای مقطع هفتم اجرا شد و در  در 
به  ورامین  شهرستان  در  هفتم  مقطع  مدارس  تمامی  ادامه 

اجرای طرح پرداخته اند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از گرایش دانش آموزان به 
مصرف مواد دخانی، ادامه داد: اجرای این طرح باعث شد 
میزان مصرف مواد دخانی در بین این دانش آموزان، از 55 
درصد به 42 درصد کاهش یابد که نشان از موفقیت طرح 

پاد دارد.
دخانیات،  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  شهرستان های  مدیر 
در ارتباط با اجرایی نشدن طرح پاد در سطح کشور توسط 
این  آن  علت  مهم ترین  گفت:  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
واحد  می کنند  عنوان  پرورش  و  آموزش  دوستان  که  است 
مثابه  به  پاد،  طرح  و  دارند  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری 

برنامه های آنهاست.
وی افزود: ما معتقدیم طرح پاد با آنچه آموزش و پرورش 
و  آموزش  برنامه های  اگر  و  دارد  تفاوت  می کند،  دنبال 
بین  در  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری  در  پرورش 
دخانیات  معضل  با  نباید  امروز  بود،  موثر  دانش آموزان 

می بودیم. مواجه 

که  دانش آموزانی  بین  در  دخانی  مواد  مصرف  از  شاهسون 
و  »کالس«  عنوان  به  می شوند،  تحصیلی  باالتر  مقاطع  وارد 
اثرگذاری  معتقدیم  رو  همین  از  افزود:  و  کرد  یاد  پرستیژ 
از  گروه  این  باید  و  است  بیشتر  هفتم  مقطع  در  آموزش ها 

دانش آموزان، مورد توجه قرار گیرند.
وی ضمن ابراز نگرانی از دسترسی دانش آموزان در مدارس 
تهران به »ناس« به عنوان یک مخدر جویدنی، گفت: آدامس 
»بی تی« حاوی این ماده مخدر است که به قیمت 500 تومان 
فروش  به  قانونی  شکل  به  و  مدارس  مقابل  دکه های  در 

می رسد.
هیچ  آدامس  این  فروش  که  مطلب  این  عنوان  با  شاهسون 
منع قانونی ندارد، افزود: این موضوع، یادآور مصرف مخدر 
شیشه در سال های 84 تا 89 است که ممنوعیت نداشت تا 
اینکه به عنوان ماده مخدر شناخته شد. از همین رو، ما نگران 

تبعات مصرف »ناس« به شکل آدامس »بی تی« هستیم.

اکثر دانش آموزان ورامینی
از اطالعات جامع ضد دخانی برخوردارند

پاد گفت: طی  بیشتر اجرای طرح  ادامه در توضیح  وی در 
تفاهمنامه ای که با وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید، 
طرح پاد در سال 95 به صورت پایلوت در دو مدرسه پسرانه 
و دخترانه در مقطع متوسطه اول اجرایی شد که در قالب این 
طرح، دانش آموزان آموزش های الزم در خصوص آسیب های 

استعمال دخانیات را دریافت می کنند.
شاهسون با بیان اینکه طرح پاد از اثربخشی باالیی برخوردار 
آسیب های جدی  از  دانش آموزان  از  بسیاری  و  است  بوده 
غالب  در  افزود:  کرده اند،  پیدا  آگاهی  دخانیات  استعمال 
خصوص  در  دانش آموزان  به  پرسشنامه ای  پاد  طرح 
تحصیلی  سال  پایان  در  که  شده  داده  دخانیات  استعمال 
نتایج آن بررسی و خوشبختانه میزان اثربخشی این طرح در 
زمینه کاهش استعمال دخانیات به وضوح دیده شده است.
وی گفت: در سال تحصیلی 96 و 97 شصت و چهار مدرسه 
پوشش  تحت  ورامین  شهرستان  در  اول  متوسطه  مقطع  در 
دخانیات  استعمال  ترک  به  منجر  و  که  گرفتند  قرار  کامل 
سرپرستان خانوار شده است. همچنین حدود 10 سال این 
طرح اجرایی نشده بود و برخی از افراد معتقد بودند که طرح 

پاد باید از قالب تحقیقاتی به آموزشی تبدیل شود.
آموزش های  بتوانیم  ما  اگر  اینکه  به  اشاره  با  شاهسون 
الزم در خصوص پیشگیری از دخانیات را به دانش آموزان 
می کند،  پیدا  افزایش  کار  این  اثربخشی  میزان  دهیم  ارائه 
شرایط  دلیل  به  هفتم  مقطع  از  بعد  دانش آموزان  افزود: 
به  بیشتری  گرایش  و  کشش  شدن،  بزرگ  و حس  محیط 
ما  دلیل  به همین  و  می کنند  پیدا  دخانیات  استعمال  سمت 
خصوص  در  را  الزم  آموزش های  هفتم،  مقطع  در  باید 
به  گرایش  تا  بدهیم  آنها  به  دخانیات  استعمال  آسیب های 

مصرف این ماده آسیب رسان در آنها کاهش یابد.

کاهش ۴2 درصدی استعمال مواد دخانی در بین دانش آموزان

صنعت دخانیات در ایران
نوجوانان و جوانان را

هدف گرفته است

عضو کمیته مبارزه با دخانیات دفتر سازمان جهانی بهداشت 
در ایران نیز در این همایش گفت: با وضعیت فعلی کنترل 
به  نمی تواند  عنوان  هیچ  به  کشور  این  ایران،  در  دخانیات 
در  برسد.  دخانیات  درصدی   30 کاهش  برای  خود  هدف 
مصرف  که  کرد  پیش بینی  می توان  شرایط  بدبینانه ترین 

دخانیات  صنعت  می کند.  پیدا  افزایش  ایران  در  دخانیات 
ایران دو بازار بالقوه نوجوانان و جوانان را هدف خود قرار 
داده است. مصرف دخانیات در زنان کمتر از چهار درصد 
پیش بینی شده است و این یعنی 96 درصد این گروه بازار 
بالقوه این صنایع هستند. عالوه بر آن با توجه به اینکه گروه 
جزو  و  هستند  اثرگذار  یکدیگر  بر  نوجوانان  در  همساالن 
اهداف صنایع دخانی قرار گرفته اند، پیش بینی می کنیم که با 

روند فعلی به هدف خود نمی رسیم.
منصور رنجبر ادامه داد: جمهوری اسالمی یکی از اعضای 
این  دبیرخانه  است.  دخانیات  با  مبارزه  جامع  کنوانسیون 
نسبت  ایران   2017 سال  در  که  است  کرده  اعالم  ستاد 
مصرف  کنترل  زمینه  در  پایین تری  نمره   2016 سال  به 
این  در  کشورها  همه  که  حالی  در  است،  داشته  دخانیات 
که  است  شده  اعالم  همچنین  کرده اند.  پیشرفت  مورد 
سال  با  برابر   2018 سال  در  دخانی  محصوالت  قیمت 
بوده و قدرت  تورم  نظر گرفتن  بدون در  ایران  2008 در 
خرید آن یکسان بوده است. کدام کاال در ایران این شرایط 
فهرست  از  قهوه خانه ها  خروج  استفساریه  اگر  دارد؟  را 
با مشکل  بین المللی  نظر  از  برسد،  نتیجه  به  اماکن عمومی 

روبرو می شویم و پسرفت شدیدی خواهیم داشت.
جهانی  سازمان  دفتر  دخانیات  با  مبارزه  کمیته  عضو  این 
کشاورزان  دخانیات  صنعت  کرد:  اظهار  پایان  در  بهداشت 
را برای کشت توتون در ایران تشویق می کند، در حالی که 
مصرف کود، آب و عوارض محیط زیستی آن زیاد است. این 
صنایع در قشر کارگر و کشاورز برای خود یارگیری می کنند. 
شواهد رسمی نشان می دهد که افزایش کشت توتون و تولید 
دخانیات افزایش داشته است و اگر این استفساریه تصویب 

شود عرضه آن نیز افزایش پیدا می کند.

حمید رضا شاهسون، دبیر اجرایی طرح پاد
ت در ایران

منصور رنجبر، عضو کمیته مبارزه با دخانیات دفتر سازمان جهانی بهداش
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واحد فرآموز نفس پاک »جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران« در هفته ملی بدون دخانیات، در مناطق مختلف تهران اقدام به 
برگزاری جشن هایی با هدف ارائه و انتقال آموزش و مهارت های ضد دخانی در گروه سنی کودکان و نوجوانان نمود. این مرکز 
با اجرای تئاتر عروسکی، برنامه های شاد و هیجان انگیز برای کودکان، مسابقه و...، اهداف ضد دخانی خود را در بین کودکان 

ترویج داد.
جشن های در طول هفته ملی بدون دخانیات با هدف آشنایی کودکان با زیان های مواد دخانی و آموزش مهارت های رفتاری از 
جمله »نه گفتن« به دخانیات برگزار شد. تأکید بر اینکه با مصرف مواد دخانی از سوی والدین، کودکان در معرض دود دست دوم 
)همان لحظه، پخش شده در محیط( و دست سوم )تا سالیان، باقی مانده در محیط( هستند، از موارد قابل توجه در این گردهمایی ها 
بود. کودکان به همراه والدین خود از این جشن ها استقبال کردند و شعار »نه به سیگار و قلیان« را دسته جمعی، بارها یادآوری و 
تکرار کردند؛ همچنین راه های مصون ماندن از دود تحمیلی دخانیات و روش های تذکر صحیح به والدین و اقوام نزدیک در زمینه  

عدم مصرف مواد دخانی را آموختند.
برگزاری چنین  و  داشتند  این جشن ها حضور  در  ادارات سالمت  و  مختلف شهرداری  مناطق  مسئوالن  که  است  ذکر  به  الزم 
آینده  کودکان و  استعمال دخانیات در  از  پیشگیری  برای  با سبک آموزشی را راهکار بسیار مهمی  مراسم های شاد و کودکانه، 

جلوگیری از آسیب های ناشی از دخانیات در نسل آینده دانستند. آنها بر این اصل تأکید کردند که آموزش و شناخت مهارت های 
رفتاری در کودکی، از بزرگترین اهرم های پیشگیری از استعمال دخانیات در بزرگسالی است.

برنامه های مرکز فرآموز »نفس پاک« در هفته ملی بدون دخانیات به شرح زیر بود:
 یکشنبه، ششم خرداد: خانه مشق، منطقه 9 شهرداری

 دوشنبه، هفتم خرداد: مجموعه شهید مختار سلیمانی، منطقه 18 شهرداری
 سه شنبه، هشتم خرداد: مجتمع امام علی )ع(، منطقه 22 شهرداری
 چهارشنبه، نهم خرداد: مجتمع شهید غنی پور، منطقه 10 شهرداری

و سرای محله ارامنه، منطقه 7 شهرداری
 پنج شنبه، دهم خردا:؛ سرای محله شریعتی شمالی، منطقه 19

و پارک الله، منطقه 6
الزم به ذکر است جشن ها با حضور نیما مجیب و حسین اکبری مجری برنامه های کودک، حسن خشیج و رحمان اجاقلو، بازیگران 

طنز و اجرای موسیقی توسط آقای عطاری برگزار شد.

آموزش های ضد دخانی میزبان کودکان در هفته بدون دخانیات
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استعمال  با  مبارزه  جمعیت  همکاری  با  زنان  غیردولتی  سازمان های  ارتباطی  شبکه 
»دخانیات  آموزشی  کارگاه  دخانیات،  بدون  جهانی  روز  مناسبت  به  ایران  دخانیات 
تهدیدی برای سالمت زنان« را برگزار کرد. شکوه نوابی نژاد رئیس شبکه ملی ارتباطی 
سازمان های غیردولتی زنان )چهره ماندگار مشاوره ایران(، محمدرضا مسجدی دبیرکل 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، زهرا صدر مسئول واحد زنان جمعیت و 

سایر عالقمندان به این حوزه در این کارگاه آموزشی حضور داشتند.
مهم ترین  زنان  اینکه  به  اشاره  با  ایران  استعمال دخانیات  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت 
سرمایه های یک جامعه هستند که می توانند جامعه را تغییر دهند، تأکید کرد: الزم است 
زنان برای مبارزه با دخانیات برخیزند و از هیچ تالشی دریغ نکنند. اگر بخواهیم از 
ِبخشی ویژه به این  بیماری های غیرواگیر پیشگیری کنیم، نباید اطالع رسانی و آگاهی 

قشر مهم از جامعه را نادیده بگیریم.
زهرا صدر مسئول واحد زنان جمعیت نیز در ارتباط با مضرات سیگار و قلیان و دود 
تحمیلی آنها و نقش زنان در کنترل دخانیات، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مصرف 

توسعه  حال  در  کشورهای  برای  پایدار  توسعه  بازدارنده  عامل  مهم ترین  دخانیات، 
است.

شکوه نوابی نژاد نیز در ادامه تأکید کرد: زنان به عنوان عناصر مهم در سالمت جامعه، 
در  را  دوستانه ای  و  مناسب  فضای  خواهرانه،  و  همسرانه  مادرانه،  سیاست  با  باید 

خانواده فراهم کنند تا جوانان از آسیب های بیشتر در این زمینه دور بمانند. 
وی همچنین در ادامه به طور خاص، زنان فعال جامعه را به همکاری بیشتر در این 

خصوص دعوت کرد.
مدعوین، منتخبان و اعضای شورای این شبکه ارتباطی حاضر در کارگاه آموزشی، 
روزافزونی  مثبت  گام های  ذکر شده،  اهداف  راستای  در  که  نمودند  امیدواری  ابراز 
بردارند؛ ضمنا خواستار صدور بیانیه ای در راستای حقوق شهروندی مقابله با دخانیات 
در حوزه ی زنان، در جهت ضمانت اجرای قوانین حمایتی سالمت و بهداشت شدند.

در خاتمه این کارگاه گواهی شرکت به شرکتکنندگان توسط محمدرضا مسجدی و 
شکوه نوابی نژاد اعطا شد.

برگزاری کارگاه آموزشی »دخانیات تهدیدی برای سالمت زنان« 

امضای پیش نویس طرح تشویقی جهت ترک سیگار

برگزاری کارگاه »مهارت زندگی به سبک زندگی سالم«
به درخواست معاون ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان ری، کارگاه »مهارت 
زندگی به سبک زندگی سالم« توسط واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 

ایران برگزار شد.
پیرامون  اطالعاتی  ارائه  زنان جمعیت ضمن  واحد  مسئول  زهرا صدر  کارگاه  این  در 
مهارت های زندگی برای کسب زندگی سالم یادآور شد: زنان در جامعه به عنوان جنسی 

آسیب پذیر بیش از مردان در معرض خطر ابتال به انواع بیماری های ناشی از استعمال 
مواد دخانی هستند که اگر اطالعات و آموزش های الزم را در این زمینه کسب کنند، 

می توانند در مقابل شرایط و رفتارهای پرخطر، آگاهانه تر رفتار کنند. 
در ادامه نیز خانم حیدری معاون ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان ری، 
ضمن تقدیر از فعالیت های عام المنفعه این سازمان مردم نهاد در حوزه  سالمت جهت 

قلیان  به خصوص  و  دخانیات  مصرف  کنترل  و  پیشگیری  زمینه ی  در  اطالع رسانی 
گفت: برگزاری دوره های آموزشی مختص بانوان در حوزه مبارزه با استعمال سیگار و 
به خصوص قلیان، اعتیاد و عوارض آن، در رابطه با برگزاری جشنواره  ها و همایش های 
مرتبط با گسترش فعالیت های ورزشی و کنترل دخانیات در زنان، هرگونه همکاری که 

الزم باشد را با این سازمان مردم نهاد از این پس خواهیم داشت. 

پس از برگزاری نخستین نشست نمایندگی استان قم و برگزاری جلسه  »شورای برنامه ریزی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران« در دفتر شعبه  قم، پیش نویس طرح تشویقی وام سه میلیون تومانی به ترک کنندگان سیگار از سوی »جمعیت«، با مشارکت 

»بانک قرض الحسنه مهر ایران« به امضا رسید.
در ابتدای جلسه، دکتر محمدیان پزشک مرکز سالمت شهدا و آقای سزاوار مدیریت شعب قم بانک مهر ایران به تشریح طرح 
تشویقی کشوری ترک استعمال دخانیات با عنوان »ذخیره مهر ایران« با مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداختند. بر اساس 
این طرح، »جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران« طرح تشویقی کشوری »ذخیره مهر ایران« با موضوع ترک استعمال دخانیات 
را با مشارکت »بانک قرض الحسنه مهر ایران« برگزار می نماید. این طرح پیشنهادی بر این مبنا است که مصرف کنندگان سیگار، در 
صورت ترک آن و تأیِی مراجع بهداشت و سالمت مشخص شده، مشمول طرحی تشویقی می گردند؛ به این صورت که می توانند 
وام بدون کارمزد به مبلغ سه میلیون تومان دریافت کنند. در قالب این طرح که در ابتدای امر، با استقبال از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی قم مواجه شده است، خانواده های این اشخاص، ضمن کنترل سیگار نکشیدن مصرف کننده  سابق، در اصل همان مجموع 
هزینه های مصرفی ماهانه  مواد دخانی آن فرد را که مجموعه هزینه ای مصرفی ماهانه شخص برای مواد دخانی است، به عنوان 

بازپرداخت وام  به این بانک پرداخت می نمایند.
الزم به ذکر است گرچه این طرح می تواند پیشنهاد تشویقی خوبی برای کنار گذاشتن سیگار از سوی شخص و کنترل سیگار 
نکشیدن از سمت خانواده  مصرف کننده  سابق باشد، اما در حال حاضر با انتقاداتی از سوی متولیان امر مواجه شده است و فعال 

به صورت یک پیشنهاد باقی مانده و از طرف دکتر مسجدی و دیگر مدیران جمعیت تایید نشده است.
در انتهای نشست، دکتر غفوری رئیس اتاق مشاوران سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی قم در رابطه با عقد تفاهم نامه 

همکاری های مشترک در راستای اهداف فی مابین، نوید داد.
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به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  مشاوره  مرکز  رئیس 
اجرای طرح »دانشگاه عاری از دخانیات« گفت: با 
همکاری دانشجویان، استادان، کارکنان، تشکل ها 
و کانون های دانشجویی نسبت به تشکیل شورای 
برنامه ریزی دانشگاه عاری از دخانیات اقدام شد 
نهایی کردن خط مشی دو  تدوین و  و در حال 
دانشگاه در زمینه حذف مصرف دخانیات در تمام 

فضاهای دانشگاهی هستیم.
بحث  جدی  پیگیری  بر  تأکید  با  پیروی  حمید 
دخانیات در دانشگاه تهران افزود: ایجاد هماهنگی 
با دانشگاه علوم پزشکی تهران باعث شده که یک 
مقدار سرعت کار کاهش پیدا کند، ولی امیدواریم 
زمانی که به برنامه و خط و مشی نهایی رسیدیم، 
وضعیت خوبی را شاهد باشیم. در حوزه بهداشت  
روان دانشجویان نیز بحث همیاران سالمت روان 
ساختن  توانمند  برای  جلساتی  و  بوده  مطرح 

همیاران سالمت دانشجویی خواهیم داشت.
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران درباره میزان 
این  دانشجویان  بین  قلیان  و  سیگار  مصرف 
وجود  که  آماری  براساس  کرد:  تأکید  دانشگاه 
دارد، مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان 
این دانشگاه بسیار پایین است و نسبت به خیلی 
از دانشگاه ها شرایط بهتری داریم. ولی همین آمار 
بسیار کم هم از نظر ما نگران کننده است و باید به 

این موضوع پرداخت.

تست رایگان دخانیات
برای دانشجویان دانشگاه تهران

پیروی در ادامه از کاهش چشمگیر مصرف گل 
در میان دانشجویان سراسر کشور خبر داد و تأکید 
راستای  در  تهران  دانشگاه  مشاوره  مرکز  کرد: 
تحقق رسالت تهیه مستندات معتبر برای مسئوالن 
زمینه  در  فرهنگی  اولویت های  اجرایی،  ذیربط 
ارائه خدمات درمانی ترک دخانیات و شیوه های 
نوین طراحی کرده است. همچنین از زمان اجرای 
به خصوص  مواد  مصرف  زندگی،  سیمای  طرح 
گل نسبت به سال 95 کاهش چشمگیری داشته 
است و وضعیت بهتری پیدا کرد و در مجموع در 
بین دانشگاه های منطقه یک و دانشگاه های تهران 

متوسط به پایین است.
و  دخانیات  هفته  آغاز  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
شعار سال سازمان جهانی بهداشت )سیگار دشمن 
مختلف  بخش های  به  دستعورالعملی  قلب ها(، 
ایام  این  در  دانشجویان  که  کردیم  ابالغ  دانشگاه 
می توانند با مراجعه به مراکز تعبیه شده در دانشکده 
و پردیس ها تست رایگان برای دخانیات انجام دهند.

برای جلوگیری از رواج دخانیات
تمام دستگاه های فرهنگی باید تالش کنند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم 
با انتقاد از باال بودن میزان مصرف دخانیات بین 
دانشجویان گفت: گرچه اعتبارات بسیاری برای 
آموزش چگونگی جلوگیری از ایجاد آسیب های 
می شود،  مصرف  آموزشی  مراکز  در  اجتماعی 
فرهنگی  معاونت  به ویژه  دانشگاه ها  متأسفانه  اما 

به جای کار عملی، شعار می دهند.
محمد بیرانوندی افزود: با توجه به اصول اخالقی 
اسالم و تاریخ و پیشینه غنی ما، وجود آمار باالی 
مصرف دخانیات در دانشجویان نشان دهنده مسیر 
اشتباه و راه خطایی است که تا به امروز کشور در 
این زمینه در پیش گرفته است. باید آمار آسیب های 
اجتماعی در ایران نسبت به کشور های دیگر کمتر 
مانند  در کشوری  که  است  حالی  در  این  باشد، 
تاجیکستان که مقید به اصول دینی نیستند و پلیس 
کشور نیز کارآیی نیروی انتظامی ما را ندارد، آمار 

مصرف مواد مخدر کمتر از ایران است.
با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اشاره به کم کاری های دانشگاه ها برای جلوگیری 
از گسترش استفاده از دخانیات، خاطرنشان کرد: 
آشنایی  برای  مناسبی  برنامه های  باید  دانشگاه ها 
دخانیات  آسیب های  و  مضرات  با  دانشجویان 
تدوین می کردند تا امروزه این موضوع به چالشی 

برای آموزش عالی و کشور تبدیل نشود.
بسیاری  اعتبارات  اگرچه  کرد:  تأکید  بیرانوندی 
ایجاد  از  جلوگیری  چگونگی  آموزش  برای 
آموزشی مصرف  مراکز  در  اجتماعی  آسیب های 
می شود، اما متأسفانه دانشگاه ها به ویژه معاونت 
می دهند،  شعار  عملی  کار  جای  به  فرهنگی 

به همین دلیل اثرگذاری الزم را ندارند. همچنین 
برای جلوگیری از رواج مواد مخدر و دخانیات 
و  فرهنگی  دستگاه های  تمام  دانشجویان،  بین 
آموزشی باید به وظایف خود عمل کنند چراکه 
دانشگاه فقط بخشی از زمان دانشجویان را به خود 

اختصاص می دهند.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
برای  باید  کرد:  اضافه  پایان  در  اسالمی  شورای 
مناسبی  برنامه های  دانشجویان  فراغت  اوقات 
به جای  را  خود  شادی  جوانان  تا  شود  تدوین 
سایر  در  مخدر،  مواد  و  دخانیات  از  استفاده 

تفریحات سالم پیدا کند.

2۰.۴ درصد نوجوانان در معرض
دود دخانیات در منزل هستند

معاون  پیش،  چندی  که  است  حالی  در  این 
سال  در  کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  بهداشت 
انجام  نوجوانان  هدف  گروه  در  تحقیقی   94
انجام  تحقیق  این  ماه  مهر  از  نیز  امسال  که  شد 
خواهد شد. نتایجی که این تحقیقات داشته نشان 
تا 15 سال، 10.2  نوجوانان 13  بین  در  می دهد 
درصد نوجوانان مصرف کننده دخانیات، 9 درصد 
مصرف کننده مواد دخانیات تدخینی، 3.4 درصد 
مصرف کننده سیگار و 11.2 درصد مصرف کننده 
در  نیز  نوجوانان  درصد   20.4 بوده اند.  قلیان 
همچنین  بودند.  منزل  در  دخانیات  دود  معرض 
65 درصد مصرف کنندگان، سیگار مصرفی خود 
را از مغازه و سوپرمارکت یا دکه های مطبوعاتی 

تهیه می کردند.
رئیسی افزود: 68.5 درصد این افراد گفتند که از 
طرف فروشنده هیچ سوالی مبنی بر سن و سال 
آنها نشده است. 7 نفر از هر 10 نفر دانش آموز، 
پیام های ضد سیگار را از رسانه ها شنیدند. بیش 
مصرف  که  می دانند  دانش آموزان  درصد   76 از 
سیگار برای سالمت زیان آور است و 78 درصد 
نوجوانان موافق ممنوعیت کامل مصرف دخانیات 

در اماکن عمومی هستند.
رئیسی با بیان اینکه ساالنه حدود 55 میلیارد نخ 
سیگار در کشور مصرف می شود، اظهار کرد: میزان 
سرمایه گذاری برای تولید سیگار در کشور بیش از 
موضوع  این  معنی  است.  سیگار  نخ  میلیارد   80
چیست؟ آیا می خواهیم صادرکننده سیگار باشیم؟ 
آیا این جزو افتخارات کشور و شاخص توسعه 
و  صنعت  وزارت  از  سواالت  این  باید  است؟ 

معدن پرسیده شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
 55 حدود   steps طرح  در  مطالعات  اساس  بر 
کشور  در  ساالنه  صورت  به  سیگار  نخ  میلیارد 
سرمایه گذاری  میزان  همچنین  می شود.  مصرف 
 80 تولید  برای  ما  کشور  در  سیگار  تولید  برای 
مطرح  سوال  این  که  است  سیگار  نخ  میلیارد 
می شود که آیا ما می خواهیم به صادر کننده سیگار 
شاخص های  جزو  موضوع  این  شویم؟  تبدیل 
این  در  باید  وزارت صنعت  و  نیست  ما  توسعه 

زمینه پاسخگو باشد.

مصرف ساالنه 55 میلیارد نخ سیگار در کشور 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: سیگار تنها کاالی ارزان قیمت در 
حوزه  به  را  گزافی  هزینه های  که  است  کشور 
دخانیات  بحث  بنابراین  می کند.  وارد  سالمت 
برای سازمان جهانی بهداشت اهمیت دارد، زیرا 
اکثر بیماری  ها و مشکالتی که در سطح بهداشت 
جهانی وجود دارد، به علت دخانیات رخ می دهد. 
بر  مناسب  مالیات  وضع  با  کشورها  از  بسیاری 
عمده فروشی، خرده فروشی سیگار و مواد دخانی 
توانسته اند این مشکل را کنترل و سالمت مردم را 
تضمین کنند، این درحالیست که مصرف دخانیات 
یکی از بزرگترین مشکالت جهانی است و یک 
سیگار  از  جهان  در  نفر  میلیون   400 و  میلیارد 

استفاده می کنند.
وی همچنین با بیان اینکه 84 درصد سیگاری  ها 
که مصرف روزانه دارند، در کشورهای در حال 
هشدار  یک  امر  این  و  می کنند  زندگی  توسعه 
محسوب می شود، گفت: عوارض مصرف سیگار 
و دخانیات بر سالمت، بر کسی پوشیده نیست و 
سیگار  با مصرف  که  دارد  کمتر سرطانی وجود 
 55 سالیانه  ما  کشور  در  همچنین  نباشد.  مرتبط 
هزار   10 که  می شود  مصرف  سیگار  نخ  میلیارد 
هزینه  های  و  دارد  مالی  گردش  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد  تا 30 هزار  تقریبا 20  سالمت آن 

است.
از مسیرهای  یکی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  رئیسی 
مبارزه با مصرف دخانیات، اطالع  رسانی و آموزش 
است و برای تغییر رفتار، نیازمند آموزش هستیم، 
اما گاهی جریمه و سخت گیری هم الزم است، 
تهران  شهر  دبیرستان  بهترین  جلوی  اگر  افزود: 
قلیان سرا  دانشجویان،  خوابگاه  یا  دانشگاه  یا 
کند،  فعالیت  قیمت  کمترین  با  قهوه خانه  یا 
آسان تر می شود. همچنین  دخانیات  به  دسترسی 
در 58 کشور دنیا مالیات بر خرده فروشی سیگار 
باالی 70 درصد است، تا سال گذشته مالیات بر 
خرده فروشی سیگار در کشور ما تقریبا صفر بود 
با کمترین هزینه  و یک نخ سیگار به سادگی و 
در دسترس افراد قرار می گرفت و همین موضوع 

باعث شد، عرضه بیشتر شده و به تبع آن مصرف 
هم باال رود. بنابراین وضع مالیات بر عمده فروشی 
شورای  مجلس  توسط  سیگار  خرده فروشی  و 

اسالمی اقدامی قابل تقدیر است.

در سال های ۸۸ تا 9۰ روند افزایش
5۰ درصدی مصرف قلیان را داشتیم 

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
روند   90 تا   88 سال های  در  متأسفانه  گفت: 
داشتیم  را  قلیان  مصرف  درصدی   50 افزایش 
در  ماند.  ثابت  سیگار  مصرف  که  حالی  در 
درصد  یک  سیگار  مصرف  شاخص   ،95 سال 
برای  جمعیت  درصد   14.1 به  و  یافت  افزایش 
و  روزانه  صورت  به  دخانی  محصوالت  انواع 
روستاها  در  سیگار  مصرف  رسید.  روزانه  غیر 
بودن  بیشتر  آن  علت  که  است  شهرها  از  بیشتر 
حدود  همچنین  روستاهاست.  در  قلیان  مصرف 
هفت درصد جمعیت 18 تا 25 سال، 12 درصد 
جمعیت 25 تا 34 سال، 16 درصد جمعیت 35 
تا 44 سال و 18درصد جمعیت 45 تا 54 سال 
کشور مصرف کننده محصوالت دخانی هستند و 
بیشترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی 45 

تا 54 سال است.
بهزاد ولی زاده افزود: طبق آمار سال 90، حدود 11 
مصرف کنندگان  سیگار،  مصرف کنندگان  درصد 
 6 و  مردان  را  آنان  درصد   20 که  بودند  روزانه 
دهم درصد را زنان تشکیل می دادند. همان سال 
انواع محصوالت دخانی را  14 درصد جمعیت، 
به صورت دائمی و تفننی مصرف می کردند که 24 

درصد آنان مردان و سه درصد زنان بودند.
وی تصریح کرد: مصرف روزانه سیگار در زنان 
در سال های 90 تا 95، یک درصد افزایش یافته 
اما مساله حائز اهمیت دیگر آن است که پیش بینی 
در  ویژه  به  زنان  بین  سیگار  مصرف  می کنیم 
شهرهای بزرگ، افزایش یابد. این افزایش به این 
علت رخ می دهد که وزارت صنعت مجوز فروش 
برخی سیگارها را در مراکز فروش به عنوان سیگار 
الیت )سبک( صادر می کند که ظاهر این سیگارها 
برای جوانان و زنان گمراه کننده است. آنان تصور 
به  آسیبی  این گونه سیگارها  که مصرف  می کنند 
سالمت شان وارد نمی کند و حتی مصرف آن را 

نوعی کالس اجتماعی می دانند.

میلیارد  و 355   هزار  سه   به  نزدیک  رقمی 
تومان برای استعمال دخانیات صرف می شود

مردم ایران روزانه حدود 9  میلیارد تومان سیگار و 
دخانیات دود می کنند و به هوا می فرستند. جالب 
است بدانید پولی که ایرانی ها برای خرید سیگار 
که  است  پولی  برابر   4 حدود  می کنند،  مصرف 

برای خرید کتاب می دهند.
جالب تر  این  از  نوشت:  اینباره  در  شهروند 
هزینه ای است که خانواده های ایرانی برای خرید 
می پردازند؛  نوجوانانشان  و  کودکان  برای  کتاب 
سال  در   تومان  میلیارد    60 تنها  آنها  درحالی  که 

در دانشگاه تهران

س مرکز مشاوره دانشگاه تهران
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برای بچه ها کتاب می خرند، رقمی نزدیک به 
برای استعمال  میلیارد تومان  سه  هزار و 355  
دخانیات مصرف می کنند که با یک نسبت ساده 
متوجه می شویم که خانواده های ایرانی حدود 
برای  کتاب  خرید  برای  که  پولی  برابر   55.5
بچه هایشان هزینه می کنند، سیگار و دخانیات 
مصرف می کنند. خوب است بدانید که حدود 
دخانیات  برای  ایرانی ها  که  پولی  درصد    41
این  می رود.  قاچاقچیان  جیب  به  می پردازند، 
محمدرضا  که  می دهد  رخ  درحالی  موضوع 
استعمال  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت  مسجدی، 
پیشنهاد  براساس  است:  گفته  ایران  دخانیات 
بانک جهانی باید 70  درصد قیمت یک پاکت 
از 20   کمتر  ایران  در  اما  باشد  مالیات  سیگار 
درصد برای هر پاکت سیگار مالیات می گیرند.

هزار    133 متوسط  به طور  ایرانی  خانواده  هر 
برای دخانیات مصرف می کند.  تومان  و 402 
ایرانی  خانوار  میلیون    25 در  را  رقم  این  اگر 
در  ایرانی ها  که  متوجه می شویم  کنیم،  ضرب 
یک سال بیشتر از سه هزار و 335  میلیارد تومان 
برای دخانیات هزینه می کنند. اگر این رقم را 
برای هر روز به دست بیاوریم، متوجه می شویم 
هر  ایرانی ها  مرکزی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
روز حدود 9  میلیارد و 264  میلیون تومان برای 

سیگار و دخانیات مصرف می کنند.
بنا به گزارش وزارت ارشاد، گردش مالی کتاب 
است  تومان  میلیارد  هزار     3 ساالنه  ایران  در 
گردش  از  تومان  میلیارد    200 و  هزار    2 که 
و  کنکور  کتاب های  به  متعلق  انجام شده  مالی 
کتاب های درسی است و در واقع گردش مالی 
میلیارد    800 تنها  ساالنه  غیردرسی  کتاب های 
ایرانی ها  که  است  حالی  در  این  است.  تومان 
تومان  میلیارد    335 و  هزار    3 حدود  ساالنه 
ترتیب،  این  به  می پردازند.  پول  سیگار  برای 
را  ایران  در  کتاب  مالی  کلی گردش  آمار  اگر 
مردم کشور  متوجه می شویم  بگیریم،  نظر  در 
از سیگارشان پول  برای خرید کتاب کمتر  ما 
منطقی تر  نگاه  یک  در  بخواهیم  اگر  می دهند. 
آمار کتاب های کنکور و درسی را از این بازار 
حذف کنیم، متوجه می شویم در ایران 4.1 برابر 
کتاب برای خرید سیگار پول پرداخته می شود.

سرانه کتاب برای هر کودک و نوجوان 
ایرانی، تنها 3 هزار تومان در  سال است 

همچنین سرانه کتاب برای هر کودک و نوجوان 
ایرانی تنها 3  هزار تومان در  سال است که اگر 
این رقم را با جمعیت 20  میلیون نفری کودک 
می شویم  متوجه  بگیریم،  نظر  در  نوجوان  و 
خانواده های ایرانی تنها 60  میلیارد تومان برای 
بچه هایشان هزینه می کنند؛  برای  کتاب  خرید 
برای  برابر   55.5 آنها  که  است  درحالی  این 

خرید سیگار و دخانیات شان هزینه می کنند.
و  آموزش  موسسه  که  گزارشی  اساس  بر 
موسسه  و  برنامه ریزی  و  مدیریت  پژوهش 
تحقیقاتی تدبیر اقتصاد تهیه کرده اند، هر ایرانی 
ماهی  کیلوگرم  تنها 3  میانگین  به طور  در  سال 
مصرف می کند. اگر این میزان را در 80  میلیون 
یک   قیمت  و  کنیم  ضرب  ایران  جمعیت  نفر 
کیلوگرم ماهی را به طور میانگین 15 هزار تومان 
ایرانی ها  که  می شویم  متوجه  بگیریم،  نظر  در 
ساالنه حدود 3  هزار و 600  میلیارد تومان برای 
تقریبا  رقم  این  که  می کنند  هزینه  ماهی  خرید 
خرید  برای  ایران  مردم  که  است  پولی  معادل 

سیگار هزینه می کنند.
سال  در   ایرانی  هر  گزارش،  همین  اساس  بر 
اگر  تنها 39 کیلوگرم شیر مصرف می کند که 
کیلوگرم  یک   تضمینی  خرید  قیمت  بخواهیم 
شیرخام یعنی چیزی حدود 1500 تومان را در 
نظر بگیریم، متوجه می شویم مردم ایران ساالنه 
تومان  میلیارد   680 و  هزار    4 حدود  عددی 
این عدد  اگر  برای خرید شیر هزینه می کنند. 
را با رقم مصرف سیگار مقایسه کنیم، متوجه 
می شویم که مردم ایران حدود 77  درصد پولی 
سیگار  برای  می پردازند،  شیر  خرید  برای  که 

هزینه می کنند.

سیگار در سبد خانوار جای بیشتری دارد
آمار اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که سرانه 

مصرف پسته در ایران تنها 300 گرم در  سال 
میلیونی  اگر جمعیت 80  است.  نفر  هر  برای 
که  می شویم  متوجه  بگیریم،  نظر  در  را  ایران 
پسته  کیلوگرم  میلیون    24 در  سال  ایرانی ها 
مصرف می کنند. اگر قیمت هر کیلوگرم پسته را 
40  هزار تومان در نظر بگیریم، متوجه می شویم 
تنها 960  میلیارد  در  سال،  ما  مردم کشور  که 
تومان برای خرید پسته هزینه می کنند؛ این در 
حالی است که آنها حدود 3.4 برابر برای خرید 

سیگار هزینه می کنند.
ایرانی ها ساالنه 60  میلیارد نخ سیگار می کشند 
که براساس گزارش اداره دخانیات بین 15 تا 
25  میلیارد آن قاچاق است. این به آن معنا که 
در  که  واقع حدود 40  درصد سیگارهایی  در 
تامین  قاچاق  راه  از  می رسد،  فروش  به  ایران 
میلیاردی   335 و  هزار    3 هزینه  اگر  می شود. 
واقع  در  بگیریم،  نظر  در  را  ایران  در  سیگار 
رقمی معادل  هزار و 334  میلیارد تومان از پولی 
جیب  به  می کنند،  دود  سیگار  با  ایرانی ها  که 
قاچاقچیان می رود. اگر مطابق نظر وزارت کار 
میلیون  را 50   یک شغل  ایجاد  هزینه  متوسط 
تومان در نظر بگیریم، با پولی که ایرانی ها بابت 
سیگار قاچاق می دهند می توان ساالنه 26 هزار 

و 680 شغل ایجاد کرد.

بیش از 15 درصد جمعیت روستایی و 
بیش از 13.5 درصد جمعیت شهری 

کشور، سیگاری اند

اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
استان  انجام شده،  ارزیابی های  برمبنای  گفت: 
آمار  نظر  از  کشور  استان  پنجمین  مرکزی 
آمار  طبق  همچنین  است.  دخانیات  مصرف 
وزارت بهداشت، هم اکنون بیش از 15 درصد 
درصد   13.5 از  بیش  و  روستایی  جمعیت 

جمعیت شهری کشور ایران، سیگاری هستند.
همایش  برگزاری  جریان  در  نظری  جواد 
با  اراک،  در  قلبی  بیماری های  و  سالمت 
اشاره به این مطلب که ساالنه 65 میلیارد نخ 
سیگار در کشور مصرف می شود که 30 هزار 
وارد  خسارت  جامعه  اقتصاد  به  ریال  میلیارد 

کشور  جمعیت  14.5درصد  همچنین  می کند، 
دخانیات مصرف می کنند، تأکید کرد: براساس 
پژوهش ها، با مصرف هر نخ سیگار 7 دقیقه از 
طول عمر فرد سیگاری کم می شود و کشیدن 
سیگار جزو 10 عامل اصلی مرگ و میر در جهان 

است.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر 90 
مصرف  با  ایران  در  سرطانی  امراض  درصد 
سیگار مرتبط است و مردان 23 برابر بیشتر از 
همچنین  می شوند،  مبتال  ریه  سرطان  به  زنان 
تهدیدکننده  عوامل  دیگر  از  قلیان  مصرف 
سالمت است که میان خانواده ها رواج دارد و 
باید در این زمینه آگاهی بخشی صورت گیرد. 
همچنین بی توجهی نسبت به عرضه قلیان در 
جامعه سبب شده تا اقدامات حوزه بهداشت و 
درمان کشور در مبارزه با آن نتیجه مطلوب را 

نداشته باشد.
اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مصرف  مضرات  بررسی ها  طبق  کرد:  تصریح 
قلیان همچون سیگار خطرناک است و از طرف 
دخانی،  ماده  این  مصرف  با  مقابله  در  دیگر 

مشکالت و چالش هایی وجود دارد.

2۰ درصد مردم سیستان  و بلوچستان 
دخانیات مصرف می کنند

این در حالی است که معاون بهداشتی دانشگاه 

درمانی  بهداشتی  خدماتی  و  پزشکی  علوم 
مردم  درصد   20 حدود  کرد:  اعالم  زاهدان 
سیستان و بلوچستان دخانیات مصرف می کنند 

که این آمار در کشور 14 درصد است.
بیشترین  داشت:  اظهار  طباطبایی  مهدی  سید 
از  مزمن  بیماری های  دنیا  در  مرگ و میر  علت 
جمله مهمترین آنها بیماری های قلبی و عروقی، 
دیابت، سرطان ها و بیماری های مزمن تنفسی 
است که مصرف دخانیات عامل خطر مشترک 
متأسفانه شاهد  می شود.  شناخته  آنها  تمام  در 
کشور  و  دنیا  در  دخانیات  مصرف  افزایش 
هستیم به طوری که بر اساس آخرین بررسی 
انجام شده، حدود 14 درصد  پیمایش ملی  و 
آمار  این  که  دارند  دخانیات  مصرف  ایرانیان 

درصد   20 حدود  بلوچستان  و  سیستان  برای 
است.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مطالعات 
خانم های  میان  در  دخانیات  مصرف  بیشترین 
استان  به  نخست  کشور،  سال   49 تا   15 بین 
به  درصد   17 با  دوم  و  درصد   19 با  بوشهر 
سیستان و بلوچستان اختصاص دارد. همچنین 
بهداشت  جهانی  سازمان  تخمین  اساس  بر 
را  خود  جان  نفر  میلیون  هفت  حدود  ساالنه 
به دلیل مصرف دخانیات از دست می دهند که 6 
میلیون نفر آنان بر اثر مصرف مستقیم و بقیه با 
توجه به در معرض دود دخانیات دیگران قرار 

گرفتن، فوت می کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
افزود: تخمین زده می شود حدود نیمی از افراد 
دنیا در محل زندگی و کار خود در معرض دود 
دست دوم دخانیات بقیه قرار دارند به طوری که 
بودن با یک فرد سیگاری به مدت یک ساعت، 
معادل کشیدن چهار نخ سیگار است. همچنین 
حدود 15 درصد سرطان ریه در افرادی اتفاق 
در  اما  نیستند  سیگاری  خودشان  که  می افتد 

معرض دود سیگار بقیه قرار دارند.
مصرف  با  سرطان   13 ارتباط  افزود:  وی 
دخانیات اثبات شده که در صدر آنان سرطان 
ریه قرار دارد. طباطبایی گفت: متأسفانه به دلیل 
وجود تصور غلط در رابطه با مصرف قلیان به 
این معنی که دود ردشده از مخزن آب تصفیه 
مصرف  روزافزون  گسترش  شاهد  می شود، 

قلیان در جامعه هستیم.
افزایش  خصوص  در  هشدارها  است،  گفتنی 
مصرف دخانیات در کشور و ورود نوجوانان 
و زنان به گروه مصرف کنندگان مواد دخانی، 
نتیجه بخش بودن اقدامات و اجرای طرح های 
پیشگیری در این حوزه را تا اندازه ای با تردید 

روبه رو ساخته است.
گرایش  افزایش  غیررسمی  و  رسمی  آمارهای 
مصرف به دخانیات در سنین پایین را خبر می دهد 
اقدامات  بودن  ناکافی  از  نشان  نتیجه،  این  و 
مقابله ای با دخانیات در دهه های اخیر دارد. اگر 
تابوی  می شد،  واقع  موثر  تاکنون  اقدامات  این 
مصرف سیگار و قلیان میان برخی خانواده ها و 
گروه های سنی پایین شکسته نمی شد و سیگار 
کشیدن و مصرف قلیان در میان زنان و دختران 
رفتاری  به  را  از یک ژسِت گه گاه، جای خود 
عادی با پذیرش نسبی نمی داد. انفعال حوزه های 
را  دخانیات  مصرف  کنترل  زمینه  در  فرهنگی 
می توان از مهمترین عوامل دامن زدن به مصرف 

سیگار، قلیان و ... عنوان کرد. 
بهداشت  جهانی  سازمان  که  است  اینگونه 
هدف  به  تنها  نه  ایران  کرده  اعالم  به تازگی 
کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات تا سال 
2025 میالدی نخواهد رسید، بلکه با افزایش 
شد.  خواهد  رو  روبه  نیز  دخانیات  مصرف 
موانع اصلی تحقق اهداف مقابله ای با دخانیات 
در  مسئوالن  گسترده  تالش های  آیا  چیست؟ 

این حوزه نتیجه ای در برداشته است؟ 

ک
جواد نظری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارا

سید مهدی طباطبایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
جایـزه ویـژه سومین جشنـواره فیلم سالمت برای فیلم 
»عاری از دخانیات«، امسال به بهترین فیلم با رویکرد 

عاری از دخانیات اهدا می شود.
و  سالمت  فیلم  جشنواره  دبیر  سوی  از  تصمیم  این 
لزوم  و  سینما  رسانه  اجتماعی  اثرگذاری  به  توجه  با 
شده  اتخاذ  دخانیات  با  مبارزه  زمینه  در  فرهنگسازی 
است. بر این اساس، امسال در سومین جشنواره فیلم 
سالمت در بخش فیلم های بلند سینمایی عالوه بر سه 
جایزه اصلی و جایزه ویژه هیأت داوران، جایزه ویژه 

دبیر به فیلم عاری از دخانیات اهدا خواهد شد.
بر پایه این گزارش و فراخوان، همه آثار مرتبط با تامین، 
و  اجتماعی  روانی،  ارتقای سالمت جسمی،  و  حفظ 
بیماری های  انواع  درمان  و  پیشگیری  نظیر  معنوی 
واگیر و غیر واگیر و بیماری های خاص، ترویج تغذیه 
از  دوری  دخانیات،  از  دوری  فیزیکی،  تحرک  سالم، 
عاری  زندگی  الکل،  از  دوری  و محرک،  مواد مخدر 
ترافیکی،  حوادث  ویژه  به  آسیب ها  و  خشونت  از 
خودمراقبتی،  و  زندگی  مهارت های  روان،  سالمت 
ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارو، نقش مردم و ارائه 
دهندگان خدمات بهداشتی در تأمین، حفظ و ارتقای 
ایمنی غذا،  سالمت، طرح تحول سالمت، سالمت و 
اهداء  اعضاء،  پیوند  زیست،  محیط  ایمنی  و  سالمت 

خون و ایدز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری 
موسسه آوای هنر سالمت با هدف نمایش آثار ایرانی 
با محوریت نقش سالمت در زندگی انسان و با شعار 
»سالمت برای همه؛ اجتماعی شدن سالمت« سومین 
پنجم  تا  یکم  روزهای  در  را  سالمت  فیلم  جشنواره 

شهریورماه برگزار می کند.
دبیرخانه  توسط  شده  منتشر  فراخوان  اساس  بر 
سالمت  فیلم  جشنواره  سومین  بخش ِ  پنج  جشنواره، 
)از  مستند  دقیقه(،  از 70  )بیش  فیلم های سینمایی  را 
15 تا 70 دقیقه(، کوتاه )حداکثر 30 دقیقه(، برنامه های 
تلویزیونی )حداکثر 90 دقیقه( و دانشجویی )از 3 تا 30 
دقیقه( تشکیل می دهد که در این بخش ها سه جایزه 
جایزه  همراه  به  افتخار(  دیپلم  و  جشنواره  )تندیس 
نقدی اهدا می شود. الزم بذکر است، 20 تیر به عنوان 

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار اعالم شده است.

 جشنواره رسانه های دیجیتال سالمت
برگزار می شود

امسال  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
سالمت،  بخش  دیجیتال  توسعه  هدف  با  همچنین 
نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال سالمت را برگزار 

می کند. 
جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سالمت قرار است 
مهر امسال برگزار شود و 15 مرداد به عنوان آخرین 
اعالم  این جشنواره  به  آثار  ارسال  و  ثبت نام  مهلت 
توسط  شده  منتشر  فراخوان  اساس  بر  است.  شده 
دبیرخانه جشنواره، نخستین جشنواره ملی رسانه های 
رایانه ای،  بازی های  محور   8 در  سالمت  دیجیتال 
وب سایت  رایانه ای،  نرم افزارهای  همراه،  تلفن 
و  سرویس ها  آموزشی،  اطالع رسانی-  وبالگ  و 
اجتماعی،  شبکه های  سالمت،  الکترونیک  خدمات 
دیجیتال  هنرهای  و  سالمت  هوشمند  سامانه های 

طراحی شده است.
در بخش جنبی این جشنواره نیز معرفی شتاب دهنده های 
سالمت، دانشگاه ها و دستگاه های برتر در بخش تولید 
تولید  حوزه  در  برتر  شرکت های  دیجیتال،  محتوای 
مقاالت  برتر سالمت،  استارت آپ  دیجیتال،  محتوای 
کتاب  دیجیتال،  رسانه های  با  مرتبط  پژوهش های  و 
رسانه های  کاربری  توسعه  فرهنگسازی  بسترهای  و 
دیجیتال، بخش بین الملل و انتخاب چهره های شاخص 

سالمت پیش بینی شده است.
مراسم پایانی نخستین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال 
سالمت، نیمه مهر امسال در تهران برگزار خواهد شد.

بهترین فیلم عاری از دخانیات
امسال جایزه می گیرد

خوابگاه دانشجویان
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The award recognizes the outstanding contribution to the advancement of the policies and measures contained in the WHO Framework Convention 
on Tobacco Control and its guidelines, particularly in relation to the theme of World No Tobacco Day.

The WHO Director General Special Award Recipient Dr. Mohammad Reza Masjedi

Congratulations to Dr Mohammad Reza Masjedi

WHO selected Professor Mohammad Reza Masjedi 
Secretary-General of the Iranian Anti-Tobacco 
Association and Tobacco Control Research as a winner 
of World No Tobacco Day 2018 awards initiated by 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-
General. The award was handed over by Dr Christoph 
Hamelmann, WHO Representative of Islamic Republic 
of Iran, in recognition of outstanding contributions and 
commitment to tobacco control in the country.
Professor Masjedi’s many efforts and achievements 
include:

 close collaboration with the Ministry of Health and 
Medical Education in the Supreme Court’s vote in 
2017 to confirm the Ministry’s advice on banning the 
importation and production of tobacco molasses and 
aromatic tobacco products, which have been shown to 
be harmful to health;

 outstanding role as Secretary-General of Iranian 
Anti-Tobacco Association in designing and conducting 
the Prevention of Tobacco Dependence project 
(PAD) in collaboration with the education and health 
departments in Varamin (the project aims to reduce 
the use of tobacco products at schools based on the 
peer-peer education approach and makes important 
contributions to address the increasing trend of 
smoking in adolescents in the country);

 outstanding role in the establishment of the Iran 
Noncommunicable Diseases Alliance that is an 

excellent platform for strengthening nongovernmental 
and community-based organizations in their efforts to 
raise awareness and reduce of common risk factors of 
noncommunicable diseases, including tobacco.
Dr Hamelman congratulated Professor Masjedi and 
the Ministry of Health and Medical Education for their 
achievements in tobacco control. He highlighted the 
important role of Dr Alireza Raeisi, Deputy Minister 
for Public Health Affairs, and Mr Behzad Valizadeh, 
Head of the National Tobacco Control Secretariat, in 
increasing tobacco tax in the budget law and Supreme 
Court’s vote in tobacco molasses and aromatic tobacco 
products. WHO is recommending at least 70% of the 
retail prices as tobacco tax.


