
آغاز اجرای طرح
پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

صفحه 5 

رتبه اول کشور در کنترل بیماری های غیرواگیر در منطقه مدیترانه شرقی

پویش رسانه ای درباره دخانیات کامل نیست
صفحه 6

بیش از یک هزار واحد قلیانسرا میزبان افراد 13 سال به باالی اصفهانی

دخانیات، دروازه ورود 85 درصد
معتادان به عرصه مواد مخدر 
صفحه 8 

پویش »نم  نم« برای حفظ سالمت جوانان و نوجوانان آغاز شده است 

رشد مصرف دخانیات در سیستان و بلوچستان
صفحه 9 

سیگار از طرفداران ثابت نیمکت آزادی
صفحه 9

سیــگار
همنشین سکانس های فیلمبرداری
صفحه 13

عربستان؛ رتبه پنجم جهانی
مصرف دخانیات در بین زنان
صفحه 14

اولین ماهنامه تخصصی سالمت و دخانیات در کشور
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 در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه
با نهادهای مردمی مطرح شد

ورود پرونده  به دستگاه قضایی
با مشارکت سازمان های مردم نهاد

حضور »شبکه« در مجمع جهانی 2020
ائتالف جهانی علیه بیماری های 
غیرواگیر در کشور امارات 

وضع مالیات بر دخانیات برای سال ۹۹ با ایده آل ها فاصله زیادی دارد

اصالح نرخ جزای نقدی
مندرج در قانون مبارزه با دخانیات

صفحه 2

صفحه 7

قلیان شاهراه اصلی انتقال ویروس کرونا



 

راهنمای ساده و مختصر
پیشگیری از کرونا

برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا، بالفاصله 
بشویید  را  خود  دست های  خانه،  به  ورود  از  بعد 
اعضای خانواده  از همه  را  این  کنید.  و ضدعفونی 

بخواهید.
پیشگیری از کرونا، مهم ترین دغدغه ما در روزهایی 
تیتر  به  کرونا،  مرگبار  ویروس  گسترش  که  است 
مستمر رسانه های جهان تبدیل شده است؛ ویروسی 
که متاسفانه به کشور ما نیز رسیده است. به همین 
به  را  قرمز  کارت  از  شماره  این  سرمقاله  دلیل، 
کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  راه هایی 

اختصاص دادیم.
1- ویروس کرونا، عمدتَا از راه دهان، بینی، چشم 
و گوش وارد بدن می شود. بنابراین دست هایتان را 
قبل از شست و شوی کامل با آب و مایع دستشویی 

به این ۴ قسمت بدن نزنید.
و  آب  با  را  هایتان  دست  بار  چندین  روز  هر   -2
مایع دستشویی و هر بار به مدت نیم دقیقه با دقت 
بشویید. اگر مایع یا ژل ضدعفونی کننده هم بزنید، 

بهتر است.
کوچک  کننده  ضدعفونی  مایع  یک  تان  همراه   -3
مترو  مانند  عمومی  محیط های  در  تا  باشید  داشته 
مایع  و  آب  به  سریع  دسترسی  که   ... و  خیابان  و 
اشیاء،  و  افراد  با  تماس  از  بعد  ندارید،  دستشویی 

مدام دست هایتان را ضدعفونی کنید.
کرد،  عطسه  با  سرفه  کسی  شما،  نزدیک  اگر   -۴
المقدور  ببندید و حتی  را  تان  بینی  و  دهان  فوری 
از راه های  او دور شوید، چون یکی  از  چند متری 

انتقال کرونا، تنفس است.
افراد  دست های  که  هستید  اشیائی  مسئول  اگر   -5
کرات  به  را  آنها  است،  تماس  در  آنها  با  مدام 
مانند دستگیره های در، ستون های  ضدعفونی کنید؛ 
تعادل،  برای حفظ  افراد  که  مترو  و  اتوبوس  فلزی 
ادارات،  و  بانک ها  پیشخوان  می گیرند،  را  آنها 
خودکارهای عمومی بانک ها، دکمه های آسانسور و 
خودپردازها، نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و ... .

اشیائی  چنین  به  امکان  تا حد  کنید  همچنین سعی 
دست نزنید و اگر هم زدید - که اکثراً ناگزیر هستید 
کنید و  یا ضدعفونی  بشویید  را  - دست های خود 
قبل از شست و شو، به آن ۴ قسمت بدن که در بند 

اول گفتیم، دست نزنید.
ممکن  حداقل  به  را  روبوسی  و  دادن  دست   -6

برسانید.
7- بالفاصله بعد از ورود به خانه، دست های خود 
را بشویید و ضدعفونی کنید. این را از همه اعضای 
با  نیز  کار  محل  در  همچنین  بخواهید.  خانواده 

همکاران چنین قراری بگذارید.
 ،C با خوردن ویتامین  ایمنی بدن تان را  8- سیستم 
میوه ها ، سبزیجات و داروهای تقویتی، ارتقا دهید. 
لیوان "آب ولرم + آب لیموی  خوردن روزانه یک 

تازه + یک قاشق عسل طبیعی" توصیه می شود.
9- میوه ها و سبزیجات را با آب و چند قطره مایع 
ظرفشویی یا نمک و سرکه یا محلول های ضدعفونی 

کننده میوه و سبزی بشویید.
از  کروناست.  انتقال  راه های  از  آلوده  غذای   -10
خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جدا 

خودداری کنید.
11- غذاهایتان کامال پخته شود. بنابراین از خوردن 
غذاهای نیم پز مانند تخم مرغ عسلی، استیک نیم پز 
یا آبدار خودداری کنید. تاکید می شود مرغ و گوشت 

قرمز و شیر را خوب بجوشانید و کامل بپزید.
12- مسواک تان را مدام با مایع دستشویی بشویید و 

ضدعفونی کنید.
از  به ندرت  کرونا  مشابه  ویروس های  برخی   -13
فضای  وارد  می توانند  نیز  مدفوع  بخارات  طریق 
آنها  در  که  عمومی  توالت های  از  شوند.  تنفسی 

بهداشت رعایت نمی شود استفاده نکنید.
1۴- تا حد امکان در خانه بمانید، اگر بیرون رفتید 
بکوشید به جاهای شلوغ نروید و مدام دست هایتان 
را ضدعفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه 
را  دستکش  خانه  در  و  کنید  استفاده  دستکش  از 

بشویید و ضدعفونی کنید.
ابزارهای  خصوصا  دخانیات،  استعمال  از   -15
خودداری  جدا  قلیان،  مانند  مشترک  دخانی 
نمایید. از استعمال دخانیات و قلیان به خصوص 
بازدیدهای  و  دید  و  نوروز  ایام  فرارسیدن  با 
خانوادگی و دورهمی ها، جهت پیشگیری از ابتال 

به ویروس کرونا پرهیز کنید.

سخن اول
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ش پزشکی
ت، درمان و آموز

علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداش

ماه سال جاری  بهمن  در جلسه 27  پیش  چندی 
هیات وزیران گفته شد: »با توجه به گذشت نزدیک 
به 6 سال از آخرین بازنگری در میزان حداقل و 
حداکثر جزای نقدی مندرج در قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 85 نسبت 
نقدی  جزای  درصدی   10۴ افزایش  و  اصالح  به 
مورد اشاره مطابق نرخ رسمی تورم اقدام کرد. بر 
این اساس، جزای نقدی هرگونه تبلیغات مغایر با 
 ۴ میزان  به  آن  اجرایی  آیین نامه  و  یادشده  قانون 
هزار  و 600  میلیون   ۴38 تا  هزار  و 386  میلیون 
افراد  از سوی  دخانیات  عرضه  و  فروش  و  ریال 
دخانی  محصوالت  عرضه  فروش،  پروانه  فاقد 
تکرار  و  مصوب  عالمت  و  سریال  شماره  بدون 
 386 و  میلیون   ۴ میزان  به  مالیات  پرداخت  عدم 

هزار تا 265 میلیون و 200 هزار ریال تعیین شد.
همچنین، مجازات نقدی فروش یا عرضه دخانیات 
به  افراد  این  واسطه  به  یا  سال   18 زیر  افراد  به 
میزان 877 هزار و 200 تا ۴ میلیون و 386 هزار 
ریال و در صورت تکرار 87 میلیون و 720 هزار 
ریال، استعمال دخانیات در نهاد های موضوع قانون 
مرتکبان  درخصوص  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
غیر از کارکنان نهاد های مذکور به میزان 612 هزار 

تا 877 هزار و 200 ریال تصویب شد. 
مصرف  نقدی  جزای  میزان  همچنین،  دولت 
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی 
ریال،   200 و  هزار   877 تا   800 و  هزار   ۴۴8 را 
بدون  بسته های  در  دخانی  فرآورده های  عرضه 
دخانیات  شرکت  ویژه  برچسب  و  سریال  شماره 
و عدم درج عبارت »مخصوص فروش در ایران« 
بر روی بسته های فرآورده های دخانی وارداتی و 
فرآورده های  بازشده  بسته های  فروش  و  عرضه 
 75۴ و  میلیون  یک  تا   800 و  هزار   ۴۴8 دخانی 

هزار و ۴00 ریال تعیین کرد.
فعالیت های  ساماندهی  هدف  با  دولت  هیات 
صنایع و صنوف مستقر در خارج از محدوده های 
سعیدآباد،  )جاجرود،  تهران  شرق  شمال  شهری 
خسروآباد، تپه سیف، کمرد و سیاه سنگ( مقرر کرد 
عضویت  و  کشور  وزیر  مسئولیت  با  کارگروهی 
راهبری،  منظور  به  ذی ربط  دستگاه های  معاونان 
فرآیندهای  اجرای  بر  نظارت  و  هماهنگی  ایجاد 
الزامات زیست محیطی تشکیل  مربوط و رعایت 
شود. هم چنین، صدور پروانه بهره برداری شهرک 
پس  صمت،  وزارت  سوی  از  غیردولتی  صنعتی 
تأیید  با  الزم  اقدامات  کامل  انجام  از  اطمینان  از 
سازمان حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد. 
در  موظفند  مربوط  شهرداری های  این،  بر  افزون 

چهارچوب این تصویب نامه و ظرف یک سال از 
تاریخ ابالغ آن، فعالیت های مستقر در عرصه های 
داخل محدوده های شهری خرمدشت و بومهن را 
ساماندهی و گزارش اجرای کامل طرح ساماندهی 
ارائه  تصویب نامه  این  موضوع  کارگروه  به  را 
ابالغ  تاریخ  از  سال  یک  ظرف  چنانچه  کنند. 
تأیید  به  مناطق  این  ساماندهی  تصویب نامه،  این 
شهرسازی  و  راه  وزارت  نرسد،  فوق  کارگروه 
درخصوص  تجدیدنظر  به  نسبت  است  موظف 
شورای عالی  طریق  از  مذکور  شهری  محدوه های 
شهرسازی و معماری ایران و واگذاری مسئولیت 

ساماندهی به کارگروه یادشده، اقدام کند.«

وضعیت مالیات بر سیگار و ابتال به ایدز
دو شاخصه ضعیف در کشور هستند

بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون  نیز  پیش  چندی 
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این موضوع 
که  تحقیقاتی  طبق  بهداشت  جهانی  سازمان  که 
انجام داده، معتقد است موثرترین راه برای کاهش 
است،  آن  بر  مالیات  افزایش  دخانیات،  مصرف 
پیدا  را  کشوری  هیچ  شما  »امروزه  کرد:  تاکید 
نمی کنید که قیمت یک پاکت سیگار در آن کمتر از 
یک دالر باشد، اما متاسفانه در کشور ما این قیمت 

کمتر از این میزان است.«
کمتر  مالیات  معتقدیم  »ما  افزود:  رئیسی  علیرضا 
اثر مثبتی بر کاهش  از 70 درصد بر روی سیگار 
مصرف آن نخواهد گذاشت و این رقم مالیات باید 
افزایش یابد. میانگین مالیاتی که برای سال 99 در 
که  است  تا ۴0 درصد  است 35  نظر گرفته شده 
ایده آل ما فاصله زیادی دارد. این  باز هم از عدد 

میلیارد   75 ساالنه  حاضر  درحال  که  درحالیست 
نخ سیگار در کشور مصرف می شود و این بعالوه 
موضوعات  از  کشور  در  قلیان  فاجعه بار  مصرف 
نگران کننده ای است که با آن روبرو هستیم. طبق 
بررسی های سازمان بهداشت جهانی، ایران در دو 
شاخص مالیات بر سیگار و بیماریابی مبتالیان به 
اچ آی وی )به دلیل انگ بیماری و عدم مراجعه 
در  باید  که  افراد در معرض خطر( ضعیف است 

این دو زمینه قوی عمل کنیم.«
در ماده )28( الیحه مالیات بر ارزش افزوده آمده 
پرداخت  مالیاتی  فرهنگ  ارتقاء  منظور  »به  است؛ 
کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح 
در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین 
و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات 
ادارات  به  برای مراجعه  آنان  نیاز  نمایندگی مورد 
و مراجع مالیاتی، نهادی به نام » جامعه مشاوران 
رسمی مالیاتی ایران« تأسیس می شود تا با پذیرش 
نماید. کلیه  فعالیت  این  باره  اعضاء ذی صالح در 
برگه  ارائه  از  پس  مکلفند  دولتی  ذی ربط  مراجع 
عضو  مالیاتی  مشاوران  سوی  از  معتبر  نمایندگی 
جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود 
مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند . اساسنامه 
این  تصویب  تاریخ  از  ماه  شش  ظرف  جامعه 
قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید.«
در رابطه با اجرای این قانون نسبت به انواع سیگار 
و محصوالت دخانی آمده است؛ » سیگار، توتون 
پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد 
)25درصد(، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید 
با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال  داخل 
و  تهیه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط 
چهل  می شود،  ابالغ  وزیران  هیئت  تصویب  با 
درصد )۴0 درصد(، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی 
وارداتی، شصت و پنج درصد )65درصد(، توتون 
توتون  و  )10درصد(  درصد  ده  وارداتی  خام 
فرآوری شده وارداتی )ِخرمن توتون( سی و پنج 
درصد )35درصد( است. طبق گفته معاون بهداشتی 
وزارت بهداشت، این تخصیص اعداد برای مالیات 
سال 99 هنوز با استاندارد سازمان جهانی بهداشت 
است  خرده فروشی  نرخ  درصد   75 همان  که 
به  توجه  با  که  درحالیست  این  البته  دارد.  فاصله 
به  مربوط  درصد  بیشترین  درصدهای وضع شده 
سیگار وارداتی است و این درحالیست که واردات 
در  درصد   90 از  بیش  تولید  به  توجه  با  سیگار 
داخل از سال گذشته تا کنون صفر است. عالوه بر 

این در این چرخه پرداخت مالیات هزینه همچنان 
به دوش مصرف کننده است و چرخه تولید سیگار 
تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد در واقع در 
پرداخت این مالیات غایب است. همانطور که بارها 
محاسبه  مبناي  که  صورتي  در  است؛  شده  اعالم 
نرخ مالیات براي انواع سیگارها از درب کارخانه 
تا سطح بازار و خرده فروشي آن تفاوت هاي زیادي 
مالیات  محاسبه  مبناي  بر  فعلي  سیاست  با  دارد. 
در  مالیات  تمام  باید  که  کسي  افزوده،  ارزش  بر 
است  مصرف کننده  بپردازد،  را  شده  گرفته  نظر 
نیست.  درستي  مبناي  و  اصل  عنوان  هیچ  به  که 
ترکیب  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اخذ  نوع  بهترین 
اخذ مالیات از مصرف کننده و تولید کننده به شکل 
تولید کننده  همزمان است. در صورتي که شرکت 
به  برایش  اختیار  این  نپردازد،  مالیاتي  دخانیات 
تا  را  تمام شده محصول  قیمت  که  مي آید  وجود 
حد ممکن کاهش دهد که منجر به پایین بودن نرخ 

تهیه و تولید سیگار در کل زنجیره مي شود.

اخذ مالیات باال بر سیگار وارداتی
در کاهش مصرف تاثیر گذار نیست

رییسی همچنین با اشاره به این مطلب که مالیات 
نتوانیم جلوی رشد  تا  باعث شده  پایین سیگار 
در  قلیان  مصرف  سن  طوریکه  به  بگیریم  آن را 
دختران به 1۴ سال رسیده است، افزود: » کشور 
سیگار  بر  مالیات  نرخ  ترین  پایین  دارای  ایران 
می باشد و با این مالیات قیمت سیگار باعث شده 
تا مردم برای خرید و استفاده از آن ترغیب شوند 
مالیات  با  که  است  این  ما  کارشناسی  اعتقاد  و 
گسترش  جلوی  نمی توان  درصد   70 از  کمتر 
دخانیات را در کشور گرفت و امسال به عددی 

که می خواستیم، نرسیدیم.«
 10 سال  هر  که  دادیم  پیشنهاد  »ما  افزود:  وی 
امسال  اما  شود،  اضافه  سیگار  قیمت  به  درصد 
مالیات را حدود 35 تا ۴0 درصد قرار دادند که 
این مالیات بسیار پایین است و افزایش هر ساله 
10 درصد آن را به پنج واحد در سال رساندند 
مالیات  در عوض  ولی  می باشد  پایین  بسیار  که 
به  توجه  با  و  بردند  باال  را  سیگارهای خارجی 
آن خیلی  واردات  داخل  در  باالی سیگار  تولید 
خارجی  سیگار  بر  مالیات  این  که  نیست،  باال 
گذار  تاثیر  سیگار  از  استفاده  عدم  در  چندان 

نیست.«
رئیسی تاکید کرد: هم اکنون سن مصرف قلیان 
در دختران به 1۴ سال رسیده است و هرچند ما 
تبلیغ دخانیات را ممنوع کرده  قانونی داریم که 

وضع مالیات بر دخانیات برای سال ۹۹ از ایده آل ها فاصله زیادی دارد

اصالح نرخ جزای نقدی
مندرج در قانون مبارزه با دخانیات
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ت و درمان صدا و سیما
حسینی، مدیر کل مرکز بهداش

است ولی فروش و استفاده از تنباکوهای معطر 
از مصادیق تبلیغ می باشد.

درآمد حاصل از اجرای طرح تحول سالمت
بیش از افزایش مالیات بر سیگار است

این عضو کمیسیون  از  پیش  این در حالیست که 

افزایش  اینکه  بیان  با  مجلس  درمان  و  بهداشت 
حل  را  کشور  مشکالت  تمامی  سیگار  بر  مالیات 
نمی کند، گفت: »اجرای کامل نظام ارجاع، پرونده 
از  بیشتر  مراتب  به  درآمدی  سالمت  الکترونیک 
همراه  به  کشور  برای  سیگار  بر  مالیات  افزایش 

دارد.«
احمد همتی در واکنش به صحبت های معاون وزیر 
بر سیگار 10  مالیات  اگر  اینکه  بر  مبنی  بهداشت 
درصد افزایش پیدا می کرد دیگر نیازی به افزایش 
قیمت بنزین نبود، گفت: »مالیات بر سیگار هرساله 
پیدا  افزایش  درصد   5 سنواتی  بودجه  اساس  بر 
داخلی  سیگار های  بر  مالیات  طرفی  از  می کند. 
در سال 98 بیش از 5 درصد و برای سیگارهای 

وارداتی بیش از 30 درصد افزایش داشته است.«
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس 
سیگار  بر  مالیات  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
هر سال افزایش پیدا می کند، افزود: »نباید تمامی 
بر  مالیات  افزایش  بحث  به  را  کشور  مشکالت 
هر  سنواتی  بودجه  در  که  بزنیم، چرا  گره  سیگار 

سال افزایش مالیاتی وجود داشته است.«
با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
انتقاد از صحبت های معاون وزیر بهداشت مبنی بر 
اینکه مافیای سیگار اجازه افزایش مالیات را نداده 
است، تصریح کرد: »بهتر است قبل از بیان چنین 
موضوعاتی ابتدا بررسی می کردند که آیا مالیات بر 
سیگار در سال اخیر افزایش داشته است، یا خیر؟ 
آوردن  بدست  برای  متعددی  محل های  طرفی  از 
درآمد پایدار در کشور وجود دارد که ابتدا باید به 

آنها پرداخته شود. «
وی اظهار کرد: »تنها با اجرای پرونده الکترونیک 
و  می شود  انجام  بزرگی  جویی  صرفه  سالمت، 
هزینه های زیادی از دوش بیمه ها برداشته می شود. 
بودجه ای و  پایدار  منابع  به  برای رسیدن  بنابراین 
مد  را  زیادی  موارد  باید  کشور  اقتصاد  به  کمک 
نظر قرار بدهیم که سیگار تنها یکی از آن ها است.«

افزایش غیرمتعارف مالیات بر سیگار
موجب تضعیف صنعت دخانیات می شود

دهم،  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
و  عوارض  غیرمتعارف  افزایش  اینکه  بیان  با 
مالیات بر سیگار تولید داخل تنها موجب تضعیف 
صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به 
در  تفریط  و  افراط  کرد:»  می شود،  تصریح  داخل 
تصمیم گیری ها نتیجه معکوسی را به همراه دارد.«

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس 

شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: »فرار مالیاتی ۴0 
کاالی  قاچاق  میلیارد  هزار   15 و  میلیاردی  هزار 
اساسی تنها بخشی از مواردی است که با اجرای 
به  درآمدی  و  می شود  کنترل  الکترونیک  دولت 
برای  سیگار  بر  مالیات  افزایش  از  بیشتر  مراتب 

کشور به همراه دارد.«

چراغ سبز آمریکایی ها
برای تولید سیگار در ایران

سیستم  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری  بهرحال 
مالیاتی کشورنمی تواند نرخ واقعی سیگار را تعیین 
کند تا بر اساس آن، مالیات دریافت شود.در عین 
را  مافیای سیگار  قدرت  و  دخانیاتی ها  حال البی 

مانعی برای افزایش مالیات می دانند.
با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا 
اشاره  با  اینباره  در  نیز  ایران  دخانیات  استعمال 
به قدری  مالیاتی  اینکه در حال حاضر سیستم  به 
ضعیف است که نرخ واقعی را نمی تواند به درستی 
محصوالت  و  پاکت ها  روی  بر  تا  کند  تعیین 
دخانیاتی درج شود و بر آن اساس مالیات تعیین 
شود، تاکید کرد: »وزارت صمت در این موضوع 
روی  بر  نظارت  که  چرا  است  کرده  کوتاهی 

قیمت ها ندارد.«
وی تصریح کرد: »سوال اساسی این است که چرا 
کرده  تحریم  را  ما  صنایع  همه  که  آمریکا  کشور 
است برای حضور و تولید سیگار در ایران چراغ 

سبز نشان می دهد؟«
در مقابل رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان 
و صادرکنندگان دخانیات با دفاع از تامین کسری 
معتقد  دخانیات  بر  مالیات  طریق  از   99 بودجه 
با  بتواند  اگر  کشور  دخانیات  »صنعت  است: 
افزایش مالیات به کسری بودجه کشور کمک کند، 
خوب است. اما نکته این است که همه ادارات از 
وزارت صمت، جمعیت  بهداشت،  وزارت  جمله 
مبارزه با دخانیات و .. مانند کشتی با هم هماهنگ 
هستند و تصمیماتی که گرفته می شود بر سایرین 

تاثیر می گذارد.«
تعداد  از علل مهم وجود  »یکی  تاجدار می گوید: 
قاچاقی  کشور،  در  آن  مصرف  و  دخانیات  باالی 
است که سالهاست صورت می گیرد. کشوری مانند 
خود  کشور  در  قاچاق  از  جلوگیری  برای  ترکیه 
چندین اقدام را در دستور کار قرار داده است که 
جهانی  تجارت  سازمان  در  بودن  عضو  آن  اولین 
است که همین امر تجارت ترکیه را تحت قوانین 
سخت گیرانه قرار می دهد. دومین مورد مهم این 
را  مالیاتی خود  درآمد های  اعظم  بخش  که  است 
برای مبارزه با قاچاق قرار داده است در صورتی که 
ما تنها 20 میلیارد تومان برای این مسئله اختصاص 
داده ایم. سومین اقدام کشور ترکیه ، مستقر کردن 
کمپانی های تولید سیگار در خود کشور است که 
این امر به تنهایی از ورود سیگار قاچاق به ترکیه 

جلوگیری می کند.«

سومین صنعت پرسود بعد از نفت و دارو، 
دخانیات است

این در حالیست که مدیرکل مرکز بهداشت سازمان 
عنوان  به  به صنعت دخانیات  اشاره  با  صدا و سیما 
سومین صنعت درآمد زا بعد از صنعت نفت و دارو، 
درصد   12 از  بیش  آمار  آخرین  »طبق  است:  معتقد 
مردم کشورمان به صورت حرفه ای سیگار مصرف 
می کنند که 2 تا ۴ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

سن اعتیاد به سیگار از 2۴ سالگی به 1۴ سالگی در 
کشور رسیده است و از سال87 تا االن بیش از 28 

درصد به جامعه دخانیات اضافه شده است.«
وزارت  پیاپی  پیگیری های  به  اشاره  با  حسینی 
تصویب  و  دخانیات  مالیات  افزایش  برای  بهداشت 
آن توسط مجلس و همچنین البی کاری های صورت 

از  جلوگیری  برای  دخانیات  از سمت صنف  گرفته 
این موضوع، افزود: »طی جلسات متعددی که وزارت 
بهداشت با مجلس برای افزایش مالیات بر دخانیات 
منفعت های  اعمال  برای  دخانیاتی ها  می کند،  برگزار 
خود نامه های متعددی به مجلس می دهند و با آوردن 
هزاران  بیکاری  و  قاچاق  افزایش  جمله  از  دالیلی 
این  از  دخانیات،  بر  مالیات  افزایش  پی  در  کارگر 
جامعه  برای سالمت  اهمیتی  و  کرده  جلوگیری  امر 
قائل نمی شوند. همچنین علت اشتیاق سرمایه گذاران 
خارجی درکشور در این زمینه نیز بازار بزرگ و سود 
آوری فراوانی است که برای آنان به همراه دارد و با 
تغییرات  هنوز  این صنعت  بودن  به خصولتی  توجه 

مهمی در آن صورت نگرفته است.«

کارگر ارزان
در اختیار شرکت های خارجی تولید سیگار 

با  مبارزه  فراکسیون  رئیس  که  حالیست  در  این 
دخانیات مجلس نیز بارها یادآور شده بود: »کشور 
ژاپن می خواهد یک تویوتا به ما بفروشد می گوید 
تحریم هستید اما شرکت جی تی آی را در ایران 
دارد که دخانیات تولید می کند و بازار 80 میلیونی، 
زمین و آب و برق و کارگر ارزان هم به آن دادیم. 
مقصر مجلس، دولت و حاکمیت است و هرکس 
یک  ما  دهد.  انجام  را  کارش  باید  خود  جای  در 
متولی  داریم.  دخانیات  با  مبارزه  شفاف  قانون 
بسیاری ضعف ها  بنده  البته  است  وزارت صنعت 
این  دبیرخانه  می بینم چون  بهداشت  در حوزه  را 
این  در  است.  بهداشت  وزارت  در  کنوانسیون 
کشورمان،  وزیر   ۴ حضور  با  ستادی  کنوانسیون 
قضاییه  قوه  و  انتظامی  نیروی  ملی،  رسانه  رییس 
حضور دارند و راهکارهای برطرف کردن یا کنار 
تعریف شده  آن  در  مصرف  با  مبارزه  و  گذاشتن 
نسل  برای  ویژه  به  مبارزه  راه  بهترین  که  است 
در  سیگار  مضرات  به  نسبت  دادن  آگاهی  جوان 

حوزه سالمت است.«
راهکار  »بهترین  کرد:  تاکید  قربانی  محمدحسین 
معاهده  در همین  از وضعیت موجود  برون رفت 
سیگار  ارائه  عدم  که  است  آمده  دخانیات  کنترل 
سال   18 زیر  افراد  به  قلیان  جمله  از  دخانیات  و 
می باشد. در دنیا هم همین اجرا می شود و شما فرد 
زیر 18 سال حتی در ترکیه یا امارات یا کشورهای 
کند.  مصرف  دخانیات  که  نمی بینید  ما  حاشیه ای 
همچنین بر اساس قانون هیچ دکه ای نباید سیگار 
بفروشد و اگر می فروشد بر اساس نظم نوین باید 
ممنوع  دکه ها  و  بقالی ها  در  سیگار  فروش  باشد. 
برای  صندوقی  باید  فروش  صورت  در  و  است 

پرداخت مالیات هم داشته باشد.«
گفتم  مجلس  در  روزی  من   « کرد:  اضافه  قربانی 
ترانزیت  بدهیم  را  اروپایی ها  هزینه  باید  ما  چرا 
سنگین  هزینه  ما  بپردازند  خودشان  کنیم  آزاد  را 
شدند  شهید  ما  انسانی  نیروی  چقدر  می پردازیم 
چندین میلیون دالر هزینه می کنیم ولی امروز آمار 
باز مسیر صعودی نشان می دهد و در برخی نقاط 
مواد  به  دستیابی  شمال  و  تهران  همین  و  کشور 
مخدر راحت تر از دستیابی به نان سنگک است.«

اخذ مالیات از نرخ خرده فروشی
به پای مصرف کننده تمام می شود

اساس  بر  می بایست  دخانیات  بر  مالیات  بهرحال 
افزایش 10 درصد سالیانه طبق قانون جامع کنترل 
اخذ  اساس  بر  یا  و   85 سال  مصوب  دخانیات 
بر اساس  از نرخ خرده فروشی  مالیات 75 درصد 
کاهش  جهت  بهداشت  جهانی  سازمان  توصیه 
مصرف تدوین شده است، اجرا شود. متاسفانه ما 
ساالنه شاهد این مسئله هستیم که نه تنها افزایش 
از  مالیات  اخذ  بلکه  نمی شود،  اجرا  درصدی   10
استاندارد  با  نه تنها  نیز همچنان  نرخ خرده فروشی 

فاصله بسیاری دارد بلکه در نهایت به پای مصرف 
جهانی  سازمان  گذشته  سال  می شود.  تمام  کننده 
از  لیر  میلیارد   ۴6 ترکیه  که  کرد  اعالم  بهداشت 
طریق مالیات بر دخانیات درآمد دارد. یعنی اگر هر 
لیر را 2100 تومان در نظر بگیریم چیزی حدود 92 

هزار میلیارد تومان می شود.
تعداد مصرف  این کشور  این درحالیست که در 
محصوالت  تولید  کارخانجات  سیگار،  کنندگان 
دخانی و قاچاق این کاال بیش از کشور ما است 
ولی وضعیت مالیات بر این کاالی آسیب رسان از 

دنبال  به صورت جدی  کشور  این  دولت  سوی 
می شود. این درحالیست که به قیمت سیگار از 2 
هزار تومان تا بیش از 5 هزار تومان اضافه شده 
است ولی مابه التفاوت این افزایش فقط از جیب 
مصرف کننده به جیب دالالن، واسطه ها و در کل 
مافیای سیگار می رود. همچنین طبق گفته موافقان، 
افزایش مالیات بر سیگار، برای جلوگیری از ضرر 
صنعت دخانیات کشور، مالیات بر سیگار باید از 
خریدار گرفته شود و مالیات سیگارهای وارداتی 

دو برابر سیگارهای داخلی تعیین شود.
این نظر در حالی مطرح می شود که طبق برنامه 
دخانی  صنایع  برای  که  تکلیفی  و  توسعه  پنجم 
بر  عالوه  می بایست  است،  شده  گرفته  نظر  در 
خودکفایی در تولید محصوالت دخانی، واردات 
آن را نیز کاهش داده و در پی آن با تولید انواع 
برندهای وارداتی، قاچاق برندهای تولیدی را نیز 
زمان  از  ساله  هر  البته  دهند.  کاهش  کشور  در 
مرکز  اسبق  رئیس  رمزی  اصغر  علی  ریاست 
نظارت و برنامه ریزی بر دخانیات و تا کنون که 
است،  معروفخانی  عطااله  عهده  بر  ریاست  این 
نرخ قاچاق و مصرف دخانیات همزمان با تولید 
حال  در  همزمان  طور  به  دخانی  محصوالت 
افزایش است. از 30 میلیارد نخ سیگار تولیدی در 
سال 96 به ۴8 میلیارد نخ در سال 98 رسیده ایم 
تولید،  افزایش در  از  این حجم  با  متاسفانه  ولی 
یک  آن،  قاچاق  به  مربوط  ارقام  و  آمار  هنوز 

عالمت سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می کند.

س
س فراکسیون مبارزه با دخانیات مجل

محمد حسین قربانی، رئی

س
ت و درمان مجل

احمد همتی، عضو کمیسیون بهداش

ت مدیره انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان دخانیات
س هیئ

محمدرضا تاجدار، رئی

علیرضا رئیسی، معاون وزیر 
بهداشت: ما معتقدیم مالیات 

کمتر از ۷۰ درصد بر روی 
سیگار اثر مثبتی بر کاهش 

مصرف آن نخواهد گذاشت و 
این رقم مالیات باید افزایش 

یابد. میانگین مالیاتی که برای 
سال ۹۹ در نظر گرفته شده 
است ۳۵ تا ۴۰ درصد است 
که باز هم از عدد ایده آل ما 

فاصله زیادی دارد

سال گذشته سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد که ترکیه 

۴۶ میلیارد لیر از طریق 
مالیات بر دخانیات درآمد 

دارد. یعنی اگر هر لیر را ۲۱۰۰ 
تومان در نظر بگیریم چیزی 

حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان 
می شود. این درحالیست که 
در این کشور تعداد مصرف 

کنندگان سیگار، کارخانجات 
تولید محصوالت دخانی و 

قاچاق این کاال بیش از کشور 
ما است ولی وضعیت مالیات 
بر این کاالی آسیب رسان 
از سوی دولت این کشور به 
صورت جدی دنبال می شود
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قضاییه  قوه  عالی  شورای  اندیشی  هم  نشست 
ابالغ  و  رونمایی  آیین  و  مردمی  نهادهای  با 
نهادهای  تعامل  و  مشارکت  »نحوه  دستورالعمل 
آیت  بهمن در سالن  قوه قضاییه«، 28  با  مردمی 
که  شد،  انجام  حالی  در  شاهرودی  هاشمی  اهلل 
رییس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به نقش 
مشارکت های  جلب  در  نهاد  مردم  سازمان های 
با  نهاد  مردم  سازمان های  گفت:  مردمی  قضایی 
آموزش دادن به مردم و فرهنگ سازی می توانند 
تا پرونده های ورودی به  زمینه ای را فراهم کنند 
زمینه  در  همچنین  یابد.  کاهش  قضایی  دستگاه 
نیز که نقش مشارکت مردمی  حفظ حقوق عامه 
نهاد  مردم  است، سازمان های  کننده  تعیین  بسیار 
می توانند با آموزش دهی و فرهنگ سازی، نقش 

آفرین باشند.
نظام  در  مردم  نقش  ادامه  در  رئیسی  اهلل  آیت 
اسالمی را فقط رای دادن ندانست و افزود: همه 
افراد در اداره کشور باید مشارکت داشته باشند. 
در  مردم  آفرینی  نقش  و  مشارکت  جلب  پیامد 
و  اعتمادسازی است  قوه قضاییه،  با  مرتبط  امور 
در اینصورت قوه قضاییه ما در تراز نظام اسالمی 
خواهد بود. بنابراین از سازمان های مردم نهاد و 
مردمی  اقشار  با  مختلف  انحاء  به  که  گروه هایی 
مرتبط هستند و در جلسه امروز شورای عالی قوه 
قضاییه حضور یافتند، قدردانی می کنیم. موضوع 
جلسه امروز حضور و نقش مردم در امور دستگاه 
قوه  مسئولیت های  و  وظایف  انجام  و  قضایی 

قضاییه است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به مقوله صلح 
این  در  مردمی  مشارکت  که  نقشی  و  سازش  و 
مقوله مهم دارد، گفت: از زمان مرحوم آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی، بنیان موضوع صلح و سازش 
در دستگاه قضایی ایجاد شد و ما اکنون به دنبال 
سازماندهی بیشتر مقوله صلح و سازش با جلب 
مشارکت مردمی هستیم و در این حوزه مشغول 
میانجیگری و شورای حل  ساماندهی بخش های 

اختالف می باشیم.
انقالب نقش  ادامه داد: در گام دوم حرکت  وی 
مشارکت های مردمی در عموم کار های کشور به 
ویژه امور مرتبط با دستگاه قضایی می تواند بسیار 
کار های  و  ساز  زمینه  این  در  باید  و  باشد  موثر 
قانونی و دستورالعمل های مشخص تعریف شود.

فراخوان عمومی قوه قضاییه
جهت تعامل مجموعه های مردم  نهاد

شورای  نشست  بندی  در جمع  رییسی  اهلل  آیت 
ابراز  با  مردمی،  نهاد های  با  قضاییه  قوه  عالی 
امیدواری از اینکه این نشست بتواند ارتباط قوه 
نهاد را تقویت کند،  با سازمان های مردم  قضاییه 
اضافه کردن  این  به  باید  قوه قضاییه  کرد:  اظهار 
ظرفیت نهاد های مردمی و سازمان های مردم نهاد 
به ظرفیت خود لبخند بزند. بر این اساس ظرفیت 
دستگاه قضایی بدون اینکه بخواهد بزرگ شود، 
قضایی  دستگاه  واقع  در  شد.  خواهد  برابر  چند 
و  کند  اضافه  اداری  سازوکار های  اینکه  بدون 
یک  شود،  حجیم  آن  انسانی  نیروی  وضعیت 
نیروی کارآمد و ارزشمند و یک عقل و تدبیری 

تصمیم  گیری،  تصمیم  در  که  می افزاید  خود  به 
بسیار  نقش  پیگیری ها  و  قانون  اجرای  سازی، 

موثری ایفا کند.
در  جلسه  این  تجدید  از  قضاییه  قوه  رییس 
اجرای  پیگیری  منظور  به  رمضان  مبارک  ماه 
نهاد های  تعامل  و  مشارکت  »نحوه  دستورالعمل 
مردمی با قوه قضاییه« و ارائه گزارش انجام شده 
خبر داد و افزود: این دستورالعمل یک اقدام فنی 
و تخصصی و دقیق و متین است که در مورد آن 
چند ماه کار صورت گرفته است و لذا برگزاری 
اعضای  با حضور  و  ترکیب  این  با  امروز  جلسه 
که  است  دلیل  این  به  قضاییه  قوه  عالی  شورای 
و  فعالیت  حوزه  در  قضاییه  قوه  بخش های  همه 
کار  مردمی  نهاد های  مجموعه  با  خود  ماموریت 
کنند. این جلسه می توانست به صورت جلسه ای 
با شرکت نهاد های مردمی بیشتری تشکیل شود و 
گزارش آن نیز به بنده ارائه شود. اما به این نحو 
برگزار شد چراکه پیش درآمد شش ماه کار است 

تا سازوکاری مبتنی بر قانون حاصل شود.

تدوین دستورالعمل
جهت مشارکت نهادهای مردمی

زمینه  در  باید ها  همه  کرد:  خاطرنشان  وی 
یک  به  و  بررسی  مردمی  نهاد های  مشارکت 
آن  اجرایی  سازوکار  و  شده  تبدیل  دستورالعمل 
استخراج شده است و در حال حاضر می خواهیم 
کار  و  کنیم  یکدیگر صحبت  با  سازوکار  یک  با 
این  بازخورد  است.  مناسب رسیده  نقطه  به یک 
جلسه  که  آینده  ماه  سه  دو  ظرف  دستورالعمل، 
قرار خواهد  بررسی  مورد  برگزار می شود  بعدی 

گرفت.
آیت اهلل رییسی با تاکید بر اینکه همه بخش های 
قوه قضاییه و روسای سازمان ها و معاونان دستگاه 
تعریف  را  نهاد  مردم  سازمان های  با  ارتباط  قضا 
با  دستورالعمل  این  محوریت  داد:  ادامه  کنند، 
پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم است و 
این ارتباط به همه قوه قضاییه سرایت داده شده 

است.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به این مسئله 
که ارتباط قوه قضاییه با دلسوزان جامعه که مسایل 
مردم را دنبال می کنند، باید به عنوان یک ضابطه 
این ظرفیت  اضافه شدن  داد:  ادامه  نهادینه شود، 
به مجموعه ظرفیت دستگاه قضایی، ظرفیت این 
قوه را بدون اینکه هزینه ای در این رابطه پرداخت 
مسایل  با  بهرحال  کرد.  خواهد  مضاعف  شود، 
از  نمی توان خیلی  اداری و سازمانی و کالسیک 
موضوعات را دنبال کرد، بلکه باید به سراغ مردم 
قابل  مسایل  از  بسیاری  مردم  با حضور  و  رفت 

حل است.
آیت اهلل رییسی گفت: مقام معظم رهبری جلساتی 
با مسئوالن عالی در رابطه با موضوع آسیب های 
اجتماعی تشکیل می دهند که این امر نشاندهنده 
آسیب های  پیرامون  له  معظم  نگرانی  و  دغدغه 
اجتماعی است. لذا مسئوالن دستگاه های مختلف 
جلسات  در  ارائه  برای  کارهایی  گزارش  باید 
آسیب های اجتماعی داشته باشند که در این زمینه 
شنیدن نقطه نظرات سازمان های مردم نهاد بسیار 

موثر است. به طور کلی ما اعتقاد داریم که حل 
آسیب های  و  معضالت  و   مشکالت  از  بسیاری 
... در گرو جلب  اعتیاد و  اجتماعی نظیر طالق، 

مشارکت و نقش آفرینی مردم است.
دستورالعمل  در  داشت:  بیان  قضاییه  قوه  رییس 
قوه  با  مردمی  نهادهای  تعامل  و  مشارکت  نحوه 
قضاییه حلقه وصلی جهت ارتباط میان نهادهای 
مردمی با اجزای مختلف دستگاه قضایی پیش بینی 
نامه ای  نظام  تدوین  رابطه  این  در  و  است  شده 

برای شروع کار می تواند بسیار مطلوب باشد.
وی با اشاره به قدرت مشارکت مردم در پیشبرد 
امور و رفع مشکالت، خاطرنشان کرد: از همان 
ابتدایی که به عنوان مسئول وارد دستگاه قضایی 
حوزویان،  جمع  از  بسیاری  نامه های  شدم، 
دانشگاهیان و فرهیختگان واصل شد که در این 
نامه ها تاکید شده بود که آن ها آمادگی دارند بدون 
دریافت بودجه و یا حتی میز و دفتر در پیشبرد 
امور و رفع مشکالت به ما کمک کنند. در واقع 
نهادهای  تعامل  و  مشارکت  نحوه  دستورالعمل 
مردمی با قوه قضاییه می تواند ظرفیت های مردمی 
شکوفا  قضایی  امور  از  بسیاری  پیشبرد  در  را 
و  تبیینی  پیوست  به  نیاز  فوق  دستورالعمل  کند. 
تشریح  مردم  برای  آن  مفاد  تا  دارد  نیز  رسانه ای 

شود.
آقای اصفهانی،  از  تاکید کرد:  رییس قوه قضاییه 
همه  و  حقوقی  معاونت  و  پیشگیری  معاونت 
سازمان های مردم نهاد که در تدوین دستورالعمل 
مزبور نقش داشته اند، سپاسگزاری می کنم و تاکید 
اندرکاران  دست  جمع  با  بعدی  دیدار  که  دارم 
سازمان های مردم در یکی از شب های ماه مبارک 

رمضان برگزار می شود.

جایگاه نهادهای مردمی
در نظام جایگاه مهمی است

رییس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در 
این نشست، اظهار کرد: جایگاه مردم و نهادهای 
مردمی در مکتب فکری و عقیدتی اسالم و نظام 
حکومتی جمهوری اسالمی، جایگاهی بسیار مهم 

و محوری است.
به مردم در  افزود: نگرش  اسماعیلی  غالمحسین 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالم  فکری  مکتب 

یک نگرش مقطعی و ابزار سیاسی نیست و نباید 
باشد؛ یک باور عمیق است که انتخابات یک نماد 
برجسته نقش آفرینی مردم در حاکمیت اسالمی 

است.
تصریح  ادامه  در  نیز  قضاییه  قوه  حقوقی  معاون 
دستگاه  یک  صرفا  قضایی  دستگاه  امروز  کرد: 
مجازات کننده نیست و به مرور زمان مردم باید 
احساس کنند که قوه قضاییه نسبت به بازاجتماعی 
کردن متهم و مجرم حساسیت خاصی در مراحل 

مختلف دارد.
در  افزود:  مصدق  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهادهای  تعامل  و  مشارکت  نحوه  دستورالعمل 
مردمی با قوه قضاییه، هیچ تعارض و مخالفت با 
قانونی ذکر نشده است. امروز در جامعه گروه های 
منسجم و ارزشی داریم که نظام مند شدن آن ها 
برای دستگاه قضایی مهم است که یکی از آن ها 
به  دستورالعمل  این  هستند.  جهادی  گروه های 
گروه هایی که هدف آن ها خدمت به مردم است، 

ارزش می دهد.
تقویت  مصدق  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تعامل  افزایش  و  مردمی  مشارکت  رویکرد 
نهادهای مردمی با قوه قضاییه، ارتقای توانمندی 

و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی و بهره مندی از 
ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف 
دستورالعمل  این  اجرای  سایه  در  را  قضاییه  قوه 

موثر دانست.
احمد توکلی، رییس سازمان مردم نهاد دیده بان 
نقش  به  نشست،  این  در  نیز  عدالت  و  شفافیت 
دادرسی  هزینه های  کاهش  در  دستورالعمل  این 
اشاره کرد  به حکومت  تر کردن مردم  نزدیک  و 
ماده 66  پایه  بر  ارسال گزارشاتی  با  رابطه  در  و 
قانون آیین دادرسی کیفری از سوی این نهاد به 
دستگاه قضا، خواستار تسریع در رسیدگی به این 

گزارش ها شد.
ادامه  در  نیز  دانشگاه  استاد  جمشیدی  علیرضا 
گفت: »این دستورالعمل با دو رویکرد مشارکت 
محور و تخصص محور تهیه شده و شاید برای 
اولین بار باشد که در این حجم، از نهادهای مردمی 
به  در تدوین دستورالعملی که می خواهد کار را 
خودشان واگذار کند، استفاده شده است که بسیار 
دانشگاه های  مشارکت  همچنین  است.  ارزشمند 

بر  بودن  مبتنی  دستورالعمل،  تدوین  در  مختلف 
مجامع  به  بودن  ارائه  قابل  و  اسالمی  ارزش های 
برای  حقوقی دنیا، فراهم آوردن یک بسته کامل 
مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرا 
از سوی سازمان های مردم نهاد را از جمله نکات 

قابل توجه این دستورالعمل است.«
اشاره  با  نبی  خیریه  بنیاد  موسس  نبی،  علیرضا 
در  بنیاد  این  سوی  از  شده  انجام  اقدامات  به 
توانمندسازی زندانیان، تدوین این دستوالعمل را 
برای  »امروز  داشت:  بیان  و  گرفت  نیک  فال  به 
مِن بنیاد خیریه روز خیلی بزرگی است و آرزوی 
قضاییه  قوه  و  کرد  پیدا  تحقق  بنده  ساله  هفده 

دست دوستی به سمت ما دراز کرد.«
حقوق  دانشکده  استادیار  نیازپور،  امیرحسین 
تالش های  به  اشاره  با  بهشتی  شهید  دانشگاه 
ارائه  به  دستورالعمل،  تدوین  در  گرفته  صورت 
کرد:  تصریح  و  پرداخت  زمینه  این  در  گزارشی 
»یکی از مهمترین نکات ماهوی این دستورالعمل 
تحقق یک اصل بسیار مهم در حوزه سیاستگذاری 
حقوقی شامل مشارکتی بودن و استفاده از ظرفیت 
اختالفات  و  دعاوی  کاهش  در  که  است  مردمی 
سعی  دستورالعمل  این  تدوین  در  است.  موثر 
بررسی  مورد  داخلی  حقوقی  منابع  همه  شد 
از  نمادی  دستورالعمل  این  همچنین  گیرد.  قرار 
مشارکت مردمی در تدوین سیاست ها و مقررات 
است. بیش از صد نفر از متخصصان در این زمینه 
اظهارنظر کردند و در این زمینه جلسات منظمی 
با رییس قوه قضاییه برگزار و در واقع یک تعامل 
قضایی و علمی و مردمی سبب شد چنین سندی 

تدوین شود. 
وی در ادامه به عنوان پیشنهاد استمرار و نهادینه 

قضاییه،  قوه  ساختار  در  رویکردی  چنین  سازی 
و  شهرستان ها  دانشگاه های  ظرفیت  از  استفاده 
حقوقی  سیاست  ارشد  کارشناسی  دوره  تاسیس 
مشارکتی از سوی دانشگاه علوم قضایی را ارائه 

نمود.
موسس  هیات  عضو  افشار،  شهریاری  صفیه 
که  زندان  پزشک  و  خانواده  سالمت  انجمن 
است،  مشورتی  مقام  دارای  آن ها  سازمان 
را  دارند  مشورتی  مقام  که  »سمن هایی  گفت: 
از خودتان بدانید و دوست داریم در کنار قوه 

در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی مطرح شد

ورود پرونده  به دستگاه قضایی با مشارکت سازمان های مردم نهاد
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه

ت االسالم و المسلمین مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه
حج

ت
ت و عدال

س سازمان مردم نهاد دیده بان شفافی
احمد توکلی، ریی
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قضاییه باشیم و در طی سال در کمیسیون های تخصصی حضور 
داشته باشیم. به عنوان پزشک سازمان زندان ها از اینکه در زندان 
زنان حضور یافتید و صحبت های مددجویان را شنیدید، بسیار 

سپاسگزارم.«
امام رضا  نهاد بهشت  یوسف اصالنی مدیرعامل سازمان مردم 
)ع( که در حوزه نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست 
و ایتام و معلوالن فعالیت می کند، به اقدامات این موسسه اشاره 
کرد و افزود: »اگر قوه قضاییه در کنار مجموعه ما باشد، خیلی 
سریع می توان این افراد را به خانواده ها و یا کسانی که تقاضای 

فرزندخواندگی دارند، برگرداند.«
الهه راستگو، مدیرعامل موسسه ارمغان مهر الهی، از توجه ویژه 
رییس قوه قضاییه به سازمان های مردم نهاد تشکر کرد و گفت: 
»تشکر سمن ها از رییس قوه قضاییه در رابطه با این دستورالعمل 
باشند، صورت  به مردم داشته  بیشتری که می توانند  با خدمت 

خواهد گرفت.«
حسین یکتا، مدیرعامل جمعیت امام رضایی ها نیز در این نشست 
با بیان اینکه قوه قضاییه و سمن ها یک حلقه واصل می خواهند، 
مردمی  نگاه  یک  سمن ها  و  واصل  حلقه  این  »طراحی  گفت: 
می خواهد که زبان و نیاز سازمان های مردم را بفهمد و باید برای 
بین قوه قضاییه و مردم، خیلی حرفه ای  نهاد  نظام مردم  ایجاد 
حرفه ای  خیلی  واصل  حلقه  این  شکل گیری  برای  کرد.  عمل 
اقدام شود تا بتواند تسهیل گر درستی برای ادامه حرکت باشد.«

چرا مقام مشورتی
در وزارت خانه ها و سازمان ها وجود ندارد؟

پیروان  زنان  المللی  بین  اتحادیه  رییس  خوب،  جمالی  محترم 
سازمان های  ارتباطی  شبکه  رییس  نائب  و  توحیدی  ادیان 
است،  ملل  از سازمان  مقام مشورتی  دارای  که  زنان  غیردولتی 
با طرح این سئوال که چرا ما مقام مشورتی در وزارت خانه ها و 
سازمان های خودمان نداریم، از اعالم آمادگی برای همکاری با 
قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و افزود: 
»شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان به عنوان یک دیده 
بان قوه قضاییه می تواند در حوزه آموزشی کمک هایی را به قوه 

قضاییه داشته باشد.«
از  »بعد  کرد:  اظهار  اجتماعی  مددکار  چلک،  موسوی  حسن 
امروز  کیفری،  دادرسی  آیین  قانون   66 ماده  معطلِی  سال   6
مستلزم  قوی  قضاییه  قوه  می افتد.  اتفاقاتی  ماده  این  برای 
بهره گیری از سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی است. 
سازمان های غیردولتی می توانند نقش دیده بان اجتماعی را ایفا 
کنند. همچنین نقش دادن به سازمان های غیردولتی در عرصه 
سیاستگذاری و اجرا و نظارت مهم است و لذا برای اجرای این 
غیردولتی  سازمان های  با حضور  ای  ویژه  کمیته  دستورالعمل 

تشکیل شود.«
»در  گفت:  نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد  فرجی ها،  محمد 
با  قضا  دستگاه  که  است  سابقه  بی  کشور  قضایی  نظام  تاریخ 
سمن ها تشکیل جلسه دهد و این پیام مثبتی به جامعه دارد و 
آن این است که در سیاست های کالن دستگاه قضایی قرار است 

بسترهای تامین نظم و امنیت بیشتر در بستر اجتماع باشد.«
جاسبی، مدیرعامل بنیاد آفرینش انس نیز پیشنهاد داد که از سوی 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دوره های کوتاه مدت آموزشی 
برای نهادهای مردمی در نظر گرفته شود و افزود:» اگر به بخش 
قوه  سنگین  بار  از  خیلی  شود،  توجه  غیردولتی  و  خصوصی 

قضاییه را به شرط حمایت شدن می تواند بردارد.«
محیط  نهاد  مردم  سازمان  مدیره  هیات  عضو  کشمیری،  علی 
از رییس دستگاه قضا خواست که  این نشست  در  نیز  زیست 
پل ارتباطی برای قوه قضاییه و سازمان های مردم نهاد به منظور 

ارسال گزارش به دستگاه قضا تعریف شود.
گزارشی  ارائه  با  نیز  خیرین  مجمع  رییس  بور،  بور  اله  حبیب 
از اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت مدرسه و همچنین 
مسکن برای معلوالن از اعالم آمادگی نسبت به همکاری با قوه 

قضاییه خبر داد.

ایجاد شورای مشورتی زنان در قوه قضاییه
فرح عربلو مدیرعامل موسسه عطر گل یاس نیز تاکید کرد که 
از مشورت بانوان در قوه قضاییه در حوزه بانوان بیشتر استفاده 

شود.
اعالم  به  اشاره  با  رضوی  جوانان  کانون  از  مژده ای  اسحاق 
آمادگی در حوزه کار برای دانش آموزان در معرض بزه، گفت: 
»لسان قانون سخت است و برای آموزش قانون به نوجوانان و 

جوانان پژوهشگاه قوه قضاییه وارد عرصه شود.«
گفت:  نیز  عاطفه ها  آبشار  نهاد  مردم  سازمان  مدیرعامل  فوالد، 
تحقق  زمینه  در  کمیته هایی  دادستان ها  حضور  با  استان ها  »در 
مشکالت  حل  برای  همچنین  گیرد.  شکل  دستورالعمل  این 
خانواده های زندانیان و تامین جهیزیه برای دخترانی که سرپرست 
خانواده آن ها در زندان است اعالم آمادگی می کنیم. با همکاری 
حوزه و دانشگاه برای اعزام اساتید به زندان ها به منظور ارتقاء 

سطح دینی زندانیان، اقداماتی را مدنظر نیز قرار داده ایم.«
مصطفی راستین، رییس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
نیزگفت: »هیچ نظارتی بر دستگاه هایی که در تقسیم کار ملی قرار 
است کار مقابله با آسیب های اجتماعی انجام دهند و نهادهای 
این  مردمی را درگیر کنند، وجود ندارد. دستگاه قضا می تواند 

دستگاه ها را سرخط بیاورد.«

اهمیت  به  اشاره  با  زیبا  انجمن صلح  مدیرعامل  نیازی،  سامان 
مباحث و مسائل رسانه ای در قوه قضاییه، به نقش ستاد حقوق 
بشر تاکید کرد و گفت: »ستاد حقوق بشر، مرجع و محور است 
و باید در کنش و واکنش و تولید محتوا این نقش محوری را 

با قوت ایفا کند.«

در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی
به نقش دادن به مردم اشاره شده است

آیت اهلل رئیسی نیز در ادامه با اشاره به تکالیفی که قانون اساسی 
در زمینه نقش دادن به مردم در امور سیاسی و اجتماعی وضع 
کرده است، گفت: در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حفظ 
حقوق عامه، محیط زیستی، برخورد با ناهنجاری های اجتماعی 
مردم  آفرینی  نقش  و  مشارکت  جلب  با  می توانیم  ما   ... و 
موفقیت های چشمگیری را به دست آوریم. فقط در سه قانون 
آیین دادرسی کیفری و مجازات اسالمی و حمایت از آمران به 
معروف بیش از 30 مورد صراحت مبنی بر جلب مشارکت و 
نقش آفرینی مردم وجود دارد و در ماده 66 قانون آیین دادرسی 
کیفری و موادی از قانون مجازات اسالمی قانونگذار در رابطه با 

نقش دادن به مردم صراحتا اشاره داشته است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در حکم مقام معظم رهبری برای بنده 
در مسئولیت دستگاه قضایی نیز بر مردمی بودن و نقش دادن به 
مردم تاکید شده است؛ بنابراین این امر یکی از تکالیف ما در 
مجموعه دستگاه قضایی است؛ اما باید توجه داشت که مردمی 
بودن با سخن حاصل نمی شود، بلکه باید یک حوزه عمل برای 
جلب مشارکت مردم تعریف کرد و زمینه میدان دادن به مردم 

را آماده کرد.
وی با بیان اینکه جلب مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه 
فرآیند هم  این  در  قضایی یک حرکت دو سویه است، گفت: 
قوه قضاییه باید به جلب مشارکت مردم نظر داشته باشد و از 
آن سو مردم نیز باید باور و اراده اقدام را در حوزه عمل و اجرا 
جهت نقش آفرینی داشته باشند. بنابراین می توان ساز و کاری را 
ایجاد کرد تا نقش مردم در امر بازاجتماعی و بازسازی شخصیت 
زندانی برجسته شود. برای نمونه یک زندانی را تصور کنید که 
خانواده ای برای مالقات ندارد؛ آیا نمی توان مجموعه ای مردمی 
ایجاد کرد تا به مالقات آن زندانی بروند و امور تربیتی را در 

رابطه با او پیش ببرند؟
آیت اهلل رئیسی بیان داشت: امام )ره( فرمودند زندان باید دانشگاه 
باید ساز  پذیر است و  امر تحقق  امام یک  فرمایش  این  باشد. 
زندانی  بازسازی شخصیت  و  بازاجتماعی  با  مرتبط  کار های  و 

مبتنی بر جلب مشارکت مردم ایجاد شود.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: برخی افراد حاضر در این جلسه که 
را  تا 30 جلسه  بعضًا  اعضای شورای عالی قضایی هستند،  از 
امور  در  مردم  مشارکت  و  نظر  کار جلب  و  ساز  تدوین  برای 
مرتبط با دستگاه قضایی صرف کرده اند و در رشته های مختلفی 
آفرینی  نقش  چگونگی  برای  حقوق  و  شناسی  جامعه  نظیر 
و  است  گرفته  صورت  گسترده  بررسی های  و  مطالعات  مردم 
بر مبنای نظرات صاحبنظران دغدغه مند، ساز و کاری قانونمند 
برای جلب مشارکت مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه تدوین 
مشارکت  جلب  برای  شده  تدوین  کار  و  ساز  در  است.  شده 
اعم  قضایی  دستگاه  مختلف  حوزه های  مسئولیت های  مردمی، 
دادرسی،  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  راهبردی،  سیاستگذاری  از 
بازسازی شخصیت اجتماعی زندانی و ... لحاظ شده است. حتی 
در مقوله هایی نظیر آسیب شناسی و پیشگیری از جرم نیز می توان 
نقش مشارکت مردمی را به صورت دقیق تعریف کرد و برای آن 

حوزه عمل ایجاد نمود.

درخواست جمعیت از قوه قضائیه
لزوم توجه به ضمانت اجرایی

قوانین مبارزه با دخانیات
در این نشست نیز مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران با اشاره به وضعیت رو به رشد استعمال دخانیات 
در بین نوجوانان و جوانان در کشور گفت: در نشست هم اندیشی 
شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی در خصوص »نحوه 
درخواست  قضاییه«  قوه  با  مردمی  نهادهای  تعامل  و  مشارکت 
دارم به معضل استعمال دخانیات و بخصوص قلیان در جامعه و 

در بین جوانان نیز توجه شود.
عضو شورای شبکه ملی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ا در ادامه 
افزود: رشد صعودی مصرف دخانیات و کاهش سن مصرف در 
جوانان بخصوص در بین زنان و نیز افزایش مصرف قلیان عالوه 
بر تحمیل هزینه درمان در حوزه سالمت، آسیب های اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی را نیز در جامعه به همراه دارد. 
بدیهی است زنان از نظر فیزیولوژیکی با مردان متفاوت هستند. 
عالوه بر خطرات عمومی، آسیب های جسمانی در زنان مضاعف 

می باشد.
»نحوه  دستورالعمل  پنجم  مبحث  بر  تاکید  با  صدر  زهرا 
بر  مبنی  قضاییه«  قوه  با  مردمی  نهادهای  تعامل  و  مشارکت 
»مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین« گفت: از قوه قضاییه 
تمامی  اجرایی  ضمانت  به  بخش  این  در  دارم  درخواست 
بندهای قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال 85 نیز 
توجه نموده تا بدینوسیله عالوه بر کاهش استعمال دخانیات، 
سازمان های مردم نهاد در این مقوله بتوانند با قدرت چانه زنی 

بیشتری فعالیت کنند.

 

آغاز اجرای طرح
پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

در  واگیر  غیر  بیماری های  روزافزون  گسترش  به  توجه  با 
دنیا، سازمان جهانی بهداشت در راستای اجرا و پیاده سازی 
مناسب نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر برای 
عوامل  این  از  قابل  مقایسه  و  معتبر  اطالعات  به  دسترسی 
خطر عمده، رویکرد گام به گام )STEPs( مراقبت عوامل خطر 
این بیماری ها را ابداع کرده است که این پیمایش، در همین 
عوامل  مراقبت  گام به گام  رویکرد  درمی آید.  اجرا  به  راستا 
خطر بیماری های غیر واگیر سازمان جهاني بهداشت داراي 
سه سطح گردآوري اطالعات است کــه سه  گام اجرایــی 
تکمیــل  پرسشــنامه،  بــا  پرسشــگري  دربرگیرنده  آن 
سنجش های  و  جســمي  ســنجش هاي  بــا  اطالعــات 

آزمایشگاهي است.
گام اول؛ پرسشــگري بــا پرسشــنامه: مصرف دخانیات، 
رژیم غذایي، فعالیت بدني، سابقه فشارخون باال و دیابت و 
سایر مواردي نظیر استفاده از کمربند ایمنی سرنشین جلو و 

پوشش بیمه سالمت؛
گام دوم؛ سنجش های جسماني: فشارخون، نمایه توده بدن 

و محیط دور کمر؛
ناشتا  گام سوم؛ سنجش های آزمایشگاهي: شامل قند خون 

و چربی های خون.
برنامــه مراقبــت عوامــل خطــر بیماري هــاي غیر واگیر 
سـال  دو  بـه  قریب  از  پـس  ایـران  اسـالمي  جمهـوري 
مطالعــه و آزمــون، ظرفیت ســازي و جلــب حمایــت 
و  دانشــگاه ها  هّمت  با  و   1383 ســال  در  همه جانبــه 
دانشــکده هاي علــوم پزشــکي کشــور شــکل اجرایــي 
بــه خــود گرفــت. در ایــن برنامـه ضمـن اسـتفاده از 
مراقبــت  خصــوص  در  شده  ذکر  گام به گام  رویکـرد 
عوامــل خطــر بیماري هــاي غیر واگیر، الزامـات، دانـش 
اصلي  لحـاظ شــد. هدف  نیـز  ملـي  و  بومـي  و شـرایط 
یکي  به عنوان  واگیر،  غیر  بیماري هاي  عوامل خطر  مراقبت 
غیر  بیماري هاي  مدیریت  مرکز  زیرمجموعه  برنامه هاي  از 
واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
برنامه مراقبت عوامل خطر، در  ارتقاي  استقرار و  پزشکي، 
پیوسته،  و  نظام مند  یافته،  ادغام  رویکرد  یک  چارچوب 
از  تا  اطالعات است  انتشار  و  تحلیل  در جهت گردآوري، 
طراحي،  براي  نیاز  مورد  بومي  دانش  فراهم آوری  رهگذر 
بر  جمعیتي  و  فردي  پیشگیرانه  مداخالت  ارزیابي  و  اجرا 
عوامل خطر بیماري هاي غیر واگیر و سیاست گذاري در این 
حیطه، نقش مؤثري در مدیریت بیماري هاي غیر واگیر ایفا 
بیماری های  خطر  عوامل  پیمایش  نظام  دوره  هفت  نماید. 
غیر واگیر با الگوی گام به گام )STEPs( در سال های 1383، 
1385، 1386، 1387، 1388، 1390 و 1395 در ایران انجام 
بــا  )پرسشــگري  ابتدایي  گام  دو  اطالعات  است.  شده 
دوره های  تمام  در  جسماني(  سنجش های  و  پرسشــنامه 
سنجش  و  شد  گردآوري  کشور،  در  مطالعه  این  بررسی 
موردسنجش  ساله   3 فواصل  با  نیاز  برحسب  آزمایشگاهي 

قرار گرفته  است.

اجرای طرح پیمایش ملی عوامل خطر
بیماری های غیرواگیر تا اردیبهشت ۹۹

غیرواگیر  بیماری های  خطر  عوامل  ملی  پیمایش  طرح 
دانشگاه  پوشش  تحت  مناطق  در  کشور  با سراسر  همزمان 

علوم پزشکی مشهد آغاز شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهارکرد: این 
طرح از 26 بهمن ماه آغاز و تا هشتم اردیبهشت سال آینده 
به منظور برنامه ریزی دقیق تر و انجام مداخالت برای بهبود 

شیوه زندگی و سالمت مردم در قالب »مطالعه استپس« اجرا 
می شود.

دکتر مهدی قلیان در ادامه افزود: پیمایش استپس بر گردآوری 
مستمر اطالعات دارای کیفیت تمرکز دارد و دارای سه گام 
سنجش های  انجام  اول(،  )گام  پرسشنامه  با  پرسشگری 
آزمایشگاهی)گام سوم(  اندازه گیری  و  جسمانی)گام دوم( 
ماموران  مراجعه  صورت  در  تا  دارم  درخواست  است. 
شناسایی  معتبر  کارت  و  معرفی نامه  دارای  که  بهداشتی 

هستند، با آنان همکاری شود.
مراقبت  برنامه   1383 سال  از  ایران  در  کرد:  تصریح  وی 
سال  دو  قریب  از  پس  غیرواگیر  بیماری های  خطر  عوامل 
مطالعه و آزمون، ظرفیت سازی و جلب حمایت همه جانبه 
با محوریت مرکز مدیریت بیماری ها و همراهی دانشگاه های 
کشور آغاز شد و تا به حال هفت پیمایش کشوری به اجرا 

در آمده است.
عامل  غیرواگیر  بیماری های  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
حدود 80 درصد موارد مرگ و میر به شمار می رود و پایه 
و  اولیه  خطر  عوامل  شناسایی  بیماری ها  این  از  پیشگیری 
همچون  بیماری هایی  گفت:  است،  آن  کنترل  و  پیشگیری 
دیابت، فشارخون باال، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی 
ناسالم،  تغذیه  کم تحرکی،  شامل  خطری  عوامل  همراه  به 
میر  و  مرگ  علت های  مهمترین  دخانیات،  و  الکل  مصرف 
ناشی از بیماری های غیرواگیر هستند که احتمال مرگ ناشی 

از بیماری های غیرواگیر را افزایش می دهند.

تهدید سالمت کشور
با مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر 

همچنین در هشتمین دوره طرح ملی پیمایش عوامل خطر 
بیماری های غیر واگیر که روز شنبه در شهرستان گناوه توسط 
و  بهداشت  اجرا شد، رئیس شبکه  بهداشت ودرمان  شبکه 
درمان این شهر گفت: به منظور کاهش بار بیماری های غیر 
واگیر و عوامل خطر منتسب به آنها، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی هشتمین دوره پیمایش ملی عوامل خطر 
بیماری های غیر واگیر ) استپس( را در سال 1398 در دستور 

کار خود قرار داد و اجرا کرد
کشورهای  از  یکی  عنوان  به  ایران  افزود:  بازیاری  محمد 
دهه های  در  شرقی،  مدیترانه  منطقه  در  متوسط  درآمد  با 
نایل  در حوزه سالمت  توجهی  قابل  دستاوردهای  به  اخیر 
شده اما با این وجود میزان مرگ ناشی از بیماری های غیر 
تهدید  را  کشور  سالمت  نظام  که  شده است  موجب  واگیر 
شهر  در  خوشه  طرح هشت  این  اجرای  در  همچنین  کند. 
و 2 خوشه در روستای چهار روستایی و مال قائد گناوه به 
روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده و برای 100 نفر 

پرسشنامه تکمیل می شود.
وی ادامه داد: این طرح باهدف ارایه اطالعات بهنگام برای 
برنامه ریزی دانشگاهی و شهرستانی، حمایت طلبی، ترغیب 
اطالعات  از  استفاده  سالم،  زندگی  سبک  اتخاذ  به  مردم 
بهنگام برای طراحی مداخالت جدید و ارزیابی و ارزشیابی 
مداخالت سالمت از 26 بهمن امسال آغاز و تا 26 اسفند 

ادامه خواهد داشت.
با  شبکه  این  کارشناسان  طرح  این  در  گفت:  بازیاری 
مراجعه حضوری به در منازل سه مرحله پرسشگری با فرم 
اندازه گیری های  و  جسمانی  سنجش های  انجام  پرسشنامه، 
آزمایشگاهی را در افراد سنین 18 سال به باال انجام می دهند. 
در این طرح برای افراد باالی 25 سال نمونه خون نیز گرفته 

می شود اما 18 سال فقط پرسشگری است.



مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
منطقه  کشور   22 بین  اکنون  ایران  گفت:  
بیماری های  کنترل  لحاظ  از  مدیترانه شرقی 
غیرواگیر با اختالف در رتبه اول است و در 

جهان نیز بین پنج کشور اول قرار دارد.
کنترل  وضعیت  درباره  استوار  افشین 
ایران  افزود:  ایران  در  بیماری های غیرواگیر 
تقریبا به همه شاخص های تعریف شده برای 
کنترل بیماری های غیرواگیر دست یافته، اما 
دخانیات  بر  مالیات  موضوع  مثال  طور  به 
محسوب  ما  ضعف های  نقطه  از  یکی 
می شود که انجام نشده است. ایران کمترین 
میزان مالیات بر دخانیات را در جهان دارد. 
سازمان  بررسی های  اساس  بر  همچنین 
رسانه ای  پویش های  بهداشت،  جهانی 
کامل  نیز  دخانیات  مصرف  درباره  ایران 
نداریم.  قبولی  نمره  این بخش  در  نیست و 
در  وضعیت  تقریبا  الکل  مصرف  مورد  در 
به  و  است  مشابه  اسالمی  کشورهای  همه 
تبلیغات  نبودن، عدم  طور مثال در دسترس 
مصرف، مالیات و موارد دیگر در این زمینه 

رعایت می شود.
و  کنترل  در  می گوییم  اگر  داد:  ادامه  وی 
موفق  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری 
هستیم و در جهان بین پنج کشور اول قرار 
داریم، اغراق نمی کنیم و این یعنی اگر دولت 
بودجه  بهداشت  وزارت  به  کافی  اندازه  به 
می توانیم سالمت  بدهد،  تخصیص  منابع  و 
 82 حدود  همچنین  کنیم.  تامین  را  مردم 
به علت  در کشور  میرها  و  از مرگ  درصد 
که  می افتد  اتفاق  غیرواگیر  بیماری های 
 ۴ به علت  میزان  این  از  حداقل 76 درصد 
بیماری است. استوار با اشاره به این مطلب 
حاضر  حال  در  غیرواگیر  بیماری های  که 
انسان  سالمت  تهدیدکننده  عامل  مهم ترین 
در  بهداشت  وزارت  رویکرد  افزود:  است، 
متمرکز  پیشگیری  بر  بیشتر  جدید  دوره 
مجبوریم  که  است  حالی  در  این  و  شده 
زیرا  کنیم،  تمرکز  غیرواگیر  بیماری های  بر 
این  علت  به  کشور  در  مرگ ها  درصد   82

بیماری ها اتفاق می افتد.

هر بیماری یا اقدامی را
نمی توان با پویش اجتماعی کنترل کرد

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
اجرای  که  است  معتقد  بهداشت  وزارت 
بیماری  نوع  هر  برای  اجتماعی  پویش های 
مؤثر نیست و می توان از روش های دیگری 
بیماری های  کنترل  برای  پویش  جز  به 

غیرواگیر استفاده کرد.
اجتماعی  پویش های  تأثیر  درباره  استوار 
سالمت بر انواع بیماری های غیرواگیر اظهار 
با  نمی توان  را  اقدامی  یا  بیماری  هر  کرد: 
به  داد.  قرار  کنترل  تحت  اجتماعی  پویش 
طور مثال درباره فشار خون، نیمی از مردم 
اطالعی از بیماری خود نداشتند، اما درباره 
دیابت این طور نیست و 75 درصد مردم از 
ابتالء به دیابت خود اطالع دارند. همچنین 
عالئم  و  عینی  آزمایش های  دیابت،  بیماری 
برگزاری  نتیجه  دارد. در  واضح و آشکاری 
پویش اجتماعی برای دیابت خیلی نمی تواند 

رتبه اول کشور در کنترل بیماری های غیرواگیر در منطقه مدیترانه شرقی

پویش رسانه ای درباره دخانیات کامل نیست
بر اساس سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، ایران باید تا سال 1404 تا میزان 30 درصد از احتمال مرگ زودرس بر اثر این بیماری ها 
را کاهش دهد. ایران از سال 1395 سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر را تدوین کرد که این سند در شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی تصویب شد و به امضای 11 وزیر و معاون رییس جمهوری رسید. در این سند، اهداف ملی برای کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
تعریف شده و در واقع یک نقشه راه محسوب می شود. این درحالیست که بیش از سه چهارم موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر به علت 4 
بیماری اصلی یعنی بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان ها و بیماری های مزمن تنفسی است. ساالنه 380 هزار مرگ و میر در کشور اتفاق می افتد 
که 300 هزار مورد آن مربوط به بیماری های غیرواگیر است. در حال حاضر هزینه ساالنه درمان بیماری های غیرواگیر در کشور حدود 45 هزار میلیارد 

تومان است که این میزان بالغ بر سه درصد تولید ناخالص ملی می شود.

به اندازه فشار خون مؤثر باشد.
وی گفت: موضوع دیگر این است که اندازه گیری قند 
خون به سادگی و کم هزینگی فشار خون نیست و البته 
تهاجمی است. به هر حال در اندازه گیری قند خون باید 
یک سوراخ بسیار کوچک و با سوزن، برای خون گیری 
ایجاد شود و این اقدام برای همه افراد مطلوب نیست. 
در زمینه کنترل مصرف نمک نیز می توان از طریق تغییر 

عمده  زیرا  رسید.  نتیجه  به  غذایی  مواد  فرموالسیون 
نمک دریافتی افراد از طریق نان اتفاق می افتد.

1۶ میلیون نفر مبتال به فشار خون باال داریم
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بهداشت پیش از این نیز درباره علت راه اندازی پویش 
پویش،  این  برگزاری  علت  بود:  گفته  خون  فشار 
فشار  بیماری  به  ابتالء  از  مردم  درصد   ۴5 بی اطالعی 
برای  مطالبه گری  پویش،  این  به واسطه  بود.  باال  خون 
ایجاد  مردم  در  زیادی  حد  تا  خون  فشار  اندازه گیری 
شده است. شیوع فشار خون باال در جمعیت 18 سال 
به باالی کشور حدود 26.5 درصد و در جمعیت باالی 
30 سال حدود 30 درصد است و این یعنی 16 میلیون 
تعداد،  این  از  که  داریم  باال  خون  فشار  به  مبتال  نفر 
درصد   ۴5 و  دارند  خون  فشار  می دانستند  درصد   55
ایرانی  نفر  میلیون   8 تا   7 بین  یعنی  نداشتند.  اطالعی 
در کشور فشار خون باال دارند و اطالعی از آن ندارند. 

این موضوع مبنای اجرای پویش ملی کنترل فشار خون 
باال بود.

82 درصد مرگ و میرها بر اثر بیماری  های 
غیرواگیر از جمله تصادفات رانندگی است

تأکید بر ضرورت  با  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
 82 گفت:  جاده  ای  حوادث  کاهش  برای  فرهنگسازی 
بیماری  های  اثر  بر  کشور  در  میرها  و  مرگ  از  درصد 

غیرواگیر از جمله تصادفات رانندگی است.
وزارت  باالی  پتانسیل  به  اشاره  رئیسی ضمن  علیرضا 
بهداشت در جهت همکاری با سایر سازمان  ها و نهادها 
جاده  ای،  حوادث  کاهش  منظور  به  فرهنگسازی  برای 
پایگاه   ۴700 بهداشت،  خانه  هزار   18 کرد:  تصریح 
سالمت و نزدیک به 5000 مرکز جامع خدمات سالمت 
می  توانند در این فرهنگسازی نقش موثری داشته باشند.
سالمت«  پایگاه  یک  خانه  »هر  طرح  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: در آینده طبق این طرح در هر خانوار 
با  که  داشت  خواهد  وجود  سالمت  سفیر  یک  ایرانی 
در  بلند  گامی  می  توان  سالمت  سفیران  این  آموزش 

کاهش حوادث و سوانح جاده  ای برداشت.

شناسایی ساالنه 7700 بیمار سرطانی در فارس
رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر 
لزوم  بر  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
و  سرطان  زودهنگام  تشخیص  در  بخشی  آگاهی 
 7 کرد: ساالنه  اعالم  و  تاکید  درمان  دوره  مراقبت های 
هزار و 700 مورد بیمار جدید سرطان در استان فارس 

شناسایی می شود. 
فریبا مرادی با اعالم اینکه از هر 100 هزار مرد، 180 
مورد و از هر 100 هزار زن، 150 مورد به سرطان مبتال 
می شوند، درباره علت بروز این بیماری گفت: افزایش 
به سرطان  ابتال  عامل خطر  مهمترین  سالمندی  و  سن 
بانوان 81  برای  زندگی  به  امید  در حال حاضر  است، 

سالگی و برای آقایان به 76 سالگی رسیده است.
دخانیات،  مصرف  چاقی،  شهرنشینی،  زندگی  وی 
پُرکالری  و  پُرچرب  غذاهای  مصرف  تحرکی،  بی 
افزود:  و  برشمرد  سرطان  به  ابتال  خطر  عوامل  از  را 
سرطان های پستان، تیروئید و روده بزرگ، شایع ترین 
و  پروستات  مثانه،  سرطان های  و  بانوان  در  سرطان ها 
روده بزرگ نیز، شایع ترین سرطان ها در آقایان هستند.

مرادی درباره شیوه ثبت سرطان ها و نوع غربالگری آنان 
سرطان  غربالگری های  گفت:  و  داد  ارایه  توضیحاتی 
برنامه های  از جمله  بزرگ  روده  و  دهانه رحم  پستان، 
از  پیشگیری  راستای  در  دانشگاه  بهداشت  معاونت 
سرطان  دومین  مثانه  سرطان  همچنین  است.  سرطان 
مراجعه  با  باید  همه  است.  استان  این  مردان  در  شایع 
برای  خانواده،  پزشکان  و  درمان  و  بهداشت  مراکز  به 

پیشگیری از سرطان و انجام غربالگری، اقدام کنند.

بهره گیری از ظرفیت خیرین
در ساخت فضای آموزشی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز با اعالم اینکه 
اقدامات پیشگیرانه و تامین زیرساخت های الزم در راستای 
دانشگاه  برنامه های  جمله  از  غیرواگیر  بیماری های  کاهش 
علوم پزشکی در سال آتی است، گفت: راه اندازی کلینیک 
بیماری های مزمن کلیوی، ساخت سوله ورزشی در راستای 
در خصوص  خیرین  ظرفیت  از  بهره گیری  نشاط،  افزایش 
و  آموزش  کیفی سازی  آموزشی و همچنین  ساخت فضای 
توانمندسازی پرسنل از اقدامات دانشگاه در سال جاری بوده 

است.
بیماری  جاری  سال  افزود:  ادامه  در  جمالیان  محمد  سید 
موج  که  گونه ای  به  شد  کنترل  شکل  بهترین  به  آنفوالنزا 
سر  پشت  عوارض  میزان  کم ترین  با  استان  در  را  آنفوالنزا 
گذاشتیم و در خصوص تامین دارو نیز با هیچگونه مشکلی 

مواجه نبودیم.
جمالیان با اشاره به بیمارستان آیت اهلل خوانساری 
نیز اظهار کرد: فعالیت این بیمارستان به صورت 
تک تخصصی است و این ترس و نگرانی میان 
مردم ایجاد شده که مراجعه به این بیمارستان تنها 
نشان از بیماری سرطان است و این در حالی 
است که مراکز غربالگری نیز در این بیمارستان 
تمام  اینکه  به  توجه  با  همچنین  دارد.  وجود 
سرطانها منجر به مرگ نمی شود و بسیاری از 
مبتالیان به این بیماری درمان شده و به زندگی 
عادی خود ادامه می دهند، مقرر شده است در 
ساخت فاز سوم، بیمارستان آیت اهلل خوانساری 
از تک تخصصی به بیمارستان جنرال تبدیل شود 

تا بار نگرانی مردم کاسته شود.
در خصوص  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیان  نیز  استان  در  کرونا  بیماری  شایعات 
مبنی  مجازی  فضای  در  شایعاتی  داشت: 
استان  و  کشور  در  بیماری  این  مشاهده  بر 
به  مردم  میان  نگرانی هایی  و  شده  منتشر 
که هیچگونه  در حالی  است،  آورده  وجود 
موردی در خصوص بیماری کرونا در کشور 
ثبت نشده است. در خصوص بیماری کرونا 
و  شده  انجام  مناسبی  اقدامات  استان  در 
هم  که  چرا  هستیم،  باش  آماده  حالت  در 
آلمان  از  بیماری  این  تشخیص  کیت های 
تهیه شده و چنانچه مورد مشکوکی مشاهده 
در  نیز  متخصص  نیروهای  توسط  شود 
ساعت   2۴ از  کمتر  )ع(  رضا  امام  کلینیک 
می شود  اطالع رسانی  و  اعالم  قطعی  نتیجه 
این  انتشار  اذعان داشت که سرعت  باید  و 
به  کم  کم  و  یافته  کاهش  دنیا  در  بیماری 

حالت عادی بازگشته است.

مصرف فست فودها، هشدار جدی
برای بیماری های غیرواگیر

وی ضمن تاکید بر اقدامات الزم در راستای 
گفت:  نیز  غیرواگیر  بیماری های  کاهش 
و  چاقی  افزایش  فودها،  فست  مصرف 
تهدیدکننده  اصلی  عوامل  بدنی  کم تحرکی 
باید  راستا  این  در  و  هستند  سالمت 
فرهنگ سازی الزم صورت گیرد چرا که باید 
به جای افزایش بیمارستان و تخت با تغییر 
فرهنگ می توان گام های موثری در راستای 
مردم  سالمت  تامین  و  پیشگیرانه  اقدامات 
دانشگاه های  در  افزود:  جمالیان  برداشت. 
تا   10 خدمات  میزان  کشور  پزشکی  علوم 
15 درصد کاهش یافته و این در حالی است 
خدمات  ارائه  میزان  مرکزی  استان  در  که 
سرپایی 20درصد و خدمات جراحی 12.5 

درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: به منظور خرید تجهیزات 
قرارداد  تومان  میلیارد   25 استان  پزشکی 
منعقد شده که از جمله مهم ترین تجهیزات 
است  شتاب خطی  دستگاه  شده  خریداری 
دارد که  که در کشور چهار دستگاه وجود 
و  میلیارد   16 ارزش  به  دستگاه ها  از  یکی 
بیمارستان آیت اهلل  300 میلیون تومان برای 
نصب  که  شده  خریداری  خوانساری 
خدمات  ارایه  پاسخگوی  دستگاه،  این 
یک  همچنین  و  است  کشور  غرب  در 
نیروی  یک  با  همراه  آنژیوگرافی  دستگاه 
امیرالمومنین  بیمارستان  به  تخصص  فوق 

اختصاص یافته است.

ت
ت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداش

افشین استوار، مدیرکل دفتر مدیری

س دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
جمالیان، رئی

قلیــان
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عرضه قلیان در چای خانه های 
اصفهان ممنوع است و مجوز 
چای خانه ها تنها برای عرضه 

چای، دمنوش ها و دیگر 
نوشیدنی هاست. عرضه قلیان 
در حاشیه زاینده رود، پارک 
جنگلی صفه و پارک شهید 
رجایی اصفهان هم ممنوع 

شده است

به ویژه  بدن  ایمنی  قلیان می تواند سیستم  و  سیگار 
قرار  تاثیر  تحت  را  تنفس  دستگاه  ایمنی  سیستم 
معمولی  ویروس های  از  ویروس ها  تمام  دهد. 
جهش  و  جدید  ویروس  کرونا  تا  سرماخوردگی 
در  که  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  افراد  بدن  یافته، 
از  بیش  قلیان  و  سیگار  کنندگان  مصرف  بین  این 
کشیدن  هنگام  دارند.  قرار  خطر  درمعرض  دیگران 
قلیان ویروس از طریق نفس فرد آلوده به مخزن آب 
ویروس ها  که  جایی  آن  از  و  می شود  منتقل  قلیان 
در سرما حفظ می شوند، محفظه آب تعبیه شده در 
انتقال آن را  امکان  قلیان به حفظ ویروس کمک و 
به  رو  این  از  می کند.  فراهم  دیگر  فرد  به  فردی  از 
از  خود  سالمت  حفظ  برای  می کنیم  توصیه  مردم 
که  درحالیست  این  کنند.  خودداری  قلیان  استعمال 
اصفهان  چای خانه داران  اتحادیه  اعضای  از  گروهی 

چندروز پیش در اعتراض به ممنوعیت عرضه قلیان 
در چای خانه های این شهر، مقابل استانداری تجمع 
بیمار  از سرطان و  آنها در حمایت  کردند. در واقع 
اصفهان  فرهنگی  از شهر  کردن مردم تجمع کردند. 
بعید بود که صنفی به خاطر منافع شخصی خود در 
حمایت از قلیان تجمع کند و البته نمی دانند که دود 
فضای کسب و کار آنها موجب بیمار شدن خود آنها 
هم می شود. این حادثه نشان می دهد چرا در جهان 
با وجود مرگبار بودن دخانیات سودآورترین تجارت 
دنیاست؛ البته به بهای نابودی و کشتار مردم. چندی 
پیش مقامات شهر اصفهان اعالم کردند عرضه قلیان 
مجوز  و  است  ممنوع  شهر  این  چای خانه های  در 
دمنوش ها  چای،  عرضه  برای  تنها  چای خانه ها 
حاشیه  در  قلیان  عرضه  نوشیدنی هاست.  دیگر  و 
زاینده رود، پارک جنگلی صفه و پارک شهید رجایی 

اصفهان هم ممنوع شده است. 
بدن  ایمنی  قلیان می تواند سیستم  بهرحال سیگار و 
تاثیر  را تحت  تنفس  ایمنی دستگاه  به ویژه سیستم 
معمولی  ویروس های  از  ویروس ها  تمام  دهد.  قرار 
جهش  و  جدید  ویروس  کرونا  تا  سرماخوردگی 

یافته، بدن افراد را تحت تاثیر قرار می دهد که در این 
بین مصرف کنندگان سیگار و قلیان بیش از دیگران 
درمعرض خطر قرار دارند. استفاده از وسایل مشترک 
ویروس ها  انواع  درانتقال  باالیی  سهم  قلیان  مانند 
خواهد داشت. همچنین براساس پژوهش های انجام 
اقسام  و  انواع  مصرف  مخدر،  مواد  حوزه  در  شده 
از  بیماری هایی  درمان  باعث  تنها  نه  اعتیادآور  مواد 
سیستم  بلکه  نمی شود  ویروسی  بیماری های  جمله 
ایمنی و دفاعی بدن را تخریب می کند. سیستم ایمنی 
و  ایمنی  سلول های  و  سفید  گلبول های  شامل  بدن 
بیماری های  بروز  صورت  در  که  هستند  هورمونی 
ویروسی، قارچی و ایدز، آنفلوانزا، کرونا و ... عامل 
بیماری و عفونت ها را تخریب می کنند. حال اگر در 
عملکرد سلول های دفاعی بدن اختالالتی ایجاد شود، 
احتمال عفونت و بیماری در شخص مصرف کننده نیز 
افزایش می یابد. در واقع الکل و مواد مخدر از جمله 
کرده و موجب  فلج  را  بدن  ایمنی  کوکائین سیستم  
مرگ فرد می شود. این درحالیست که شاهدیم این 
افزایش  موجب  الکل  هستند  مدعی  برخی  روزها 

سیستم ایمنی بدن و درمان کرونا ویروس می شود.
در اینباره مسعود مردانی عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا 
می گوید: »قلیان توان انتقال تمام عفونت های دستگاه 
تنفسی از جمله ویروس کرونا را دارد. چرا که هنگام 
به  آلوده  فرد  نفس  طریق  از  ویروس  قلیان  کشیدن 
که  جایی  آن  از  و  می شود  منتقل  قلیان  آب  مخزن 
ویروس ها در سرما حفظ می شوند، محفظه آب تعبیه 
شده در قلیان به حفظ ویروس کمک و امکان انتقال 
آن را از فردی به فرد دیگر فراهم می کند. از این رو 
به مردم توصیه می کنیم برای حفظ سالمت خود از 

استعمال قلیان خودداری کنند.«

مصرف انواع مواد دخانی
موجب تخریب سیستم دفاعی بدن می شود

انجمن های  سراسری  کانون  پژوهش  کمیته  مسئول 
هم  قلیانی ها  به  کشور  اعتیاد  درمان  مراکز  صنفی 
از  که  است  ویروسی  »کرونا،  گفت:  و  داد  هشدار 
طریق تنفس به افراد دیگر منتقل می شود، لذا افرادی 
که به صورت جمعی از قلیان  مشترک استفاده کنند 
کرونا  به  مبتال  افراد  این  از  یکی  که  صورتی  در 
سایر  به  ویروس  این  انتقال  احتمال  باشد  ویروس 

افراد جمع بسیار باال می رود.«
محمدهادی فرح زادی در پی شیوع کرونا در جهان 
بودن  ضعیف  بدلیل  معتادان  اینکه  بر  تاکید  ضمن 
ابتال  پرخطر  گروه های  جزو  بدنشان  ایمنی  سیستم 
ادامه  به ویروس های مختلف به شمار می روند، در 
مخدر  مواد  توزیع کنندگان  و  تولید  »همیشه  افزود: 
وضعیت جوامع مختلف را بررسی کرده و بر اساس 
احساس نیاز جوامع، کاالهای خود را به مردم تبلیغ 
و عرضه می کنند؛  فروشندگان مواد مخدر در زمانی 
مواد خود  افسردگی  بیماری های  درمان  راستای  در 
تبلیغ می کنند و در دورانی درباره اضافه وزن و  را 

زیبایی اقدام به تبلیغ مواد مخدر می کردند و عمومًا 
عوام مردم نیز این تبلیغات را باور می کنند.«

وی ادامه داد: »توزیع کنندگان مواد اعتیادآور از هر 
فرصتی استفاده می کنند تا بر اساس نیازهای جامعه 
تبلیغات مورد نظر را راه اندازی کنند و فروش خوبی 
داشته باشند و اکنون که کروناویروس در دنیا شایع 
آن  درمان  برای  راهی  دنبال  به  مردم  و  است  شده 
هستند، باز هم فروشندگان مواد مخدر اقدام به تبلیغ 
برای مصرف الکل و مواد مخدر و تأثیر مثبت آن بر 

روی درمان این ویروس می کنند.«
مدیر مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه 
علوم پزشکی یزد همچنین تاکید کرد: »به طور کلی 
مواد مخدر سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند اما 
در برخی از مواد سرعت تخریب سیستم ایمنی بدن 
میان  این  در  است.  کمتر  دیگر  برخی  در  و  بیشتر 

الکل و کوکائین جزء آن دسته از موادی هستند که 
با سرعت بسیار باالیی سیستم ایمنی بدن را تخریب 

می کنند.«
مخدر  مواد  مصرف  اینکه  بر  تاکید  با  فرحزادی 
اثرگذار  بیماری  هیچ  درمان  و  پیشگیری  برای 
نیست، تصریح کرد: »باتوجه به اینکه گفته می شود 
خود  بهداشت شخصی  به  پیش  از  بیش  باید  مردم 
مواد  کنندگان  مصرف  که  آنجایی  از  و  کنند  توجه 
اعتیادآور و موادهای توهم زا نمی توانند تصمیم گیری 
فعالیت هایی  انجام  روی  بر  و  باشند  داشته  درستی 
لذا مصرف  مانند رعایت بهداشت خود توجه کنند 
از  اعتیادآور و موادهای توهم زا بیش  کنندگان مواد 

سایر افراد در معرض ابتال به این بیماری هستند.«
اعتیادآور  مواد  اینکه  به  »باتوجه  وی همچنین گفت: 
باعث نقص در سیستم ایمنی افراد می شوند، مصرف 
در  افراد  سایر  به  نسبت  نیز  مواد  تزریقی  کنندگان 
عفونت های  به  ابتال  پیرامون  خطرناک تری  وضعیت 
برای  که  است  این  ما  پیشنهاد  هستند.  مختلف 
مصرف کنندگان مواد مخدر آموزش هایی ارائه شود و 
در مراکز درمان اعتیاد کالس های آموزشی ارائه شود.«

قلیانی ها »کرونا« را جدی بگیرند!
کرونا  اینکه  به  اشاره  با  ریه  تخصص  فوق  یک 
باشد،  داشته  واقعی  فضای  آنکه  از  بیش  ویروس 
فضای مجازی در حال پرداخت گسترده تر به این 
هیچ  تاکنون  »خوشبختانه  گفت:  است،   موضوع 
نشده  گزارش  کشور  در  بیماری  از  مثبتی  مورد 

است.«
قلیان  و  سیگار  اینکه  بیان  با  مسجدی  محمدرضا 
ایمنی  سیستم  بویژه  بدن  ایمنی  سیستم  می تواند 
تصریح  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  تنفس  دستگاه 
معمولی  ویروس های  از  ویروس ها  »تمام  کرد: 
جهش  و  جدید  ویروس  کرونا  تا  سرماخوردگی 
یافته، بدن افراد را تحت تاثیر قرار می دهند که در 
از  بیش  قلیان  و  سیگار  کنندگان  مصرف  بین  این 
زیرا سیستم  دارند؛  قرار  سایرین در معرض خطر 
ایمنی بدن و ریه هایشان به مراتب نسبت به کسانی 
در  نیستند،  دخانی  کاالهای  کننده  مصرف  که 

معرض خطر بیشتری قرار دارد.«
به  عوارض  می تواند  قلیان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  باشد،  داشته  ریه ها  برای  بدتری  مراتب 
و...  بهداشت  وزارت  رسانه ها،   که  »درحالی 
زمینه  در  رسانی   اطالع  برای  را  خود  تالش  تمام 
خودداری  دست ها،  شستن  تنفسی،  آداب  رعایت 
از  استفاده  می کنند؛  و...  دادن  دست  روبوسی،   از 
انتقال  در  باالیی  سهم  قلیان  مانند  مشترک  وسایل 

انواع ویروس ها خواهد داشت.«
فصل  این  در  معموال  اینکه  به  اشاره  با  مسجدی 
مانند  سربسته  اماکن  به  قلیان  کنندگان  مصرف 
تصریح  می روند،  کافی شاپ ها  و  خانه ها  قهوه  
کرد: »در چنین فضاهایی که نظارت جدی هم بر 
طریق  از  راحتی  به  ویروس ها  ندارد،  وجود  آنها 
وسایل مشترک و هوای آلوده  فضا به راحتی منتقل 
می شوند و اثرات زیانباری برای دستگاه تنفسی به 

دنبال خواهند داشت.«

قلیــان
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لزوم توجه به
سبک زندگی سالم

غذایی  امنیت  و  سالمت  دبیرخانه  رئیس 
با اشاره  دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 
به اینکه وزارت بهداشت و درمان به تنهایی 
اظهار  نیست  جامعه  سالمت  تامین  به  قادر 
داشت: سالمت در بعدهای جسمی، روحی، 
معنوی و اجتماعی نیاز به فعالیت های گسترده 
دارد که نیاز است همه ارگان ها و ادارات به 
کمک وزارت بهداشت این مقوله مهم را برای 

عموم مردم تامین کنند. 
سبک  رعایت  اینکه  بیان  با  عزیزنژاد  حیدر 
از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  سالم  زندگی 
ابتال به بیماری ها دارد افزود: ساالنه 11 هزار 
میلیارد تومان برای بیماران سرطانی در کشور 
هزینه می شود که با رعایت سبک زندگی سالم 
کاهش  تا ۴0 درصد شاهد  افراد، 30  توسط 
همچنین  بود.  خواهیم  سرطان  به  مبتال  افراد 
نفر   ۴20 به  نزدیک  بوشهر  استان  در  روزانه 
دیالیز به صورت رایگان انجام می دهندکه 90 
درصد از آنان با آموزش و آگاهی دادن، قابل 

پیشگیری بوده است.
وی با گالیه از کاهش عوارض و مالیات ورود 
نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  کشور  به  سیگار 
مالیات  و  عوارض  افزایش  جای  به  مجلس 
واردات سیگار به کشور، آن را کاهش داده و 
به 18 درصد رسانده اند و این درحالی است 
که درکشورهای دیگر تعرفه 300 درصدی را 

اعمال کرده اند.

10 میلیون نفر در کشور
دخانیات مصرف می کنند

غذایی  امنیت  و  سالمت  دبیرخانه  رئیس 
نشان  خاطر  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اکنون نزدیک به  با توجه به آمارها هم  کرد: 
مصرف  دخانیات  کشور  در  نفر  میلیون   10
به علت  نیز  نفر  می کنند و ساالنه 100 هزار 
مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند.
نظام  اینکه طرح تحول  به  اشاره  با  عزیزنژاد 
سالمت یکی از اقدامات دولت بود افزود: این 
طرح با وجود کاهش پرداختی از جیب مردم 
که  شد  سبب  داشت  که  حسن هایی  سایر  و 
کم  افراد  اندازه  به  نیز  باال  توانمندی  با  افراد 
در  و  باشند  داشته  پرداختی  جامعه  بضاعت 
این خصوص بیمه ها متضرر شدند ولی با این 
دنبال  جدیت  با  را  طرح  این  دولت  وجود، 

خواهد کرد.
کشور  استان  کم تحرک ترین  را  بوشهر  وی 
نام برد و تصریح کرد: جمعیت 10 درصدی 
 30 به  دیگر  سال   25 از  پس  ما  سالمندان 
نیز 60 درصد  اکنون  درصد خواهد رسید و 
از جامعه دارای اضافه وزن و چاقی اند و این 
در حالی است که جمعیت دانش آموزان ما نیز 
دارای 25 درصد چاقی است که باید در حوزه 

سالمت به صورت جدی تر کار کنیم.

مسعود مردانی عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا

محمدهادی فرح زادی، مدیر مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی یزد

شاهراه اصلی انتقال ویروس کــرونا
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آمارها حاکی از آن است که دخانیات مرگ 60 هزار 
داخلی  آمار  بر طبق  دارد.  پی  را در سال در  ایرانی 
کشور، ساالنه 16 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در 
ایران از بین می روند و این در حالیست که اگر یک 
مقایسه با دخانیات انجام دهیم،مرگ و میر مرتبط در 
این بخش تقریباً ۴ برابر تصادفات جاده ای است ولی 
همچنان به طور متوسط ساالنه 10 هزار میلیارد تومان 
برای خرید سیگار در کشور هزینه می شود. بهرحال 
از  ناشی  میر  بارزترین علل مرگ و  از  سیگار یکی 
سرطان، بیماری های عفونی و سکته در جهان است. 
طبق گفته پزشکان در دود سیگار متجاوز از ۴ هزار 
آن ها  از  تعدادی  که  دارد  وجود  سمی  ماده  نوع 

سرطان زا است. 
مصرف  میزان  گذشته  سال   10 در  آمارها  براساس 
تنباکوی میوه ای در کشور 2 هزار تن بود این درحالی 
است که امروز این آمار به 15 هزار تن رسیده است. 
با وجود این که ضرر و زیان ناشی از تنباکوی میوه ای 
میزان  بیشتر است ولی  تنباکوی سنتی  از  مراتب  به 
استقبال از مصرف این نوع تنباکو به مراتب افزایش 
یافته است. براساس آمارها سن مصرف دخانیات در 
کشور به 12 تا 13 سال پایین آمده و این زنگ خطری 

برای خانواده ها به شمار می رود. 
میلیارد  مصرف دخانیات در کشور حدود 10 هزار 
تومان را در سال هدر می دهد که بار آن روی بخش 
سالمت تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، 
مصرف  اقتصادی  هزینه  که  است  حالی  در  این 
رفتن  دست  از  زودهنگام،  مرگ  شامل  دخانیات 
در  کار  از  غیبت  ناتوانی،  عمر،  ارزش  با  سال های 
دیگر بخش های توسعه ای تا 70 هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است. گزارش وزارت بهداشت، درمان 
ساالنه  کشور  در  می دهد،  نشان  پزشکی  آموزش  و 
50 تا 55 هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان 
خود را از دست می دهند و حدود 1۴ درصد از افراد 
باالی 15 سال در کشور، سیگار و دخانیات مصرف 

می کنند.

5 درصد بیماران
بر اثر استعمال دخانیات بستری می شوند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا با بیان این که 
دخانیات، شایع ترین عامل مرگ و میر قابل پیشگیری 
عمده  مشکالت  از  یکی  گفت:  است،  جهان  در 
بهداشت در زمان حاضر، گسترش استعمال دخانیات 
در جامعه به عنوان یکی از شایع ترین عوامل مرگ و 
میر در جهان است. مصرف این مواد عامل 25بیماری 
و  قلبی  بیماری های  و  سرطان ها  جمله  از  کشنده 
عروقی است که انتظار می رود در سال های آینده این 
وضعیت به افزایش مرگ و میر و کاهش طول عمر 

نیز منجر شود.
 500 سال  هر  افزود:  ادامه  در  تنهایی  حجت اله 
در  بستری  افراد  تعداد  درصد   5 معادل  نفر،  هزار 
در  دخانیات  استعمال  اثر  بر  کشور  بیمارستان های 
تا   100 کم  دست  ساالنه  می شوندکه  بستری  حالی 
دود می شود.  مردم،  پول  از  ریال  میلیارد  هزار   110
بهرحال در سال های اخیر مصرف انواع مختلف مواد 
دخانی مانند قلیان به طور گسترده در جامعه شایع 
و  جوانان  ورود  در  را  خاصی  نقش  که  است  شده 
می کند.  ایفا  دخانیات  استعمال  عرصه  در  نوجوانان 
باید این گروه از افراد جامعه در ترک استعمال این 

مواد تالش بیشتری کنند. 
تنهایی با بیان این که تعداد مراکز عرضه قلیان و فروش 
مواد دخانی و سیگار روند رو به رشد دارد، افزود: 
سال های  در  بهداشت  جهانی  سازمان  آمار  طبق  بر 

بیش از یک هزار واحد قلیانسرا میزبان افراد 13 سال به باالی اصفهانی

دخانیات، دروازه ورود 85 درصد
معتادان به عرصه مواد مخدر 

اخیر، گرایش به مصرف سیگار در بین افراد جامعه و 
به خصوص جوانان، گسترش روزافزونی داشته است. 
همچنین به گفته همین سازمان در هر 6 ثانیه یک نفر 
بر اثر ابتال به امراض ناشی از مصرف دخانیات جان 
خود را از دست می دهد. در واقع استفاده از دخانیات 
ساالنه سبب مرگ 9.۴ میلیون نفر می شود و انتظار 
می رود که طی 20 سال آینده این رقم دو برابر شود.

تولیدکنندگان مواد مخدر
از همه گیر شدن قلیان بهره می برند

با  ادامه  در  شهرضا  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
هنوز  دخانیات  مصرف کنندگان  تعداد  این که  بیان 
که  می رود  احتمال  و  است  افزایش  به  رو  همچنان 
از 3.1 میلیارد نفر در حال حاضر به 7.1 میلیارد تا 
سال  2025 برسد، تاکید کرد: دخانیات، دروازه ورود 
85 درصد معتادان به عرصه مواد مخدر بوده است. 
تولیدکنندگان مواد مخدر از فرم قابل پذیرش فرهنگی 
جدیدی که در کشورمان برای قلیان به وجود آمده، 
از  مخدر جدید  مواد  عرضه  برای  و  کردند  استفاده 

شکل و شمایل قلیان بهره می گیرند.
تنهایی با بیان اینکه ُگل یا ماری جوانا خصوصیات 
قلیان را دارد، چندان خطرناک به نظر نمی آید، بوی 
با  افزود:  است،  راحت  آن  مصرف  و  دارد  خوبی 
استفاده از این ترفند، این ماده خطرناک در فرهنگ 
عمومی مصرف قلیان حتی برای کسانی که قصدشان 
کجروی نیست، وارد شده است در حالی که عوارض 
سنگینی روی مغز دارد. بهرحال نوجوانان و جوانانی 
احتمال  می کنند،  دخانیات  استعمال  به  مبادرت  که 
از  بیشتر  مرتبه  ریه 22  به سرطان  آن ها  مبتال شدن 
از  تا 25 سال زودتر  است و 20  افراد غیرسیگاری 

همساالن خود می میرند.
وی در ادامه گفت: استعمال دخانیات همچنین سبب 
به وجود آمدن نوزاد معلول و ناقص الخلقه و کم وزن 
و نیز افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون و خطر 
ابتال به بیماری های فشار خون باال و گرفتگی عروق و 

در نهایت ایجاد حمله قلبی و سکته می شود. 

افزود:  شهرضا  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از سال 9۴ 
ابالغ شد و طرح جمع آوری قلیان از چایخانه ها از 
با  و  اصفهان  بهداشت  مرکز  توسط   95 سال  مرداد 
همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی در اصفهان به 
اجرا در آمد و به دنبال آن تعدادی از چایخانه ها به 
دلیل اصرار بر عرضه قلیان، پلمپ شدند. اما در سال 
96 به دلیل اتفاقاتی که افتاد و مصوبه جدید مجلس، 
این مراکز مجدد فعال شدند. اواخر سال 96 فوریت 
استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات توسط تعدادی از نمایندگان 
استفساریه،  این  اساس  بر  شد.  تصویب  مجلس  در 
اماکن عمومی در تبصره یاد شده، شامل چایخانه ها 
و قهوه خانه های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات 
در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری نخواهد شد و 
به عبارتی دیگر چایخانه ها و قهوه خانه ها از شمول 
اماکن عمومی خارج می شوند. بدین ترتیب بسیاری 
کردند.  کار  به  شروع  شده،  تعطیل  چایخانه های  از 
بهرحال در حال حاضر مجموع مراکز عرضه کننده 
قلیان در استان اصفهان حدود یک هزار و ۴00 واحد 
تخمین زده می شود و بیشتر مراجعه کنندگان به آن ها 

افراد 13 سال تا جوانان هستند.

نقش رسانه و آموزش و پرورش
جدی گرفته شود

یک متخصص بیماری های عفونی و ریه با اشاره به 
اثرات مصرف دخانیات بر روی سیستم تنفسی انسان 
گفت: عوارض مصرف دخانیات به چند دسته تقسیم 
می شود که یکی از آن ها، بیماریهای تنفسی و ریوی 
است، عوارض بسیار شایعی در این زمینه وجود دارد 
که مهم ترین آن ها، بیماری های مزمن انسدادی تنفسی 
است، این بیماری ها شامل برونشیت مزمن، آمفیزم و 

آسم می شود.
علیرضا بیاتی در ادامه افزود: عالئم بیماری های مزمن 
انسدادی تنفسی به صورت سرفه، تنگی نفس، دفع 
نشان می دهد.  را  خلط و خس خس سینه خودش 

در نهایت این بیماران مبتال به نارسایی تنفسی شده و 
ناتوان می شوند به گونه ای که حتی کارهای فیزیکی 

عادی روزانه خود را نمی توانند انجام دهند.
راهکارهایی  چه  با  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
می توان از شیوع مصرف دخانیات در جامعه جلوگیری 
کرد، افزود: در این خصوص نقش رسانه ها، آموزش و 
پرورش و خانواده ها بسیار پررنگ است. اطالع رسانی 
درباره عوارض سیگار و قلیان باید در رسانه ها، مدارس 
و خانواده ها به صورت جدی و مکرر دنبال شود تا 

مردم به ویژه نسل جوان در این زمینه آگاه شوند.

»عادت« با انتخاب و
»اعتیاد« با مسائل روانی همراه است 

مسئول واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان رضوی در 
کالس »آشنایی با مضّرات دخانیات« این بیمارستان بر 
تاثیرات مخرب سیگار بر زندگی تاکید کرد و گفت: 
هر گونه وابستگی جسمی و روانی که بتواند زندگی 
شغلی  خانوادگی،  اجتماعی،  محورهای  در  را  فرد 
تعریف  در  کند،  مختل  روانی  و  و سالمتی جسمی 
و  حشیش  مخدر،  مواد  می گیرد.  قرار  اعتیاد  علمی 
ماری  جوانا، مواد محرک سیستم عصبی، مواد کندساز 
سیستم عصبی، مواد توهم زا، مواد استنشاقی و سیگار 

و نیکوتین را شامل می شود.
محمد کیانی فر در ادامه افزود: در واقع باید در نظر 
داشت که »عادت« با داشتن انتخاب و »اعتیاد« با مسائل 
روانی و جسمی همراه است. بهرحال عدم آگاهی در 
مورد مضرات سیگار، نداشتن اعتماد به نفس کافی، 
کاذب،  خوشایندی  و  آرامش  احساس  خودنمایی، 
شرایط خانوادگی نامطلوب، نداشتن مهارت های الزم 
به  نبود نظارت خانواده  بیکاری،  فقر،  برای زندگی، 
خصوص در دوران نوجوانی، رفتارهای ضداجتماع از 

جمله این دالیل اثبات شده علمی به شمار می روند.
وی با بیان اینکه روزانه 15 میلیارد سیگار در جهان به 
فروش می رسد، گفت: در هر دقیقه 10 میلیون سیگار 
فروخته می شود. این اتفاق در بین زنان و نوجوانان 
در هر دو جنس رو به افزایش بوده و این در حالیست 

بر  است. همچنین  اعتیاد  دروازه  کشیدن  که سیگار 
اساس آمارهای ثبت شده در جهان، هر 6 ثانیه یک 
نفر بر اثر سیگار می میرد و هزینه بیماری های مرتبط 
با سیگار بیش از 200 میلیارد دالر در جهان بوده و 
به  طور متوسط 12 تا 15 سال از عمر مفید را کاهش 
می دهد. به  طوری که هر سیگار 5 دقیقه از عمر را 
کم می کند و یک نفر از هر 5 دانش آموز و روزانه 
بین80 هزار تا 100هزار کودک در جهان شروع به 
سیگار کشیدن می کنند که بیش از نیمی از آن ها در 

آسیا زندگی می کنند.
در  کسانی که  از  درصد   50 کرد:  تصریح  فر  کیانی 
نوجوانی سیگار می کشند، این فّعالیت را 15 تا 20 
سال ادامه می دهند واین در حالیست که بیشتر از ۴ 
مواد شیمیایی سرطان زا در سیگار  توکسین و  هزار 
دیده شده است. شرکت های سیگار ساالنه 12 میلیارد 
دالر برای بازاریابی و تبلیغات هزینه می کنند که بیشتر 

روی کودکان اثر منفی می گذارد.
که  می دهد  نشان  مطالعات  کارشناس،  این  گفتۀ  به 
بیش از 70 درصد از افراد سیگاری  می خواهند سیگار 
را ترک کنند و 90 درصد آن ها که بدون اطالعات 
کافی اقدام به ترک می کنند، مجدداً شروع به مصرف 
می کنند. در واقع، میزان موفقیّت ترک با به کارگیری 
پزشک، داروهای مورد تأیید سازمان غذا، مشاوره و 

سایر حمایت ها باال می رود.
کشورهای  در  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  کیانی فر 
اروپایی نزدیک به 20 درصد از افراد در سنین 13 تا 
15 سال سیگار می کشند و در کشور ما بر اساس آمار 
موجود از جمعیت حدود 12 درصد از افراد باالی 
15 سال سـیگاری هستند. بنابر تحقیقات انجام شده، 
می توان گفت که تقریباً تمام افراد سیگاری، مصرف 
آغاز  نوجوانی خود  یا  کودکی  دوران  در  را  سیگار 
می کنند و 88 درصد از بزرگ ساالن سیگاری عادت 

خود را پیش از 18 سالگی کسب کرده اند.

قرار گرفتن در معرض دود سیگار
گوش،  عفونت  به  ابتال  احتمال  کرد:  ابراز  کیانی فر 
آسم، حمالت حساسیتی، التهاب لوزه ها و ذات الّریه 
در کودکانی که در معرض دود سیگار والدین خود 

قرار دارند، بیشتر است.
بیماری های  به  ابتال  احتمال  هم چنین  گفت:  وی 
واکنش های  بروز  و  ریه  سرطان  و  ریوی  و  قلبی 
افزایش می یابد، چرا که دود سیگار یک  حساسیتی 

ماده حساسیت زاست.
این کارشناس بیان کرد: سردرد، حالت تهوع، خواب 
آلودگی، کاهش اکسیژن خون، افزایش فشار خون و 
ضربان قلب، تشدید آسم، آلرژی و سایر بیماری ها نیز 
از عوارض قرار گرفتن در معرض دود سیگار است.

وی تأکید کرد: تحقیقات نشان می دهد استعمال دخانیات 
در دوران بارداری و قرار گرفتن در معرض سرب پس 
بیش  اختالل  موارد  سوم  یک  بروز  در  نوزاد  تولد  از 
فعالی و کمبود دقت و قدرت تمرکز کودکان نقش دارد. 
هم چنین میزان نیکوتینی که یک کودک دریافت می کند، 
جالب توجه است؛ اگر پدری سیگاری باشد، مثل این 
است که کودکش ساالنه 30 نخ سیگار می کشد و اگر 
مادر کودک سیگاری باشد، این تعداد به 50 نخ در سال 
و چنانچه هر دو والدین کودک سیگاری باشند مانند آن 

است که خود کودک ساالنه 80 نخ سیگار بکشد.
شوهر  که  سیگاری  غیر  زنان  کرد:  تصریح  کیانی فر 
آن ها سیگاری هستند، 50 درصد بیشتر در خطر ابتال 

به سرطان ریه هستند.

بیشتر فیلترهای سیگار
قابلیت تجزیه پذیری در طبیعت ندارند 

قابلیت  سیگار  فیلترهای  بیشتر  کرد:  بیان  کیانی فر 
 95 واقع،  در  و  ندارند  را  طبیعت  در  تجزیه پذیری 
طبیعت  در  تا  می کشد  آن ها سال ها طول  از  درصد 
تجزیه و به چرخه محیط زیست بازگردند. هم چنین 
در ته سیگارها بیش از 165 ماده شیمیایی وجود دارد 
که حیوانات کوچک و پرندگان ممکن است آن ها را 

با غذا اشتباه گرفته و ببلعند.
وی با اشاره به اینکه ته سیگارها برای تجزیه شدن 
در طبیعت حداقل به 5 سال زمان نیاز دارند، عنوان 
کرد: بلعیدن ته سیگار منجر به سوء تغذیه، بی اشتهایی 
یا مصرف نکردن غذا در حیوان یا پرنده می شود چرا 
که ته سیگار می تواند مجاری گوارشی را مسدود و از 
هضم غذا جلوگیری کند یا با انباشته شدن در مجاری 
گوارشی حیوان احساس سیری و پری کاذب کرده و 

از غذا دست بکشد.

ت و درمان شهرضا
س شبکه بهداش

تنهایی، رئی

تحقیقات نشان می دهد استعمال دخانیات در دوران بارداری و قرار گرفتن در معرض سرب پس از تولد 
نوزاد در بروز یک سوم موارد اختالل بیش فعالی و کمبود دقت و قدرت تمرکز کودکان نقش دارد. هم چنین 
میزان نیکوتینی که یک کودک دریافت می کند، جالب توجه است؛ اگر پدری سیگاری باشد، مثل این است 
که کودکش ساالنه ۳۰ نخ سیگار می کشد و اگر مادر کودک سیگاری باشد، این تعداد به ۵۰ نخ در سال و 

چنانچه هر دو والدین کودک سیگاری باشند مانند آن است که خود کودک ساالنه ۸۰ نخ سیگار بکشد



شماره 51 | بهمن ماه 1398| 9

پویش »نم  نم« در خرداد سال جاری سه سالگی خود را در 
زاهدان جشن گرفت. پویشی که صنف فروشندگان را ترغیب 
می کند که بصورت خودجوش از فروش انواع محصوالت 
دخانی اجتناب کنند. این پویش در استانی اتفاق می افتد که به 
لحاظ همجواری مرزی هم در معرض قاچاق انواع کاالهای 
دخانی و مخدر است و هم اینکه آمار استعمال در این استان 
به خصوص در خصوص تنباکوهای جویدنی باالست. بهرحال 
حرکت های اینچنینی در جهت کاهش مصرف و رشد فرهنگ 
ضد دخانی بسیار ارزشمند است که باید به صورت سراسری 
و خودجوش در سایر نقاط کشور هم اتفاق بیافتد. اگر این 
مهم محقق شود موجب می شود که در خصوص بسیاری از 
کاالهای آسیب رسان و پیشگیری از آسیب های آن به جای 
درمان، شهروندان پیش از قانون و مسئوالن مطالبه گر باشند. 
مدیر گروه سالمِت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
در رابطه با این پویش می گوید: »در این پویش مردمی که با 
کمک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سیستان و بلوچستان 
از سود  به چشم پوشی  ترغیب  واحدهای صنفی  اجرا شد، 
حاصله از فروش دخانیات می شوند.« عبدالرزاق پاکزاد افزود: 
است،  شده  آغاز  پیش  سال  سه  از  که  مردمی  پویش  »این 
همچنان ادامه خواهد داشت.« وی در ادامه گفت: »تا کنون به 
3 واحد صنفی، سوپرمارکت بیابانگرد واقع در خیابان دانش 
بلوار  در  واقع  لشکری  ، سوپرمارکت  فاصل 15-17(  )حد 
جانبازان روبروی بازارچه استانداری و سوپر مارکت المهدی 
جنب میدان خیام با حضور نماینده انجمن صنفی درمانگران 
اعتیاد استان و نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر لوح پویش 

نم نم اهداء شد.«
مدیر گروه سالمِت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
ادامه داد: »پویش »نه به مواد دخانی و مخدر« از ابتدای سال 
زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فعالیت  محدوده  در  جاری 
شروع به کار نموده و هم اکنون 61 فروشگاه دیگر نیز برای 

پیوستن به این پویش اعالم آمادگی کرده اند.«
پاکزاد تاکید کرد: »یکی از مهمترین اقدامات درمورد حفاظت 
دخانیات،  مصرف  از  ناشی  و صدمات  آسیب ها  از  جوانان 
ممنوعیت تشویق و تحریکات صنایع دخانی است. از صاحبان 

فروشگاه ها می خواهیم تا با پیوستن به پویش نم نم و تصمیم 
به عدم فروش مواد دخانی، به سالمت جوانان و نوجوانان 

استان کمک کنند.«
سید مهدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
به 1۴  نزدیک  آمار،  آخرین  »براساس  می گوید:  نیز  زاهدان 
درصد افراد بالغ کشور مصرف کننده دخانیات هستند که این 
آمار در سیستان و بلوچستان نزدیک به20 درصد است و در 

مقایسه با 15 سال قبل، بیش از دو برابر شده است.«

فرهنگ سازی در جهت کاهش
فروش دخانیات از اهداف »نم نم«

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه 
مصرف دخانیات، باعث مرگ 60 هزار نفر در کشور شده 
است، گفت: »ممنوعیت تبلیغ و کاهش دسترسی به دخانیات 
راهکار حفاظت از جوانان از این آسیب  است. بنابراین در این 
زمینه پویش »نم  نم« برای حفظ سالمت جوانان و نوجوانان 
آغاز شده است.« احمد جنیدی جعفری با بیان اینکه 7 هزار 
نوع ماده شیمیایی در مواد دخانی وجود دارد که 70 نوع آن 
سرطان  زاست، تاکید کرد: »مصرف دخانیات و مواجهه با دود 
دست دوم و حتی دست سوم آن، عامل مرگ 8 میلیون نفر از 
مردم جهان است که این میزان در ایران حدود 60 هزار مورد 
برآورد شده است. بنابراین یکی از اقدامات مهم و راهکارهای 
حفاظت از جوانان از آسیب  ها و صدمات ناشی از مصرف 
دخانیات ممنوعیت کامل تبلیغات، تشویق و حمایت صنایع 
تأثیر  تحت  که  جوانانی  است.  دسترسی  کاهش  و  دخانی 

تبلیغات فریبنده صنایع دخانی و مراکز فروش این محصوالت 
دچار  راحتی  به  مورد  این  کردن  تجربه  با  می  گیرند  قرار 
وابستگی شده و به یک مصرف  کننده دائمی مواد دخانی تبدیل 

می  شوند.« وی در ادامه با اشاره به پیوستن واحدهای صنفی 
به »پویش نم نم« ) نه به مواد مخدر، نه به مواد دخانی( به 
منظور حفظ سالمت نوجوانان و جوانان افزود: »این پویش با 
هدف فرهنگ  سازی برای کاهش عرضه محصوالت دخانی و 
جلب حمایت  های مردمی از واحدهای صنفی مجاز عرضه، که 

داوطلبانه از فروش محصوالت دخانی خودداری کرده  اند، آغاز 
شده است.« جنیدی در ادامه ضمن تقدیر از همکاران فعال 
در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که پیشنهاد دهنده اولیه این 
پویش هستند، تاکید کرد: »متصدیان واحدهای صنفی با آگاهی 
از خطرات مصرف دخانیات و اعتقادات راسخی که در مورد 
تأثیرات منفی عرضه دخانیات بر برکت و روزی خود دارند 
و همچنین نقش بارزی که می  توانند در تحقق اهداف سالمتی 

در نسل بدون دخانیات ایفا کنند، به این پویش می  پیوندند.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به 
مضرات استعمال دخانیات و به خطر افتادن سالمت جوانان 
و تأثیر قابل توجه این طرح بر کاهش دسترسی و مصرف 
دخانیات، متذکر شد: »واحدهای صنفی در این پویش با شعار 
از  بگذرید«  مضراتش  از  هم  شما  گذشتیم،  سودش  از  »ما 
فروش مواد دخانی خودداری می  کنند. همچنین برنامه تشدید 
بازرسی و اعمال قانون در تخلفات صورت گرفته در مراکز 
عرضه و فروش محصوالت دخانی مغایر با قانون جامع کنترل 
دخانیات و ممنوعیت جامع تبلیغات در دستور کار وزارت 
بهداشت و ارگان  های ذیربط است و تبلیغ دخانیات مشمول 
به  متخلفین  مشاهده،  صورت  در  که  است  سنگین  جرایم 

مراجع قضایی معرفی می  شوند.«

تمام واحدهای صنفی به این کمپین بپیوندند
تمایل  صورت  در  صنفی  »واحدهای  کرد:  اضافه  جنیدی 
بهداشتی  معاونت  به  نم  نم« می  توانند  »پویش  به  پیوستن  به 

امیدواریم  کنند.  مراجعه  خود  شهر  پزشکی  علوم  دانشگاه 
روزی برسد که تمام واحدهای صنفی عضو فعال این کمپین 
باشند. همچنین فروشگاه  های زنجیره  ای هم علیرغم اینکه جزو 
واحدهای صنفی مجاز عرضه دخانیات نیستند، می  توانند با 
پیوستن به پویش نم  نم، به این حرکت مردمی با هدف تقویت 
قبح فروش و مصرف دخانیات به سالمت جوانان و نوجوانان 
کمک کنند.« جنیدی در پایان یادآور شد: »اطالعات در مورد 
این پویش ملی در پیام رسان  های سروش، ایتا و گپ با آدرس 
با  و  است  دسترسی  قابل   @NamNam_Campaign
معرفی این پویش به مردم و دیگر اصناف در جهت جلب 
عزیز  شهروندان  همچنین  می  شود.  تالش  مردمی  حمایت 
در سراسر کشور  بهداشتی  اعالم شکایات  می  توانند جهت 
به صورت شبانه روزی با سامانه 190تماس بگیرند. بازرسان 
بهداشت محیط در اسرع وقت شکایات را پیگیری کرده و 

رسیدگی خواهند کرد.«

 ما از سودش گذشتیم، شما هم از مضراتش بگذرید
همچنین جلسه پویش نم نم با حضور دکتر مسجدی دبیر کل 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و دبیر انجمن صنفی 
درمانگران اعتیاد استان سیستان و بلوچستان و سایر اعضا، در 
سالن کنفرانس این سازمان مردم نهاد با هدف همکاری هرچه 

بیشتر در روند کاهش مصرف دخانیات برگزار شد.
پویش نم نم که با هدف کاهش مصرف دخانیات و مضرات 
تشویق  برای  است،  کرده  کار  به  آغاز  زاهدان  شهر  در  آن 
فروشگاه های بدون دخانیات با عنوان »فروشگاه های ایمن« 
و با شعار » دخانیات نداریم. ما از سودش گذشتیم شما از 
مضراتش بگذرید« ایجاد شده است. این پویش با ایجاد انگیزه 
برای نصب پوستر شعار ذکر شده در فروشگاه ها و تقدیم 
لوح سپاس به آن ها به پاس گذشتن از سود فروش دخانیات 
و ایجاد محلی امن برای خرید شهروندان علی الخصوص 
کودکان و نوجوانان همکاری می کند که با ایجاد فروشگاهی 
خود  به  را  باالتری  سود  درنتیجه  و  بیشتر  فروش  ایمن، 

اختصاص دهند.

پویش »نم  نم« برای حفظ سالمت جوانان و نوجوانان آغاز شده است 

رشد مصرف دخانیات در سیستان و بلوچستان

علی رغم مصوبه سازمان لیگ برتر فوتبال ایران که بیش از دو سال از 
تاریخ آن می گذرد، هیچ گونه اقدامی به منظور ممانعت از ورود و استعمال 
دخانیات در ورزشگاه های کشور صورت نگرفته و هیچ برخوردی نیز با 
مصرف کنندگان روی سکو ها صورت نمی گیرد. این درحالیست که در 31 
تیرماه سال 1396؛ طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران در 
فصل 97-96، ورود و استعمال دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور 
و  آید  به شمار  ممنوعه  اقالم  ترتیب سیگار جزو  بدین  تا  ممنوع شد، 
با سیگار وارد ورزشگاه شوند. تصمیمی  تماشاگران حق نداشته باشند 
که شاید در همان هفته های اول با سخت گیری نیروی انتظامی به منظور 

محل  در  دخانیات  فروش  و  خرید  یا  ورود  با  برخورد  و  جلوگیری 
ورزشگاه ها و به ویژه ورزشگاه آزادی همراه بود ولی به مرور زمان باز 
هم اوضاع به روال قبل بازگشت. بهرحال در همان هفته های ابتدایی پس 
از ممنوعیت ورود و استعمال دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور بود 
که با توجه به سخت گیری های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی 
قیمت سیگار در ورزشگاه آزادی به باالترین حد ممکن رسید و بازار 
فروشندگان حاضر در ورزشگاه به عنوان افرادی که امکان خرید سیگار از 
آن ها امکان پذیر بود حسابی داغ شد. هرچند تماشاگرانی هم بودن که از 
بازرسی های صورت گرفته قسر در می رفتند و می توانستند با خود به درون 

سیگار از طرفداران ثابت نیمکت آزادی

ورزشگاه سیگار وارد کنند. مسئله ای که صرفا تا چند هفته پس از این 
تصمیم حیاتی در جهت سالم سازی ورزشگاه ها از سوی سازمان لیگ 

ادامه داشت و پس از آن به دست فراموشی سپرده شد.

عدم نظارت بر سکوها و تماشاگران متخلف
در حین ورود به ورزشگاه ها امکان بازرسی بدنی از سوی ماموران 
انتظامی وجود دارد و به طور خاص زمانی که قصد ورود  نیروی 
به ورزشگاه آزادی را دارید دو مرتبه بازرسی بدنی می شوید، اما به 
هیچ وجه نظارتی روی سکو ها وجود ندارد و با تماشاگران متخلفی 
که به دستورالعمل ممنوعیت مصرف دخانیات در ورزشگاه ها توجه 
نمی کنند برخورد نمی شود. بهرحال همان زمان نیز هوادارانی بودند 
که به راحتی روی سکو ها سیگار و یا سایر مواد دخانی استعمال و 
فروشندگان درون ورزشگاه با روش های مختلف و به دور از چشم 
ماموران نیروی انتظامی اقدام به فروش سیگار با قیمتی فراتر از قیمت 

درج شده روی پاکت می کردند.
12 آبان ماه سال جاری، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدرتهران درباره 
در  دخانیات  مصرف  ممنوعیت  درباره  فوتبال  لیگ  سازمان  اینکه 
ورزشگاه ها مصوبه ای داشته است و علت اجرایی نشدن این مصوبه 
اجرا  و  نشده  ابالغ  پلیس  به  و  مصوب  قانون  این  گفت:  چیست، 
نمی شود، در صورتیکه استعمال دخانیات در ورزشگاه های کشور های 
اروپایی ممنوع است. سرهنگ محمد بخشنده در ادامه با تاکید بر 
اینکه به عنوان پلیس قطعا خواستار ممنوعیت مصرف دخانیات در 
ورزشگاه ها هستیم، تاکید کرد: به تبعات این موضوع و مخالفت های 
احتمالی با آن فکر نمی کنیم. ما می خواهیم محیط جامعه ورزش ما 
پاکسازی و سالم سازی شود چراکه هیچ خانواده ایرانی دوست ندارد 
شاهد مصرف دخانیات در محیط ورزشگاه ها باشد، زیرا جوانان ما 
در این محیط حضور پیدا می کنند. عالوه بر این، فضای ورزشگاه با 
این شرایط )مصرف سیگار( زیاد برای حضور جوانان مناسب نیست 
داخل  به  را  اجازه ورود سیگار  قطعا  اعالم شود،  ممنوعیتی  اگر  و 
ورزشگاه نخواهیم داد. وی با بیان اینکه باید وزارت ورزش و جوانان 
و نیز فدراسیون فوتبال در این زمینه )ممنوعیت مصرف دخانیات در 

ورزشگاه ها( تصمیم بگیرند، یادآور شد: باید این موضوع در ارگانی 
مانند شورای تأمین، وزارت ورزش و ریاست جمهوری مصوب و 
ابالغ شود تا پلیس با هماهنگی مقام قضایی آن را عملیاتی کند، چراکه 

نمی توانیم شخصا درباره این موضوع اقدام کنیم.
»وقتی ممنوعیتی برای استعمال سیگار در ورزشگاه های ایران وجود 
ندارد به طور حتم نمی توان گل یا حشیش را با توجه به شباهت 
نوع مصرف این دسته از مواد دخانی با یکدیگر تمیز داد و در همین 
در  مخدر  مواد  مصرف  مورد  در  متفاوتی  گزارش های  بار ها  رابطه 
ورزشگاه های کشور منتشر شده است که متاسفانه با گذشت بیش 
از دو سال از مصوبه سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، هیچ اتفاق مثبتی 
آینده  برای  نیز  برنامه ای  و  نگرفته است  این خصوص صورت  در 
تعریف نشده است و همه چیز در همان نقطه اول قرار دارد. مصرف 
دخانیات در ورزشگاه های ایران تنها نمونه ای از عقب افتادن فوتبال 
کشور نسبت به فوتبال روز دنیا است که با استفاده از تجهیزات مدرن 
و سیستم های نظارتی قوی نه تنها میزان درگیری و تنش روی سکو ها 
را به حداقل رسانده اند بلکه امکان ورود و مصرف سیگار یا هر ماده 
با  نیست و  امکان پذیر  از سوی تماشاچیان  به هیچ وجه  مخدری 
توجه به تجهیز ورزشگاه به دوربین های پیشرفته با افراد متخلف که 
امکان شناسایی آن ها به راحتی فراهم است برخورد می شود. امروزه 
ورزشگاه های  فوتبال در کشور های توسعه یافته نه تنها برای مردان، 
بلکه برای زنان و کودکان محیطی ایمن است که می توانند ساعاتی را 
با آسودگی به تماشای این رشته ورزشی چه در رده باشگاهی و چه 
در رده ملی بنشینند. مسئله ای که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد و 
شاهد حضور کودکانی در ورزشگاه ها هستیم که مجبورند فوتبال را با 

بوی نامطبوع سیگار یا هر ماده مخدری دیگری تماشا کنند.
به طور حتم ورود جدی مسئوالن در سطح وزارت ورزش و جوانان، 
فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، نیروی انتظامی و هر دستگاه متولی 
دیگری نسبت به پاکسازی محیط ورزشگاه های فوتبال ایران از دخانیات 
و مواد مخدر مقوله ای اجتناب ناپذیر است که باید هرچه سریع تر در 
قانونی، هر  روند  تعریف وظایف و طی  با  و  گیرد  قرار  کار  دستور 
مجموعه به نوبه خود با این پدیده بغرنج در ورزش کشور مقابله کند.

ِت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پاکزاد، مدیر گروه سالم

ت
ت محیط و کار وزارت بهداش

س مرکز سالم
جنیدی، رئی
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نشست شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر 
15 بهمن در دفتر مرکزی »شبکه« با حضور انجمن ها 
و سازمان های مردم نهاد عضو برگزار گردید. در این 
از  جامع  برنامه های  ارائه  و  جمع بندی  انجام  برنامه 
سوی حاضرین مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه 
علمی  انجمن  شامل  شبکه  جدید  اعضای  همچنین 
بیماری های کم تهاجمی زنان، انجمن علمی چشم و 
العالج مهر  بیماران سرطانی و صعب  کانون حامیان 
انجمن های خود، دالیل عضویت  به معرفی  گلستان 
از  پیشگیری  مسیر  در  فعالیت ها  نوع  و  شبکه  در 

بیماری های غیر واگیر پرداختند.
به گزارش روابط عمومی »شبکه«، محمدرضا مسجدی 
مدیرعامل »شبکه« گفت: »در سال جدید اعضای شبکه 
به صورت مشترک یک طرح جامع در جهت اهداف 

کلی را تدوین کنند.« 
عضو  پورهاشمی  عباس  سید  آقای  نیز  ادامه  در 
زدنی  مثال  اقدامات  به  اشاره  با  شبکه  مدیره  هیئت 
کرد  امیدواری  ابراز  خود،  فعالیت  مدت  در  شبکه 
شبکه  عضو  سالمت محور  سازمان های  و  انجمن ها 
بتوانند پرچمدار اقدامات بزرگ و تاثیرگذار در سطح 
جلسه  همزمانی  به  توجه  با  همچنین  باشند.  کشور 
عمومی اعضای شبکه با روز جهانی سرطان یکی از 
موضوعات مطرح شده، انجام مداخالت الزم از سوی 
خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به منظور کنترل و 
همچنین تسهیل درمان بیماری های غیرواگیر بود. در 
حامیان  کانون  مدیرعامل  حزینی  آقای  راستا  همین 
بیماران سرطانی و صعب العالج مهرگلستان و پدر 
علم تسکینی ایران با ارائه گزارشی از اقدامات تشکل 
بیماران مبتال به سرطان،  از  خود در جهت حمایت 
شبکه  عضو  تشکل های  دیگر  با  همکاری  جهت 
بنیاد  مقام  قائم  ریاضی  خانم  نمود.  آمادگی  اعالم 
ملی نیکوکاری کنترل سرطان نیز موضوع پیشگیری 
گفت:  و  دانست  سالمت  نظام  نخست  اولویت  را 
بر خالف  از جمله سرطان  واگیر  غیر  »بیماری های 
HIV و کرونا تک عاملی نبوده و مجموعه شرایطی که 
زیست افراد و سبک زندگی آن  ها را می سازد می تواند 
شود. منجر  بیماری ها  این  به  ابتال  عدم  یا  ابتال  به 

به عنوان گام نخست  آگاه سازی  آموزش و  بنابراین 
اجرایی سازی برنامه های پیشگیری از سرطان است.« 

جلسه شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر با مسئوالن 
با  ارتباط  تحکیم  جهت  سازمان  این  در  استاندارد  سازمان 

سازمان ها و ارگان های مرتبط با سالمت 13 بهمن تشکیل شد.
محمدرضا  دیدار  این  در  »شبکه«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  وساختار  اهداف  معرفی  با  »شبکه«  عامل  مدیر  مسجدی 
سازمان مردم نهاد، ابراز امیدواری کرد با حضور حداکثری سازمان 
استاندارد کیفیت زندگی مردم به ویژه در بخش تغذیه بهبود 
یابد. کامران نیکوسخن دبیر علمی شبکه نیز از سازمان استاندارد 
دعوت کرد با افزایش همکاری مشترک با شبکه از طریق تبادل 
کارشناس، فضایی برای تحقق مطالبات سازمان های مردم نهاد 
حوزه سالمت ایجاد کند. در ادامه خانم ریاضی قائم مقام بنیاد 
ملی کنترل سرطان با تاکید بر ماهیت مستقل سازمان های مردم 
مطالبات  انعکاس  و  پیگیری  را  این سازمان ها  ماموریت  نهاد، 
پیرامون ماموریت سازمان  این موضوع  جامعه معرفی کرد که 
استاندارد به صورت کامال بارز نمود خواهد یافت. به تعبیر وی 
سازمان استاندارد به عنوان پناهگاه جامعه عمل می نماید به این 
معنی که نماد استاندارد این اطمینان را به شهروندان خواهد داد 
که مصرف این محصول به سالمتی آن ها آسیب نخواهد رساند. 
پس از این، نمایندگان سازمان استاندارد ضمن خوش آمدگویی 
به حاضرین، ارتباط متقابل سازمان استاندارد و تشکل های غیر 
دولتی به ویژه شبکه ها را فرصتی مغتنم برای دستیابی به اهداف 
مشترک توصیف نمودند. مسئول پژوهشگاه به معرفی سازمان 
استاندارد و و ظایف این سازمان پرداخت و پیشنهاداتی به منظور 

همکاری شبکه و سازمان ارائه داد. خانم رحمانی گفت: » ارتباط 
با مراکز پژوهشی می تواند در زمینه پیشگیری از بیماری های غیر 
واگیر کمک کند.« مهندس امینی مدیر مسئول تدوین استاندارد 
نیز خبر از تدوین سند راهبردی مدیریت یکپارچه مواد غذایی 
داد. در این سند قرار است تمام ذینفعان سالمت کشور شناسایی 
و در این طرح مشارکت فعال داشته باشند. به گفته وی ارتباط 
با تشکل های غیر دولتی و استفاده از دانش آن ها در دستور کار 
سازمان استاندارد قرار گرفته است. خانم یوسف زاده از دیگر 
مدیران سازمان استاندارد با تاکید بر اهمیت تغذیه بر افزایش 
کیفیت زندگی و سالمت افراد، پیشنهاد داد: »از آنجا که سازمان 
استاندارد تنها بر روی محصوالت بسته بندی نظارت دارد، از 
جانب شبکه مصرف این مواد غذایی تشویق گردد.« وی در ادامه 
گفت: »تغییر ذائقه در بحث تغذیه مهم است. بنابراین دستیابی به 
حداقل های مورد تایید سازمان استاندارد در گام نخست نیاز به 
انجام فرهنگ سازی در این خصوص دارد که این مهم به همت 

سازمان های غیر دولتی انجام خواهد شد.« 
در انتهای این جلسه، مدیر عامل »شبکه« با طرح دو پیشنهاد 
به  طریق  از  می توانند  شبکه  و  استاندارد  سازمان   « گفت: 
به  مشورتی  کرسی های  تاسیس  و  مطالب  اشتراک گذاری 
هم افزایی اهداف کمک نمایند.« مهندس درویش معاون تدوین 
و نظارت سازمان استاندارد نیز که به نمایندگی از ریاست در این 
جلسه حضور داشت تدوین یک اساسنامه در جهت تحکیم و 

نظام مندی همکاری مشترک را گام نخست همکاری دانست. 

در پی دعوت رسمی ائتالف بیماری های غیر واگیر )NCD Alliance( از شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، نماینده این سازمان مردم نهاد در تاریخ 9 فوریه به جهت حضور در مجمع جهانی در 
شهر شارجه امارات حضور یافت. در این مجمع که با هدف همبستگی نهادهای مدنی حوزه سالمت و تسریع اقدامات در خصوص پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد، امیرکامران نیکوسخن، 
دبیر علمی شبکه به معرفی فعالیت های انجام شده به ویژه طرح مدرسه سالمت یار )گام جدی برای کنترل بیماری های غیرواگیر در میان دانش آموزان( پرداخت. وی همچنین ضمن مذاکره با نماینده دیگر 
سازمان های شرکت کننده در این مجمع، آمادگی خود را جهت تحکیم روابط فی مابین اعالم نمود. گفتنی است در مجمع جهانی علیه بیماری های غیرواگیر که با حضور 60 شبکه ملی و منطقه ای و 
همچنین ۴00 نفر از اعضای ائتالف برگزار شد، در قالب کارگاه  و نشست های متنوع، موضوع پر کردن شکاف وضعیت فعلی بیماری های غیرواگیر و تعهدات سیاسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

حضور »شبکه« در مجمع جهانی 2020
ائتالف جهانی علیه بیماری های غیرواگیر در کشور امارات 

گام های امروز آینده ما را خواهد ساخت

سبک زندگی
درکنترل بیماری های 

غیرواگیر موثر است

تغییر ذائقه در بهبود تغذیه جدی گرفته شود
سازمان استاندارد و شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
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نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای 
»نحوه  دستورالعمل  ابالغ  و  رونمایی  آیین  و  مردمی 
قضاییه«،  قوه  با  مردمی  نهادهای  تعامل  و  مشارکت 
با  شاهرودی  هاشمی  اهلل  آیت  سالن  در  بهمن   28
حضور آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه و با حضور 

سازمان های مردم نهاد فعال در کشور برگزار شد. 
نقش  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رییس  نشست  این  در 
سازمان های مردم نهاد در جلب مشارکت های قضایی 
با آموزش دادن  مردمی گفت: سازمان های مردم نهاد 
به مردم و فرهنگ سازی می توانند زمینه ای را فراهم 
کنند تا پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کاهش 
یابد. همچنین در زمینه حفظ حقوق عامه نیز که نقش 
مشارکت مردمی بسیار تعیین کننده است، سازمان های 
مردم نهاد می توانند با آموزش دهی و فرهنگ سازی، 

نقش آفرین باشند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه نقش مردم در نظام اسالمی 
در  افراد  همه  افزود:  و  ندانست  دادن  رای  فقط  را 
جلب  پیامد  باشند.  داشته  مشارکت  باید  کشور  اداره 
با  مرتبط  امور  در  مردم  آفرینی  نقش  و  مشارکت 
قوه  اینصورت  در  و  است  اعتمادسازی  قضاییه،  قوه 

قضاییه ما در طراز نظام اسالمی خواهد بود. بنابراین 
انحاء  به  که  گروه هایی  و  نهاد  مردم  سازمان های  از 
جلسه  در  و  هستند  مرتبط  مردمی  اقشار  با  مختلف 
امروز شورای عالی قوه قضاییه حضور یافتند، قدردانی 
می کنیم. موضوع جلسه امروز حضور و نقش مردم در 
امور دستگاه قضایی و انجام وظایف و مسئولیت های 

قوه قضاییه است.
و  صلح  مقوله  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  اهلل  آیت 
مقوله  این  در  مردمی  مشارکت  که  نقشی  و  سازش 
هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم  زمان  از  گفت:  دارد،  مهم 
در دستگاه  بنیان موضوع صلح و سازش  شاهرودی، 
سازماندهی  دنبال  به  اکنون  ما  و  شد  ایجاد  قضایی 
بیشتر مقوله صلح و سازش با جلب مشارکت مردمی 
هستیم و در این حوزه مشغول ساماندهی بخش های 

میانجیگری و شورای حل اختالف می باشیم.
جمعیت  زنان  واحد  مدیر  نیز  نشست  این  ادامه  در 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به وضعیت 
و  نوجوانان  بین  در  دخانیات  استعمال  رشد  به  رو 
اندیشی  هم  نشست  در  گفت:  کشور  در  جوانان 
در  مردمی  نهادهای  با  قضاییه  قوه  عالی  شورای 

مردمی  نهادهای  تعامل  و  مشارکت  »نحوه  خصوص 
استعمال  معضل  به  دارم  درخواست  قضاییه«  قوه  با 
قلیان در جامعه بخصوص در  دخانیات و بخصوص 

بین نوجوانان و جوانان نیز توجه شود.
غیردولتی  سازمان های  ملی  شبکه  شورای  عضو 
زنان ج.ا.ا در ادامه افزود: با توجه به رشد صعودی 
در جوانان  کاهش سن مصرف  و  دخانیات  مصرف 
بخصوص در بین زنان و نیز افزایش مصرف قلیان، 
عالوه بر تحمیل هزینه های درمان در حوزه سالمت، 
در  نیز  را  فرهنگی  و  اجتماعی،اقتصادی  آسیب های 

جامعه به همراه دارد.
دستورالعمل  پنجم  مبحث  بر  تاکید  با  صدر  زهرا 
قوه  با  مردمی  نهادهای  تعامل  و  مشارکت  »نحوه 
اجرای  بر  نظارت  در  »مشارکت  بر  مبنی  قضاییه« 
قوانین« گفت: از قوه قضاییه درخواست دارم در این 
بخش به ضمانت اجرایی تمامی بندهای قانون جامع 
مبارزه با دخانیات مصوب سال 85 نیز توجه نموده 
دخانیات،  استعمال  کاهش  بر  عالوه  بدینوسیله  تا 
سازمان های مردم نهاد در این مقوله بتوانند با قدرت 

چانه زنی بیشتری فعالیت کنند.

درخواست جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از قوه قضائیه

لزوم توجه به ضمانت اجرایی قوانین مبارزه با دخانیات

در خصوص مبارزه با استعمال دخانیات و پیشگیری از آن 
در شهر دماوند»جمعیت« با حجت االسالم و المسلمین 
کاظم فتاح دماوندي امام جمعه شهر جدید دماوند، 1۴ 

بهمن در دفتر امام جماعت این شهرستان دیدار کرد.
دیدار  این  در  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام جمعه شهر جدید دماوند ضمن تشکر و قدردانی 
از فعالیت های »جمعیت« تاکید کرد: استعمال دخانیات 
دروازه ورود به اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی است. 
بنابراین ما تمام توان خود را در زمینه همکاری با این 
نهادهای  ظرفیت  از  و  کرده  اعالم  نهاد  مردم  سازمان 
و  آموزش  و  ازجمله سمن ها  دولتی  و  مردمی  مذهبی، 

پرورش در این شهرستان نیز یاری خواهیم گرفت.
در  دماوندي  فتاح  کاظم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ادامه افزود: با توجه به رشد روزافزون مصرف دخانیات 
و زیان های ناشی از آن، باید کارهای عملیاتی بیشتری 
توسط سمن ها و سایر نهادهای ذی ربط انجام شود. مردم 
نیز باید در این زمینه مطالبه گر باشند چراکه این مسئله 
از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است که به 

عنوان یک فریضه الهی بر همگان واجب است.
 در ادامه نیز مدیر واحد ارتباط با حوزه های علمیه و ائمه 
جمعه و جماعات »جمعیت« با بیان فعالیت های صورت 
دخانیات  استعمال  کنترل  و  کاهش  با  رابطه  در  گرفته 
گفت: این مضرات تنها در بحث سالمت جسمی نیست 
بلکه آسیب های جبران ناپذیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
تاریخ  طول  در  ازآنجاکه  است.  مهم  نیز  اجتماعی  و 
همواره پیشگامان عرصه مبارزه با فساد در جامعه، علما و 
روحانیت بوده اند، این موسسه با درخواست همکاری از 
جامعه روحانیت در تالش است تا مصرف دخانیات که 

دروازه ورود به اعتیاد است، را کنترل کند.
ادامه  در  رباطیان  علیرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
افزود: با توجه به تحریم های همه جانبه در زمینه کاالهای 
اساسی حتی دارویی، دخانیات همچنان تحریم نیست و 

حجت االسالم و المسلمین کاظم فتاح دماوندي امام جمعه دماوند

نهادهای مذهبی و مردمی در مبارزه با دخانیات بسیج شوند

به راحتی وارد کشور می شود. همچنین تولید آن توسط 
شرکت های خارجی که سرمایه داران آن ها اکثراً آمریکایی 
برنامه ریزی  از  نشان  این  که  می شود  انجام  هستند 
کشورهای غربی برای هدف قرار دادن سالمت، فرهنگ 
و اقتصاد کشور دارد. وی در ادامه با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در شهر ورامین به عنوان »اولین شهر بدون 
دخانیات« گفت: امید است دامنه این فعالیت ها در شهر 

دماوند نیز گسترش یابد.
با  نیز مدیر اجرایی شهرستان های »جمعیت«،  ادامه  در 
شهر  در  گرفته  صورت  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه 
ورامین به همکاری قابل ذکر امام جمعه ورامین اشاره 
»پاد«  طرح  اجرای  به  موفق  »جمعیت«  افزود:  و  کرد 
این  در  مدارس(  در  دخانیات  استعمال  از  )پیشگیری 
ارگانهای  و  سازمان ها  همکاری  با  که  شد  شهرستان 
دولتی، تاکنون 65 مدرسه و بیش از ۴800 دانش آموز 

عضور این طرح شده اند. 
حمیدرضا شاهسون در ادامه با اشاره به همکاری مرکز 

تحقیقات کنترل دخانیات »جمعیت« در اجرای این طرح 
گفت: طبق بررسی ها و مطالعات صورت گرفته توسط 
مرکز تحقیقات این موسسه در مدت اجرای طرح پاد 
در این شهرستان با کاهش مصرف تا 3.5 درصد روبرو 
بوده ایم. لذا هدف ما گسترش این فعالیت ها از مدرسه به 
محله و نهایتاً درگیر شدن کل شهر است که هم اکنون در 

حال اجرای فاز محله هستیم.
در خاتمه نیز خانم واعظی کارشناس ارتباط با حوزه 
روزافزون  گسترش  به  اشاره  با  »جمعیت«  خواهران 
همچنین  مجازی،  فضای  و  رسانه ها  عمل  آزادی 
محبوس ماندن دغدغه ها و راهکارها در فضای نهادهای 
کم رنگ  نیز  و  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  مانند  مدرن 
لزوم  بر  مذهبی،   - سنتی  نهادهای  کارکردهای  شدن 
تربیت مبلغین حوزه به خصوص بانوان طلبه به جهت 
اهمیت نقش زنان و مادران در خانواده و جامعه تأکید 
کرد و خواستار تعامل و همکاری با واحدهای حوزوی 

خواهران و تربیت مبلغ شد.

  

اخبارکوتاه ورامین
ادارات،  برخی  مشترک  نشست 
مردم  انجمن های  و  ارگان ها 
روز  برگزاری  راستای  در  نهاد 
و  کافه  محل  در  پاک  هوای 
عباسی  شاه  دود  بدون  رستوران 
جلسه  این  در  شد.  برگزار 
مختلفی  برنامه های  درخصوص 
نمایشگاه،  همایش،  جمله  از 
دوچرخه سواری و پیاده روی بحث 
و تبادل نظر شد و مصوب گردید 
که همایشی با حضور کلیه فعاالن 
محیط زیست، فرهنگی، ورزشی و 
یکم  شنبه  سه  روز  در  شهروندان 
بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. 
اطالعات تکمیلی و زمان و مکان 
حضور نیز پس از برنامه ریزی های 

اولیه به اطالع خواهد رسید.

اولین جلسه کارگروه مشورتی توسعه 
روستایی  ورزش  هیات  فعالیت های 
شهرستان  محلی  و  بومی  بازی های  و 
رستوران  کافه  محل  در  ورامین، 
مناسبت  به  عباسی  شاه  دود  بدون 
گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور 
و  هیات  این  رئیس  نائب  معاف  الهام 
نمایندگان بانوان و روستاهای شهرستان 
برپایی  درخصوص  و  برگزار  ورامین 
جشنواره ها، مسابقات و آموزش مربی 

بحث و تبادل نظر شد.

همایش روز هوای پاک و نخستین گردهمایی سازمان های مردم نهاد شهرستان ورامین با همکاری اداره ورزش و 
جوانان شهرستان ورامین به ریاست ابراهیم شیرکوند و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با مدیریت حمیدرضا 
شاهسون در سالن اجتماعات شهرداری، در کنار برخی سازمان های مردم نهاد با هدف خدمت و آگاه سازی در 
راستای تقویت و همکاری های چندجانبه برگزار شد. در این مراسم از فعاالن ورزشی، محیط زیست، فرهنگی 
و اجتماعی تقدیر به عمل آمد. اتفاقی که گواه آینده ای روشن برای همدلی و وفاق در جامعه جهت پاکسازی 

معضالت است و این مهم در کنار مسئولیت پذیری، حمایت و حضور فعال اقشار مختلف میسر خواهد شد.

جهت  تسهیلگران  آموزش  کارگاه 
آموزش پادیاران به همت دکتر غفاری 
استعمال  با  مبارزه  در محل جمعیت 
دخانیات شهرستان ورامین برگزار شد

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  بانوان  همت  به 
با  رابطه  پزشکی در  ، مشاوره  دخانیات ورامین 
با  وی  آی  اچ  بیماری  از  پیشگیری  و  آموزش 
حسینیه  در  درمان  و  بهداشت  شبکه  همکاری 

پارک 15 خرداد به مرحله اجرا درآمد
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مؤسسه کرامت و اهداف آن را باید 
به همه توانمندان خیّر این سرزمین 
در  قدم  موسسه  این  کرد.  معرفی 
جز  به  آن  در  که  است  نهاده  راهی 
نیست. خداوند  توفیق  و  رضایت 

در  که  است  ای  مجموعه  کرامت 
از  از دختران  نفر  از 1500  آن بیش 
و  دبیرستان  آخر  سال  تا  مهدکودک 
تعلیم  به  هنرستان مشغول  همچنین 
تا مادرانی مسئول،  و تربیت هستند 
کشور  این  فردای  دانشمند  و  الیق 
باشند  زندگی  عرصه های  تمام  در 
.کرامت یک مؤسسه فرهنگی است 
و  کارآفرینی  و  درمانی  خدمات  که 
حمایتی نیز ارائه می دهد. این موسسه 
به بارنشانی و  به همه کسانی که در 
معرفی این موسسه همت می گمارند 
سپاس گفته و برای همه آن ها آرزوی 
در  توفیق  و  بهروزی  و  سالمتی 
به  کمک  و  انسانی  کرامت  افزونی 
باری  درگاه  از  را  نیازمند  هموطنان 

تعالی مسئلت دارد.
در واقع این مؤسسه از چهار بخش 
آموزشی، فرهنگی، درمانی و حمایتی 

تشکیل شده است.
بخش آموزشی که شامل مهد کودک 
و پیش دبستانی حضرت رقیه )س(، 
)س(،  معصومه  حضرت  دبستان 
دبستان فروغ حضرت خدیجه )س(، 
الزهرا  فاطمه  حضرت  دبیرستان 
زینب  حضرت  دبیرستان  )س(، 
)ع(  سیدالشهداء  هنرستان  )س(، 

می شود. 
نیز شامل دارالقرآن،  بخش فرهنگی 
زبانسرا )انگلیسی ، عربی(، کتابخانه، 
التحصیالن  فارغ  انجمن  ورزشگاه، 

می شود. 
بخش بعدی حمایتی است که شامل 
بی  و  ایتام  خانواده  سیصد  از  بیش 
تحت  بدسرپرست  یا  و  سرپرست 
تعداد  و  بوده  بخش  این  پوشش 
اعضای این خانواده ها به بیش از 700 

نفر می رسد.
بخش پایانی درمانی است. این بخش 
از سال 1387 به صورت پراکنده با 
درمانگاه ها و بیمارستان های محتلف 
تأسیس  با  که  نموده  کار  به  شروع 
درمانگاه حضرت علی اصغر )ع( در 
سال 1388 کلیه فعالیت های پیشگیری 
و درمانی، شامل بخش های سالمت 
روان و بخش های پزشکی عمومی، 
تخصصی و تشخیصی )آزمایشگاه و 
رادیولوژی(، فیزیوتراپی و داروخانه 

در این واحد متمرکز شده است.

نشانی: تهران، شهر ری،  فلکه دوم 
برادران  شهید  خیابان  آباد،  دولت 
پورزاهد،   شهید  خیابان  بهشتی،  
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تمامی اعضا و پرسنل » جمعیت« در بازدیدی با حضور 
حاج حسین سلیمانی، آقای موالیی، خانم غفاری و سایر 
این  از  کرامت  موسسه  هیئت مدیره  اعضای  و  مسئوالن 
ابتدای این بازدید  موسسه در 7 بهمن بازدید کردند. در 
آقای موالیی عضو هیئت مدیره و خانم غفاری مدیرعامل 
این موسسه ضمن تشریح فعالیت ها و معرفی بخش های 
مختلف موسسه کرامت، اهداف، چشم اندازها، برنامه های 

آتی و طرح توسعه موسسه کرامت را معرفی کردند.
در ادامه این بازدید، دبیرکل »جمعیت« ضمن خرسندی از 

همکاری های مشترک میان این دو موسسه در زمینه های 
افزایی  توان  و  ظرفیت  از  کرد:  تاکید  آینده  در  مختلف 
موسسه های اینچنینی در پیشبرد اهداف توسعه، سالمت، 

اجتماعی و اقتصادی جامعه باید بهترین بهره را برد. 
نیز  با معرفی »جمعیت« و  ادامه  محمدرضا مسجدی در 
افزود:  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  ملی  شبکه 
خیریه  موسسه های  موفق ترین  از  یکی  کرامت  موسسه 
و  گسترده  فعالیت های  با  موسسه  این  است.  کشور 
است  توانسته  المللی  بین  و  ملی  سطح  در  عام المنفعه 

گام های موثری را بردارد. بنابراین امیدواریم با همه گیر 
تمامی  کشور  سراسر  در  موسسه  این  فعالیت های  شدن 
اقشار آسیب پذیر و کم درآمد کشور بتوانند از خدمات آن 

برخوردار شوند.
ای  تفاهم نامه  بازدید  این  پایان  در  است،  بذکر  الزم 
این  مقرر شد  و  نوشته شد  »کرامت«  و  »جمعیت«  میان 
در  جانبه  همه  همکاری های  با  نهاد  مردم  سازمان های 
با  غیره  و  فرهنگی  سالمت،  مشترک  اهداف  راستای 

یکدیگر فعالیت داشته باشند.

بازدید »جمعیت« از موسسه »کرامت«

توان افزایی سمن ها در پیشبرد اهداف فرهنگی و سالمت جامعه

دوازدهمین سمینار »جلوه هایی از زندگی با دیابت« به همت انجمن دیابت ایران و با حضور 
واحد زنان »جمعیت« 17 بهمن  در تاالر امام بیمارستان امام خمینی برگزار شد.

اشاره  با  این سمینار  در  زنان »جمعیت«  مدیر واحد  به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، 
به ارتباط بیماری دیابت با مصرف دخانیات گفت: طبق مطالعات سازمان جهانی بهداشت؛ 
در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری های واگیر )سل، 
در سطح  که، سهم عمده مرگ ومیر  درحالیست  این  است.  تامل  قابل   )... و  ایدز  هپاتیت، 
از  ناشی  عامل مرگ ومیر  از 5  یکی  است. درواقع  غیرواگیر  بیماری های  به  مربوط  جهانی 

بیماری های غیر واگیر، بیماری های مرتبط با استعمال دخانیات است.
زهرا صدر در ادامه افزود: نیکوتین یک ترکیب گیاهی دارای خواص محرک و آرامبخش است 
که در سیگار، قلیان و تنباکوی میوه ای وجود دارد. نیکوتین تولید گلوکز را افزایش می دهد، به 
طوری که باعث افزایش تولید کتوکالمین های بدن می شود که شامل هورمون های اپی نفرین و 
نوراپی نفرین شده و این هورمون ها زمانی تولید می شود که بدن تحت استرس های احساسی 
و فیزیکی قرار می گیرد. این روند موجب بروز عالئمی مانند افزایش ضربان قلب، فشارخون، 
میزان تنفس و میزان قند خون و افزایش سطح چربی خون می شود. همچنین نیکوتین بر 
فعالیت انسولین اثر می گذارد و سبب اختالل در عملکرد انسولین می شود که جهت جبران 

افزایش سطح قند خون، انسولین بیشتری برای کنترل گلوکز خون الزم است.
عضو شبکه ملی غیردولتی زنان جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: به طورکلی نیکوتین سبب 
افزایش قند خون، چربی و به دنبال آن ایجاد تصلب شرایین می شود که باعث انقباض عروق، 
کاهش جریان خون و افزایش فشارخون می شود. به عبارت دیگر فرد دیابتی عالوه بر بیماری 

دیابت درگیر بیماری قلبی نیز خواهد شد.
صدر در ادامه به لزوم آموزش و اطالع رسانی درباره مضرات دخانیات جهت پیشگیری از 
دیابت تاکید کرد وگفت: با توجه به بروشورها و مطالب آموزشی در غرفه های این سمینار در 
ارتباط با عوامل ابتال و پیشگیری از دیابت مانند ورزش، تغذیه، خود مراقبتی و ... متأسفانه 
مطالب آموزشی در رابطه با نقش دخانیات در ابتال به دیابت در بین این محتواها موجود نبود 

که باید به این مهم به عنوان یک فاکتور موثر توجه شود.
دکتر نیکوسخن در پایان این سمینار در رابطه با بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت نیز 
گفت: سیگار بعنوان قاتل اول، فشارخون قاتل دوم، چربی خون قاتل سوم و قندخون را قاتل 
نام برد که در تمامی آنها دخانیات و دود تحمیلی آن نقش موثری را بر این بیماری ها دارند.

بیماری های روماتولوژیک(،  در  آموزش  )نقش  دکتر رستمیان  این سمینار؛  از سخنرانان 
غذا  سرعت  و  )تغذیه  کالنتری  دکتر  دیابت(،  و  مردم نهاد  )سازمان های  جمالی  دکتر 
خوردن(، دکتر نیکوسخن )قلب خود را نشکنید( و دکتر جاللی )مهارت هایی از حال بد 

به حال خوب( و زهرا صدر )نقش دخانیات در ابتال به دیابت( بودند.

اطالع رسانی، گامی موثر در پیشگیری از دیابت

کارگاه آشنایی با قوانین بیمارستان بدون دخانیات جهت 
بیمارستان  در  دخانیات  بدون  بیمارستان  طرح  اجرای 
هاجر تهران با همکاری واحد زنان »جمعیت« 27 بهمن 
بدون  بیمارستان  طرح  که  درحالیست  این  شد.  برگزار 
دخانیات تاکنون در بیش از 16 بیمارستان در کشور به 
اجرا درآمده است و »جمعیت« در نظر دارد تا این طرح 

را در تمامی بیمارستان های کشور اجرا کند. 
این کارگاه که  به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، در 
بازرسی  اداری،  بخش  ریاست،  بیمارستان،  پرسنل  برای 
»جمعیت«  زنان  واحد  مدیر  شد،  برگزار  پرستاران  و  و 

قوانین  و  دخانیات  بدون  بیمارستان  طرح  تشریح  با 
مربوط به آن گفت: نقش آموزش و اطالع رسانی درباره 
آسیب های ناشی از استعمال دخانیات در بحث سالمت، 
... حائز اهمیت است. زهرا صدر در  فرهنگ، اقتصاد و 
ادامه ضمن معرفی نقش دخانیات در بیماری ها و راه های 
کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف آن افزود: عدم مصرف 
به  باید  بیمارستان ها مسئله مهمی است که  دخانیات در 
آن توجه شود. بنابراین اقدامات و آیین نامه های اجرایی، 
اطالع رسانی  و  آموزشی  پوسترهای  و  فیلم ها  تیزرها، 
مرتبط با دخانیات را برای پیشبرد این اهداف، در اختیار 

این بیمارستان قرار خواهیم داد. 
هاجر  بیمارستان  ریاست  عزیزمحمدی  دکتر  ادامه  در   
ضمن تشکر از برگزاری این کارگاه گفت: با توجه به 
اینکه این بیمارستان متعلق به ارتش است و تعدادی از 
سربازان ارتش دو سال دوره پرستاری خود را در این 
بیمارستان می گذرانند، می توانند به عنوان سفیر مبارزه با 
دخانیات در ارتش نیز فعالیت کنند. بنابراین درخواست 
کارگاه های آموزشی بیشتری برای این پرستاران جهت 
این  از  آینده  در  را  ارتش  نظامی  یگان های  در  فعالیت 

سازمان مردم نهاد داریم. 

نقش دخانیات در پیشگیری از بیماری ها جدی گرفته شود



بی شک آثار تلویزیونی به خصوص در حوزه نمایش جدا از مأموریت های 
تعریف شده جهت سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت در جایگاهی آموزشی 
نیز مأموریت مشخص و معین دارند. با توجه به اینکه رسانه های مختلف در 
تولید آثار نمایشی اعم از فیلم و سریال به دنبال جذب مخاطب از طریق 
روایت داستان های جذاب و با حضور بازیگران صاحب نام و البته پرداختن 
موضوع  به  تحقیقاتی  نگاه  است  بدیهی  هستند،  ناب  و  بکر  موضوعات  به 
فیلم های  بعد  مرحله  در  و  به خصوص  تلویزیونی  آثار  تولید  در  محتوا  و 
اینکه  اما  نمای اجتماع است.  تمام  آیینه  قاعدتا  بر اساس جامعه،  سینمایی 
باشد و چقدر می تواند  نمای جامعه چقدر می تواند گره گشا  انعکاس تمام 
در  متأسفانه  دارد.  تأمل  و  تحلیل  جای  شود  محسوب  تیغ  لبه  بر  حرکتی 
سال های اخیر در سریال ها و فیلم های سینمایی مقوله سیگار در جایگاهی 
خاص قرار گرفته است و حتی گاهی اوقات در برجسته کردن نقش بازیگر 
اصلی نیز حضور پیدا می کند. در این بین، بسیاری از بازیگران بارها اعالم 
توصیه  به خاطر  ولی  نمی کنند  استعمال  را  دخانیاتی  هیچگونه  که  کرده اند 
کارگردان و برجسته کردن نقش خود در جلوی دوربین مجبور به استعمال 
می شوند. البته در این بین تعدادی نیز هستند که سیگار می کشند و البته این 

مسئله را نیز تا کنون کتمان نکرده اند. 

داشتند:معرفی بازیگران بزرگ دنیا که در تبلیغات سیگار نقش 

)1966( »کلینت ایستوود« در فیلم »خوب، بد، زشت« محصول 

 »دنزل واشنگتن« در فیلم »روز تمرین« محصول )2001(

 »جانی دپ« در فیلم »ترس و تاراج در الس وگاس« 
محصول )1998(

 »رابرت دنیرو« در فیلم »کازینو« محصول )1995(

)1961( »آدری هپبورن« در فیلم »صبحانه در تیفانی« محصول 

)1960( »مارسلو ماسترونی« در فیلم »La Dolce Vita« محصول 

 »جان تراولتا« در فیلم »گریس« محصول )1978(

 »جین پل بلموندو« در فیلم »بی نفس« محصول )1960(

 »برد پیت« در فیلم »باشگاه مشت زنی« محصول )1999(

 »آنجلینا جولی« در فیلم »دختر« محصول )1999(

 »جک نیکلسون« در فیلم »چانیا تاون« محصول )1974(

 »مت دیلون« در فیلم »اخراجی ها« محصول )1983(

هوس«  نام  به  »اتوبوسی  فیلم  در  براندو«  »مارلون   
محصول )1951(

محصول  شده«   آزاد  »جانگو  فیلم  در  فاکس«  »جیمی   )2012(

 »همفری بوگارت« در فیلم »کازابالنکا« محصول )1942(

 »ری لیوتا« در فیلم »کود فالز« محصول )1990(

 »دیوید استراتایرن« در فیلم »شب بخیر و موفق باشی« 
محصول )2005(

کاجها«  از  فراتر  »مکانی  فیلم  در  کاستلینگ«  »رایان   
محصول )2013(

محصول  علت«   بدون  »شورش  فیلم  در  دین«  »جیمز   )1955(

ژولیت«  و  »رومئو  فیلم  در  کاپریو«  دی  »لئوناردو   
محصول )1996(

در  قریبیان  فرامرز 
جشنواره  دوره  سی وهشتمین 
در  آفرینی  نقش  با  اخیرا  فجر  فیلم 
حاتمی کیا،  ابراهیم  ساخته  »خروج«  فیلم 
دارم  دوست  خیلی  را  معترض  »نقش های  گفت: 
»خاک«  از  هستم.  معترض  کال  هم  خودم  چون 
»گوزن ها«  تا  ارباب  به  اعتراض  که  کنیم  شروع 
بعد  فیلم  اولین  بود.  حکومت  به  اعتراض  که 
به  اعتراض  »سفیر«  کردم  بازی  که  انقالب  از 
قدرتمندان بود، »سناتور« هم نقش معترضی بود. 
حاال هم به »خروج« رسیدیم که بهترینشان است.« 
بهرحال این فیلم آخرین حضور او در سینماست 
خواهد  خداحافظی  بازیگری  از  فیلم  این  با  و 
»خاک«  اولش  فیلم  همان  از  قریبیان  فرامرز  کرد. 
نسبت  خود  به  را  معترض  شخصیتی  سیماچه 
داد و در اغلب کارها از جمله »گوزن ها« و حتی 
»غزل« که فیلمی عاشقانه بود این سیماچه را حفظ 
اول  وهله  در  نقش هایی  چنین  به  او  تعلق  کرد. 
به فیزیک این بازیگر مرتبط است چون چهره ای 
مردانه و آماده انفجار را در سیمایش می بینیم. از 
نقشی  که  داشت  توقع  نمی توان  چهره ای  چنین 
اگر  کند.  ارائه  رمانتیک  شخصیتی  از  باورپذیر 
فیلم »امشب اشکی  از جمله در  بار  چه یکی دو 
می ریزد« چنین نقشی را هم تجربه کرده اما چهره 
مردانه او مناسب شخصیت هایی است که اعتراض 
دارند. در برخورد شخصی اما او را انسانی بسیار 
آرام، متین و باشخصیت خواهید یافت که در عین 
جدی بودن، مهربان است. بر خالف تصویری که 
در فیلم ها از او سراغ داریم اصاًل پرخاشگر و حتی 
نیست.  هم  آرام  چندان  البته  نیست  هم  معترض 

بی قرار است و پرتکاپو و پرهیزکننده از سکون.
و  سینماست  و  بازیگری  عاشق  قریبیان  فرامرز 
خداحافظی اش از این عرصه را نباید جدی گرفت. 
این خداحافظی ها بسیار مطرح شده  از  در سینما 
سر  از  دست  راحتی  همین  به  سینما  وسوسه  اما 
انرژی دارد  نباید هم بردارد. هنوز  او برنمی دارد. 
اهل ورزش  دارد.  هم  سالمی  بدن  و خوشبختانه 
است و هیچ آلودگی ندارد. حتی سیگار کشیدنش 

هم فقط سر صحنه و در حد یکی دو پک است.
کارنامه بازیگری فرامرز قریبیان البته خالی از فراز 
و نشیب هم نیست اما چندین شاه نقش از او در 
سینما به یادگار مانده است از جمله »گوزن ها« با 
آن چشم های دودوزن و مهربان »قدرت« شخصیتی 

سیــگار
همنشین سکانس های فیلمبرداری

که او بازی می کرد و براستی 
اساسًا  است.  نشدنی  فراموش  که 
پررنگترین مؤلفه بازیگری  او چشم هایش 
است بخصوص وقتی نمناک می شود و تصویری 
از یک مرد ظاهراً معترض اما عاطفی را به نمایش 
می گذارد. »رد پای گرگ« یکی دیگر از بازی های 
خوب قریبیان است و همچنین دو همکاری اش با 
اصغر فرهادی )رقص در غبار و شهر زیبا( بسیار 
که  زیبا«  »شهر  در  بخصوص  هستند.  درخشان 
نقش پیرمردی لجوج و متعصب را چنان باورپذیر 
ارائه می کند که انگار این نقش برای او نوشته شده 
است. همچنان امیدوارم که این خداحافظی جدی 
نباشد و نباید هم باشد. تا وقتی بازیگر می تواند 
انجام  را  کارش  باید  شود  ظاهر  دوربین  جلوی 
بدهد بخصوص که امروز به شرایط سنی رسیده 
داریم.  کم  او  سنی  شاخصه های  با  بازیگری  که 
امیدوارم خداحافظی او صرفًا نوعی اعتراض باشد 

و باز هم فرامرز قریبیان را بر پرده سینما ببینیم.
کدام  هر  که  می کنیم  بررسی  را  مواردی  ذیل  در 
می تواند موضوع اصلی گزارشی با تعریف سیگار 
در درام ایرانی لقب بگیرد. دیده می شود که خیلی 
از کارگردانان و نویسندگان عالقه مند هستند از 
سیگار در محبوب تر نشان دادن شخصیت شان 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  کنند.  استفاده 
تعریف  قصه طوری  جایگاه  در  این شخصیت ها 
می شوند که در واقع با استفاده از سیگار تعریف 
نکته  می کنند.  منتقل  ایرانی  تماشاگر  به  جدیدی 
دیگر که از منظر شخصیت پردازی در داستان ها 
که  نکته  این  به  گردد  برمی  است  بررسی  قابل 
شنیده می شود شخصیت های منفی مجوز استفاده 
که  حالی  در  دارند.  داستان  دل  در  را  سیگار  از 
در طراحی یک کاراکتر خاکستری که قرار است 
وجوه مثبت و منفی یک شخصیت مد نظر باشد 
موثر  بازیگر  استایل  در  اگر  سیگار  از  استفاده 
شخصیت  آمیزی  رنگ  در  نمی تواند  قطعا  نباشد 
که  تعریف  این  لذا  کند  منتقل  سیاه  نقشی  او  به 
شخصیت های منفی اجازه دارند از سیگار استفاده 
دیگر  نکته  نمی رسد.  نظر  به  منطقی  خیلی  کنند 
تفاوت دیدگاه مدیران در سازمان صدا و سیما و 
وزارت ارشاد اسالمی در تعیین مجوز استفاده از 
دخانیات در آثار نمایشی است. با این وصف که 
قطعا استفاده از سیگار در سریال های تلویزیونی به 
مراتب کم رنگ تر از سینما و در تولید سریال های 

نمایش خانگی حتی بیشتر از سینما است.
با توجه به دو سریال »شهرزاد« و »ممنوعه« که از 
آثار موفق شبکه نمایش خانگی است دقت کنید 
و  مهم  جایگاهی  در  سیگار  مجموعه  دو  هر  در 
تأثیرگذار دیده شده است. شخصیت »قباد« با بازی 
با  همراه  سریال  لحظات  اکثر  در  شهاب حسینی 
سیگار دیده می شد به طوری که سیگار عمال یکی 

شخصیت  این  سرگرمی های  از 
محسوب  سریال  لحظات  تمام  در 

می شد. در سریال ممنوعه کاراکتری که 
در  تقریبا  است  آن  ایفاگر  رام  کی  میالد 

تمام لحظات دست به سیگار است.همچنین 
خانواده ایرانی با این مقوله خاص به خصوص 

اعضای  کنار  در  است  قرار  که  سریالی  برای 
خانواده دیده شود در زاویه است. اگر چه مصرف 
از  خانه  حتی  و  مختلف  محیط های  در  سیگار 
آماری قابل قبول برخوردار نیست، اما نگاه عرفی 
جامعه ما به این مسئله به قدری جای بحث دارد 
که شنیده می شود بسیاری از خانواده ها عالقه مند 
نیستند در کنار فرزندانشان مخاطب مجموعه هایی 

باشند که سیگار در آن حرف اول را می زند.
سیگار  نقش  دادن  قرار  و  فیلم  ساخت  درهنگام 
در برخی از سکانس های آن این سواالت اگر به 
ذهن برسد، شاید بد نباشد؛ اگر سیگار از برخی از 
سکانس ها حذف شود، آیا اتفاق خاصی می افتد؟ 
مجموعه  یک  در  را  دراماتیک  نقشی  سیگار  آیا 
آیا  می کند؟  بازی  سینمایی  فیلم  یک  یا  نمایشی 
با توجه به استفاده سیگار در اکثر گروه های سنی 
در سریال ها  که سیگار  می توان گفت  در جامعه، 
یک  از  جدیدی  تعریف  سینمایی  فیلم های  یا 
شخصیت را به مخاطب منتقل می کند؟ آیا سیگار 
کاراکتر  یک  به  را  شهرزاد  سریال  قباد  شخصیت 
برای  سیگار  از  استفاده  با  آیا  کرد؟  تبدیل  منفی 
شخصیت های محبوب و سلبریتی ها در سریال ها 
که  هستیم  این  دنبال  به  سینمایی  فیلم های  و 
مخاطب را به دخانیات عالقه مند کنیم؟ آیا سیگار 
مدیوم های  در  مخاطبان  از  بسیاری  ریزش  باعث 

مختلف نمی شود؟
به  را  ما  سرعت  به  باال  سواالت  مورد  در  تفکر 
اگر چه یک روز سیگار  نتیجه می رساند که  این 
مخاطب  به  شخصیت ها  تعریف  در  می توانست 
تعریف  تغییر  و  زمان  گذشت  با  اما  باشد  موثر 
مصرف دخانیات در جامعه این ذهنیت نمی تواند 
صحیح باشد. با نگاهی آسیب شناسانه تر می توان 
آثار  و  تلویزیونی  سریال های  امروزه  گفت 
سیگار  کشیدن  نمایش  به  با  می توانند  سینمایی 
به  را حداقل  مخاطبان  معروف،  بازیگران  توسط 
امتحان یک بار »سیگار کشیدن« ترغیب کند. با این 
توصیف که قطعا مصرف یک بار سیگار می تواند 
در مواردی بسیار به عادتی ماندگار تبدیل شود. 
از  که  می گذارنید  نظر  از  ذیل  در  را  جالبی  آمار 
سینمایی  فیلم های  در  سیگار  تبلیغاتی  استفاده 
مطرح توسط بازیگران بزرگ استفاده شده است.

در دهه 1970 نمایش صحنه های سیگار کشیدن 
در سریال های تلویزیونی ممنوع شد و کمپانی ها 

به فیلم های هالیوودی روی آوردند.
فیلم ها  به قدرت  آمریکایی  کمپانی های دخانیات 
پول های  سکانس ها  این  برای  و  دارند  اعتقاد 

هنگفتی خرج می کنند. 
را  خود  دخانی  محصوالت  که  »مارلبرو«  سیگار 
در 7۴ فیلم پرفروش آمریکایی به نمایش گذاشته 
فعال  نهایت  بی  نیز  تبلیغات  حوزه  در  و  است 

است.
افزایش فروش سیگار تا 70 درصد با استفاده از 
که  است  آماری  هالیوودی  فیلم های  در  تبلیغات 

جای تأمل دارد.

کنترل  کشوری  ستاد  جلسه  دهمین 
تبلیغ  و  نمایش  دخانیات:  با  مبارزه  و 
سریال ها  فیلم،  در  دخانیات  استعمال 
ممنوع  نمایشی  برنامه های  سایر  و 
است. مسئولیت اجرای این مصوبه نیز 
بر عهده سازمان صداوسیما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
میارزه  و  کنترل  قانون جامع  ماده 3 
تبلیـغ،  نوع  هر  دخانیات:  با  ملی 
حمـایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم 
و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات 
اکیدًا ممنوع است.
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از  برخی  حذف  جهت  قوانینی  صدور  پی  در 
زنان توسط عربستان، اصالحات  برای  ممنوعیت ها 
مثبت و رو به جلو در کنار برخی حرکات منفی تا 
کنون وجود داشته است. بهرحال به یکباره بستری 
برای زنان در جامعه ایجاد شد که بتوانند فعالیت های 
باشند.  داشته  مردان  کنار  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
بازشدن فضا به یکباره موجب شد تا برخی زنان به 
استعمال دخانیات در مالء عام به عنوان یک حرکت 
ارزشی که سال ها از آن محروم بودند، روی آورند 
تا  شود  آسیب شناسی  شرایط  این  در  باید  البته  که 
ایجاد فضای باز بتواند به سمت مثبت و رو به جلو 

حرکت کند. 
کشیدن سیگار و قلیان به طور علنی توسط دختران 
خانواده  چشم  از  دور  به  البته  و  سعودی  جوان 
تحقیقی،  طبق  رو  این  از  می شود.  انجام  هایشان 
عربستان در رتبه پنجم جهانی مصرف دخانیات از 

سوی زنان قرار دارد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت؛»ریما« دختر 
کافه  در  سیگار  کشیدن  درباره  عربستانی  ساله   27
می گوید: »سیگار کشیدن علنی من به خاطر آزادی 
است و این کار به من احساس آزادی و خوشبختی 

می دهد.«
اماکن  از  قلیان زنان در بسیاری  کشیدن سیگار و 
تبدیل  طبیعی  و  مجاز  امری  به  عربستان  عمومی 
شده چیزی که حتی تا چند ماه پیش نمی شد تصور 
چهار  روزانه  کم  دست  که  ریما  البته  کرد.  را  آن 
اش  خانواده  که  است  نگران  می کشد،  سیگار  نخ 
از آن این مسئله مطلع شود. وی می گوید: »هرگز 
آزادی  به  مسئله  این  که  نمی گویم  ام  خانواده  به 
من مربوط می شود، زیرا آنها این موضوع را درک 
نمی کنند که زنان نیز مانند مردان در کشیدن سیگار 

آزادند.«
نجال نام مستعار یک کارمند 26 ساله سعودی است 
که از جامعه خود ناراضی است و شکایت می کند 
از اینکه چرا این جامعه یک پسر جوان سیگاری را 
می پذیرد اما کشیدن سیگار و قلیان برای زن را عار و 
رسوایی می داند. او می گوید: »از زمانی که به مدرسه 

می رفتم با بسیاری از دوستانم سیگار می کشیدم.«
دانشکده  پژوهش  اساس  بر  گزارش،  این  طبق 
در  عربستان  عبدالعزیز  ملک  دانشگاه  پزشکی 
منتشر شد،  نیوز«  »عرب  روزنامه  در  که  سال2015 
عربستان  دبیرستانی  دانش آموزان  از  درصد   65

مخفیانه سیگار می کشند.
پژوهشی  از  نقل  به  و  نیوز«  »عرب  نوشته  طبق 
دیگر،عربستان در مصرف دخانیات از سوی زنان 
در منطقه خلیج فارس رتبه دوم و در جهان رتبه 
پنجم را دارد. ولید الهذلول برادر لجین، در این 
آزادی های  که  است  »درست  است:  معتقد  باره 
شخصی وجود دارد. اما هدف از اجازه دادن به 

عربستان
زنان برای رانندگی و سایر اصالحات اجتماعی مربوط 
به زنان، همگی به خاطر بهبود وجهه عربستان در زمینه 

حقوق بشر است.«

واردات سیگارهای تقلبی
کاهش استعمال را در پی داشت

البته در مقابل این خبر، خبر مثبت دیگری که هست، 
عربی  متحده  امارات  از  تقلبی  سیگارهای  واردات 
شمار  شدن  برابر  چند  باعث  سعودی  عربستان  به 
العربیه  شبکه  است.  شده  ترک  حال  در  سیگاری های 
برنامه  از سرپرست  به نقل  این رابطه  در گزارشی در 
مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت عربستان خبر داد: 
»بعد از رسانه ای شدن سیگارهای تقلبی در ماه میالدی 
گذشته، نسبت افرادی که به منظور دریافت راهنمایی 
کرده اند  مراجعه  بهداشتی  مراکز  به  سیگار  ترک  برای 

700 درصد افزایش پیدا کرده است.«
به گفته این مسئول سعودی؛ »این استقبال نه تنها در 
میان شهروندان عربستانی بلکه بین خارجی های مقیم 
یافته  افزایش  زنان و مردان  میان  نیز در  این کشور و 
توزیع  به  را  امارات  عربستانی ها  است  گفتنی  است.« 
این  کاالهای  و  متهم  کشورشان  در  تقلبی  سیگارهای 
کشور را تحریم کرده اند. این سیگارها به جای توتون 

حاوی برخی از گیاهان خشک، کاه و خاک اره است.

طرح یکپارچه سازی مالیات بر ارزش افزوده
جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی

کشور  اولین  عنوان  به  عربستان  است،  ذکر  به  الزم 
برند،  نام  )بدون  ساده  بسته بندی های  طرح  خاورمیانه 
رنگ، لوگو و ...( برای محصوالت دخانی را اجرایی 
برنامه  از  بخشی  عنوان  به  طرح  این  است.  کرده 
سال  تا  است  قرار  آن  طی  که  است  ملی  استراتژیک 
به 5 درصد  از 7/12  2030 نرخ مصرف دخانیات را 
کاهش دهند. این درحالیست که پیش از این نیز این 
 100 را  انرژی زا  نوشابه های  و  تنباکو  مالیات  کشور 
درصد افزایش داده بود. عربستان سعودی که بیش از 
90 درصد بودجه آن به درآمدهای نفتی وابسته است، 
در حالی تصمیم به اجرای این طرح گرفته که قبل از 
این نیز، دولت ریاض همچون دولت ابوظبی، مالیات 

تنباکو را 100 درصد افزایش داده بود. این درحالیست که 
یکپارچه  طرح  با  گذشته  سال  عربستان  وزیران  شورای 
کاالهای  بر  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  سازی 
خاص شورای همکاری خلیج فارس موافقت کرده بود تا 

از این طریق، کاهش کسری بودجه خود را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان )واس(، این کشور 
به همراه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس از 
نتیجه  در  که  خود  بودجه های  کسری  کاهش  برای  قبل 
کاهش شدید قیمت نفت حاصل شده است، مقرر کرده 
بودند در سه ماهه نخست سال 2018، 5 درصد مالیات 
ارزش افزوده به همه تولیدات و خدمات به استثنای 100 
این  اساس  بر  همچنین  کند.  اضافه  کاالی ضروری  قلم 
مالیات  با  آن  مشتقات  و  توتون  میان  این  در  گزارش، 
درصد   50 میزان  به  گازدار  نوشیدنی های  درصد،   100
بیشترین  درصد  میزان100  به  زا  انرژی  نوشیدنی های  و 

میزان مالیات بر ارزش افزوده را از آن خود کرده اند.
همچنین عرب گازت گزارش داد وزارت کشور عربستان، 
در جریان برنامه سالم سازی زندگی شهروندان و دستیابی 
به اهداف چشم انداز 2030 برنامه های زیادی را در دستور 
اولین  این رسانه، عربستان  به گفته  داده است.  قرار  کار 
پیمان نامه  چارچوب   2005 سال  در  که  بود  کشوری 
تصویب  به  را  بهداشت  سازمان جهانی  دخانیات  کنترل 
رساند و نهاد رسمی کمیسیون ملی برای کنترل دخانیات 
این کمیسیون  نمود. همچنین در سال 2017  تاسیس  را 
با اعمال قانون 100% مالیات، همچنین ممنوعیت کامل 
مراکز  شامل  عمومی  فضاهای  در  دخانیات  استعمال 
را  خود  فعالیت  دولتی،  سازمان های  و  پارک ها  خرید، 
به  می توان  سازمان  این  فعالیت های  دیگر  از  داد.  ادامه 
تبلیغات و اسپانسرینگ شرکت های دخانی  پیگیری منع 
همچنین اعمال محدودیت در عرضه کاالی وارداتی در 

این حوزه اشاره نمود.

راه اندازی اپلیکیشنی جهت برخورد با
نقض قوانین مربوط به دخانیات

با  ملی  کمیسیون   ،2018 سال  در  همچنین 
معرفی طرحی خبر از تمرکز بر زندان ها 

ایجاد  تسهیل  جهت  ندامت گاه ها  و 
طریق  از  دخانیات  بدون  فضاهای 

ساکنان  توان افزایی  و  آموزش 

این فضاها داد. همچنین این کمیسیون با همکاری 
با افزایش میزان حداقل  وزارت اقتصاد در طرحی 
بهای محصوالت دخانی، دسترسی نوجوانان به این 
عالوه  کرد.  محدود  را  آسیب رسان سالمت  کاالی 
بر این وزارت تجارت این کشور با راه اندازی یک 
کاهش  و  تخفیف  اعمال  روی  بر  نظارتی،  سامانه 
قیمت عرضه ی محصوالت دخانی نظارت کرده و 
متخلفان را مورد پیگرد قرار می دهد. عالوه بر این 
کلینیک های  تاسیس  با  عربستان  بهداشت  وزارت 
ارائه  با   ، نقطه   900 در  دخانیات  ترک  تخصصی 
داوطلب  افراد  به  مشاوره  و  درمانی  خدمات 
یک  راه اندازی  با  بهداشت  وزارت  می پردازد. 
آموزشی،  خدمات  دخانیات،  حوزه  در  اپلیکیشن 
این  ارائه می دهد.  به کاربران  را  درمانی و مشاوره 
اپلیکیشن همچنین یک سیستم جامع در خصوص 
گزارش نقض قوانین مربوط به دخانیات در اختیار 

دارد.

کاهش 50 درصدی واردات سیگار در عربستان
وضعیت  بهبود  به  جمعی  تالش های  این  بهرحال 
شده  منجر  عربستان  کشور  در  دخانیات  استعمال 
ترک  کلینیک های  به  مراجعه  که  طوری  به  است. 
است  داشته  افزایش   %213 حدود  در  سیگار 
 %5۴ میزان  به  دخانی  تولیدات  واردات  همچنین 
به  موفق  که  افرادی  درصد  است.  داشته  کاهش 
ترک سیگار شده اند به 307% رسیده است. عالوه 
با همکاری  دخانیات  کنترل  ملی  کمیسیون  این  بر 
دانشگاه ماساچوست، پروژه تحقیقاتی را در حوزه 
این سازمان،  داده است. همچنین  ترتیب  دخانیات 
با راه اندازی یک سرشماری در محدوده سرزمینی 
جهانی  سازمان  مشارکت  با  که  سعودی  عربستان 
بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  و  بهداشت 
CDC در آتالنتا برگزار شد، وضعیت 
دخانیات  استعمال 

را  کشور  این  بزرگسال  شهروند   12800 میان  در 
آمده  دست  به  داده های  داد.  قرار  بررسی  مورد 
مربوط  آمارهای  تکمیل  این سرشماری جهت  در 

سرانه مصرف دخانیات به کار گرفته شد.
در همکاری نزدیک با سازمان جهانی بهداشت، 
عربستان سعودی به عنوان اولین کشوری که در 
بی شکل  بسته بندی های  طرح  خاورمیانه  سطح 
گرفت.  نام  می کند،  اجراء  را  دخانی  تولیدات 
است.  شده  اجراء   2019 آگوست  از  طرح  این 
از  تقدیر  منظور  به  بهداشت  جهانی  سازمان 
در  کشور  این  در  بهداشت  وزارت  تالش های 
خصوص مبارزه با اعتیاد و مصرف دخانیات، از 
وزیر بهداشت این کشور توفیق الربعیه در حاشیه 
72مین مجمع سالمت، در ماه می 2019 تقدیر به 
این مجمع  الربعیه در حاشیه  توفیق  آورد.  عمل 
میزان  کاهش  در  عربستان  کشور  عزم جدی  از 
مصرف محصوالت دخانی از 7/12 به 5 درصد 
در سال 2030 خبر داده است. راه حلی وجود 
راهبرد  تدوین  به  می تواند  آن  دانستن  که  دارد 
از  یکی  کند.  کمک  شما  تبلیغات  و  بازاریابی 
مرتبه ای است که مشتری،  اولین  آنها،  مهم ترین 
محصول شما را برای خرید )یا مصرف( انتخاب 
بودجه های  از  نگرشی  در خور  قسمت  می کند. 
تبلیغات  و  بازاریابی  و  توسعه  و  تحقیق 
شرکت های دخانیاتی،  در جستجوی پاسخ به این 
آن، صرف  اساس  بر  استراتژی  تدوین  و  سوال 
شده است. شرکت های دخانیات، برخی آشکارا 
و برخی نهانی پذیرفته اند که انتخاب برند، عماًل 
قبل از هجده سالگی انجام می شود. حاال مسئله 
جدی را می توان فهمید، صنعتی که ادعا دارد با 
آنها  به  سیگار  فروختن  و  ندارد  کاری  کودکان 
می کند  اعالم  ظاهر  به  و  می داند  غیرقانونی  را 
در  باید  نبودن  یا  بودن  سیگاری  به  تصمیم  که 
بازاریابی  باید  عمل  در  شود،  گرفته  بزرگسالی 

خود را تا هجده سالگی به پایان رسانده باشد.
پیش از عربستان نیز استرالیا قانونی وضع کرد که 
سیگار باید بسته بندی ساده ای داشته باشد. دولت 
شرکت های  به  سیگار  مصرف  با  مبارزه  برای 
روی  به  خود  برند  از  استفاده  اجازه  دخانیات 
بسته بندی را نداد حتی از فونت و کلمات مرتبط 
بندی های  بسته  و  نداد  استفاده  حق  هم  برند  با 
گرافیکی  تصاویر  از  شده  پوشانده  سیگار 
هشدارهای بهداشتی شدند این قانون منتهی 
استرالیا طی  در  کاهش مصرف سیگار  به 

سال های گذشته شد.

رتبه پنجم جهانی
مصرف دخانیات در بین زنان
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میر  و  مرگ  و  مخدر  داروهای  بحران  که  است  چندی 
میان  در  الکترونیکی  سیگارهای  از  استفاده  با  مرتبط 
نوجوانان آمریکایی بر عناوین خبری سایه انداخته است. 
اخیرا مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گزارش داد که 
3۴ نفر در نتیجه استفاده از سیگارهای الکترونیکی در سال 
2017 جان خود را از دست داده اند. اعتیاد به داروهای 
مخدر عامل بیشتر از ۴7 هزار مورد از مرگ و میرها در 
وضعیت  یک  مخدر  داروهای  به  اعتیاد  و  آمریکاست 

اضطراری سالمت عمومی اعالم شده است.
برای سالمت عمومی،  تهدیدات جدی  این  این حال  با 
در  همیشگی  سالمتی  مشکل  یک  که  می شود  موجب 
ایاالت متحده به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. چاقی 
قابل  از استعمال دخانیات دومین عامل مهم و  تنها بعد 
پیشگیری در این کشور است. از هر 5 مورد مرگ و میر در 
میان آفریقایی آمریکاییان و سفیدپوستان قفقازی نژاد ۴0 تا 
85 ساله، نزدیک به یک مورد به چاقی نسبت داده می شود. 

نرخی که در طول نسل ها در حال افزایش است. 
اجتماعی،  سرمایه گذاری  منظر  از  که  حالیست  در  این 
هزینه های بالقوه برای چاقی بیشتر از دخانیات است. یک 
به تحرک  باید مردم را تشویق  کارزار ضد چاقی موفق 
بیشتر کند و روی درمان های پزشکی و علوم تغذیه جدید 

سرمایه گذاری کند. 

ساالنه 147 میلیارد دالر
صرف درمان چاقی می شود

در  چاقی  عوارض  درمان  صرف  ساالنه  که  هزینه هایی 
آمریکا می شود، 1۴7 میلیارد دالر برآورد می شود که بخش 
عمده آن صرف برنامه های درمان عمومی نظیر مدیکیر و 
مدیکید می شود. در سطح بین المللی و در میان کشورهای 

توسعه یافته نیز نمونه های مشابهی مشاهده شده است.
بهرحال در چاقی عوامل زیادی مانند؛ ژنتیک، رژیم غذایی، 
نحوه  و  آموزش الزم  نبود  داروها،  تحرکی، مصرف  بی 
بازاریابی مواد غذایی نقش دارند. افراد چاق همچنین با 
خطر جدی ابتال به دیابت، امراض قلبی، حمله قلبی، فشار 

خون باال و انواع خاصی از سرطان مواجه اند. 
کنترل  برای  که  فراگیری  تالش های دولتی و خصوصی 
مصرف دخانیات صورت گرفت، هم می تواند به عنوان 
عنوان  به  هم  و  چاقی  بحران  به  پرداختن  برای  الگویی 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی،  تاثیر  از  شاخصی 
تاکتیک هایی چون آموزش، وضع مالیات بر سیگار، در نظر 
گرفته شدن مناطق عمومی عاری از سیگار در سال های 
استعمال  در  درصدی   66 کاهشی  به   2018 تا   1965
دخانیات انجامید که در این مدت، استعمال دخانیات با یک 
روند کاهشی همیشگی به 13.7درصد در میان بزرگساالن 
آمریکایی رسید. این نتیجه با دستاوردهای بزرگی در امر 

سکته،  عروقی،  امراض  میزان  از  و  بود  همراه  سالمت 
سرطان های مختلف و مرگ و میر در اثر سرطان ریه کاسته 
شد. برآورد می شود که برنامه مدیکید به تنهایی دو میلیارد 
و 500 میلیون دالر را از محل دستاوردهای سالمتی مرتبط 

با استعمال دخانیات صرفه جویی کرده است.

حدود 80 درصد بزرگساالن، آمادگی انجام 
ورزش اروبیک و تقویت عضالنی را ندارند

در برنامه مدیکید تاکید فعلی بر مداخالت رفتاری مایوس 
کننده است. جامعه باید برای گفتگو درباره چاقی و یافتن 
راه هایی برای مقابله با آن به شیوه ای دست یابد که صرفا 
شامل توصیه به کاهش وزن از طریق کمتر خوردن یا بیشتر 
ورزش کردن است که در هر دو مورد نباید به شرمساری 
فرد از بدن خود ختم شود. چرا که در هیچ کدام از این 
رویکردها ضمانتی برای نتیجه گیری وجود ندارد. واداشتن 
مردم به ورزش کردن کار سختی است. این در حالیست 
که نزدیک به 80 درصد از بزرگساالن واجد شرایط کلیدی 
الزم برای انجام فعالیت های اروبیک و تقویت عضالنی 

نیستند.
واداشتن مردم به تغییر دادن رژیم غذایی خود نیز به همین 
اندازه غیرموثر است. بر اساس یک مطالعه، نیمی از کسانی 
که رژیم می گیرند تا پنج سال بعد از شروع رژیم خود 
دستاورد  این  می کنند.  پیدا  وزن  کاهش  کیلو   ۴ حدود 
چندان بزرگی نیست و به سختی می توان گفت که کفایت 
می کند. به همین ترتیب برچسب های تغذیه ای روی مواد 
خوراکی نیز تاثیر ناچیزی بر روی مقدار غذای دریافتی 

مصرف کنندگان و شاخص توده بدنی آنها دارد.

تخصیص پاداش
به رویکردهای نوآورانه کاهش وزن

بهرحال حقوق انحصاری شرکت هایی که به رویکردهای 
نوآورانه ای برای کاهش وزن، مثل تقلید اثرات تمرینات 
ورزشی دست پیدا می کنند باید محفوظ باشد و با قوانین 
ثبت اختراع و دیگر مکانیسم ها به آنها پاداش داده شود. 
برای واداشتن  در حال حاضر اگر یک شرکت راهی را 
پیاده روی با کمک  مردم به خروج بیشتر از خانه برای 
یک اپلیکیشن یا برنامه جدید کشف کند، وضعیت صیانت 
آن چندان روشن  بازپرداخت حقوق  و  معنوی  اموال  از 
نیست. با توجه به مخاطرات موجود، دولت آمریکا باید 
ارائه  رفتاری  مداخالت  برای  را  تری  بزرگ  پاداش های 
کند تا در دراز مدت بتواند دستاوردهایی را تحت همان 
بگذارد  نمایش  به  ای  سختگیرانه  قانونی  استانداردهای 
الزامی  جدید  داروهای  به  مربوط  قوانین  مورد  در  که 
روی  را  دالر  میلیاردها  آمریکایی  شرکت های  است. 
ساخت داروها سرمایه گذاری می کنند. برعکس در سایر 

کمتری  اجتماعی  سرمایه گذاری  پیشگیرانه،  فعالیت های 
صورت می گیرد.

موانع بیمه گذاران برای درمان چاقی
اگر چه این راه حل برای همگان امکان پذیر نیست اما ثابت 
شده که برخی مداخالت پزشکی از جمله جراحی معده 
و کوچک کردن آن موثر هستند. درنظرگرفتن انگیزه های 
جدید می تواند دسترسی به این جراحی ها را برای پایین 
آوردن آستانه شاخص توده بدنی با هدف واجد صالحیت 
شدن افراد جهت جراحی گسترش داد. برخی بیمه گذاران 

موانعی را بر سر راه این درمان وضع کرده اند، به این دلیل 
که چاقی را یک وضعیت پزشکی که بی درنگ تهدید 
کننده جان افراد باشد یا به برداشت سنتی ما از بیماری 

مرتبط باشد نمی دانند.
ما باید راه های بهتری را برای کاستن از هزینه های جراحی 
و افزایش دسترسی به این جراحی ها بیابیم و در عین حال 
تالش کنیم راهی برای بازپرداخت وجوه پرداختی به مردم 
از سوی شرکت های بیمه پیدا کنیم. برخی بیمه گذاران نیز 
که به پیامدهای دراز مدت عالقه مندند از جمله صنعت 
بیمه عمر می توانند نقش مهمی در این راه ایفا کنند. آنها 
یک منفعت مالی تثبیت شده در اجتناب از مرگ و میر و 

معلولیت بیمه گذاران دارند، اما با توجه به چاق تر شدن 
آمریکاییان، آنها به طور سنتی در حاشیه باقی مانده اند.

کاهشی 20 درصدی شاخص توده بدنی
تا 10 سال بعد از جراحی باقی می ماند

در  درصدی   20 کاهش  که  می دهند  نشان  شواهد 
انجام جراحی  از  بعد  سال  تا 10  بدنی  توده  شاخص 
باقی می ماند. در سال 2018 تعداد 228 هزار آمریکایی 
جراحی کوچک کردن معده را انجام دادند. اما بر اساس 
فقط 10  تعداد  این  از  بیمه،  معیارهای موجود صنعت 
رویکرد  بیمه  شده اند.  حق  دریافت  مشمول  درصد 
داروهای  گیرد،  قرار  توجه  مورد  می تواند  که  دیگری 
جدید و استفاده از رویکرد موفقیت آمیزی است که برای 
مبارزه با فشار خون باال مورد استفاده قرار گرفته است. 
باال عارضه ای درمان  حدود 50 سال پیش فشار خون 
ناپذیر قلمداد می شد. رژیم غذایی و ورزش، شیوه های 
رایج کنترل فشار خون باال بود. کشف ترکیبات متعدد 
و  مدر  داروهای  با  که  باال  خون  فشار  با  مبارزه  برای 
مسدود کننده های بتا آغاز می شد، نشان داد که می توانند 
با  ارتباط  اتفاق مشابهی در  تغییر دهند.  این شرایط را 
کلسترول باال نیز رخ داد. حدود نیمی از کاهش مرگ و 
میر ناشی از امراض عروق کرونر در آمریکا را می توان به 

درمان های پزشکی از این نوع نسبت داد. 
بالینی  نظر  از  که  چاقی  ضد  داروی  چندین  اکنون  هم 
کارآیی آنها اثبات شده در دسترس کسانی قرار دارد که به 
تغییرات شیوه زندگی واکنش نشان نمی دهند. بعالوه یک 
برنامه بالینی گسترده با بالغ بر 250 ترکیب دردست توسعه 
از جمله ده ها ترکیب جدید نیز در جریان است. داروهایی 
از این نوع اگر در دسترس عموم قرار گیرند و مشمول 
بیمه شوند، با حل چالش هایی که در سیستم بیمه درمان 
سالمت امروز وجود دارد می توانند به تغییر مسیر اپیدمی 

چاقی کمک کنند.

گام های مسئوالنه
برای تدوین مقررات حجم وعده های غذایی

یک راه دیگری که می تواند مورد توجه قرار گیرد شامل 
وضع مالیات بر نوشابه های شیرین یا اصطالحا »مالیات 
بر نوشابه های گازدار« است. یک مطالعه نشان داده که 
اعمال یک درصد مالیات بر هر اونس نوشابه گازدار، 
تا  سال  ظرف 10  را  شده  شیرین  نوشابه های  مصرف 
20 درصد کاهش خواهد داد. نتیجه این کار یک صرفه 
جویی 23 میلیارد و 600 میلیون دالری در هزینه های 
جامعه  سالمتی  وضعیت  بهبود  و  درمانی  مراقبت های 
غذایی  صنایع  باید  میان  این  در  آنکه  سرانجام  است. 
کردن  محدود  دانست.  مقصر  نیز  را  داری  رستوران  و 

دسترسی نظیر تالش آمریکا برای منع مصرف و فروش 
الکل جواب نمی دهد. بلکه گام های مسئوالنه ای باید 
وعده های  حجم  مورد  در  تازه  مقررات  تدوین  برای 

غذایی صورت گیرد.
راهبردهای هوشمندانه و جسورانه، پیش از این در حل 
و  دخانیات  موضوع  نظیر  عمومی  سالمت  بحران های 
فشارخون باال توانسته اند به ما کمک کنند. اگر می خواهیم 
از صدها هزار مرگ و میر غیر الزم اجتناب کنیم، باید در 
مورد چاقی نیز به همین شکل تهاجمی عمل کنیم. نظیر 
کاری که در مورد دخانیات انجام دادیم، زمان آن است 
که چاقی را اولویت شماره یک سالمت عمومی کشور 

قرار دهیم.

40 درصد بیماران در آمریکا
توصیه های ترک سیگار دریافت نمی کنند

به رغم اینکه دخانیات، عامل اصلی معلولیت، بیماری های 
افراد  پنجم  دو  آمریکاست،  در  مرگ  و  صعب العالج 
پزشک،  به  مراجعه  هنگام  که  کرده اند  اعالم  سیگاری 
توصیه ای در مورد اینکه سیگار را ترک کنند از پزشکان 
وزارت  جدید  گزارش  اساس  بر  همچنین  نشنیده اند. 
بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، چهل درصد از افراد 
و  بهداشتی  خدمات  ارائه کننده  یک  ساالنه  که  سیگاری 
درمانی می بینند، هیچ توصیه ای از آنها در مورد ترک سیگار 

دریافت نمی کنند. 

کاهش 14 درصدی استعمال سیگار
از سال 2018 تاکنون

گزارش سی.ان.ان از نشست خبری مدیر بخش جراحی 
دو سوم  می دهد  نشان  آمریکا  بهداشت  وزارت  عمومی 
افراد سیگاری که به دنبال ترک سیگار هستند از داروهای 
جایگزین سیگار استفاده نمی کنند و اعتمادی هم به آنها 
ندارند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، شواهد کافی 
کاهش  باعث  الکترونیکی  سیگارهای  اینکه  مورد  در 
مصرف سیگار می شوند وجود ندارند. اگرچه سیگارهای 
و  می شوند  عرضه  متنوعی  تولیدات  در  الکترونیکی 
سیگارها،  این  از  استفاده  اینکه  مورد  در  نیز  یافته هایی 
استفاده از سیگارهای معمول را کاهش می دهد و به ویژه 
در میان جوانان مؤثر بوده؛ وجود دارد، نمی توان تعمیم 

علمی برای این گزاره فراهم کرد.
البته گزارش تصریح می کند میزان استعمال سیگار از سال 
2018 تاکنون، 1۴ درصد کاهش داشته و این یک پیروزی 
ایاالت متحده به شمار  برجسته برای درمان و بهداشت 
می آید. ترک سیگار در هر سن و سالی، ده سال به عمر 

فرد اضافه می کند.
https://b2n.ir/646268 :منبع

وضع مالیات بر سیگار
کاهش ۶۶ درصدی مصرف در بین بزرگساالن 

وضع مالیات بر نوشابه های گازدار
صرفه جویی 23 میلیارد و ۶00 میلیون دالر

در فاصله سال های 1۹۶5 تا 2018 در آمریکا چه گذشت؟ 

تاکتیک هایی چون آموزش، 
وضع مالیات بر سیگار، در 
نظر گرفته شدن مناطق 

عمومی عاری از سیگار در 
سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۸ 

به کاهشی ۶۶ درصدی در 
استعمال دخانیات انجامید 
که در این مدت، استعمال 

دخانیات با یک روند کاهشی 
همیشگی به ۱۳.۷درصد در 
میان بزرگساالن آمریکایی 

رسیده است
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Hookah as the main way of transmitting respiratory 
tract infections, especially coronavirus covid-19

Cigarettes and hookahs weaken the 
immune system, especially the one 
related to the respiratory system. All 
viruses (from the common cold virus 
to the new coronavirus) affect the 
body, and consumers of cigarettes and 
hookahs are at more risk than others. 
When consuming hookah, the virus is 
transmitted to the hookah water tank by 
the infected person’s breath, and since 
the viruses are stored in the cold, the 
hookah water container protects the 
virus and allows it to be transmitted to 
other people.
Therefore, it is recommended that people 
refrain from using hookah to maintain 
their health. Meanwhile, a group of 
members of the Isfahan hookah lounges 
guild, a few days ago, rallied in front of 
the governor’s office to protest the ban 
on water-pipe supply in hookah lounges 
of this city. In fact, they rallied in support 
of cancer and making people sick. It was 
unlikely in a cultural city such as Isfahan 
that members of a business guild rally 
for their personal interest in protecting 
the hookah, though they don’t know that 

hookah smoke in their business premises 
would also cause various diseases for 
themselves. This shows why the tobacco 
industry is the most lucrative business in 
the world, despite its high death toll, and 
of course, at the cost of people’s lives.

Hookah users should take the 
coronavirus seriously
Noting that the coronavirus is spreading 
in cyberspace rather than in real space, 
a lung specialist said that fortunately, 
no positive case of the disease has 

been reported in the country so far.
Asserting that cigarettes and hookahs 
threaten the immune system, especially 
the one related to the respiratory 
system, Mohammad-Reza Masjedi 
said, “All viruses, from the common 

cold virus to the new coronavirus, 
affect the body, and especially, users 
of cigarettes and hookahs are at more 
risk than others, because their lungs 
and immune systems become weak 
and can’t resist new viruses such as 
coronavirus.”
Stressing on this fact that hookah may 
have more adverse effects on lungs, 
Masjedi added, “Although the media, 
the Ministry of Health, and other 
related institutions are doing their 
utmost to inform people on personal 
hygiene, washing hands, refraining 
from kissing, shaking hands, etc., using 
common means such as hookah has 
a high share in the transmission of 
viruses.”
According to him, usually in this season, 
consumers of hookahs go to indoor 
places such as hookah lounges and 
coffee shops, where there is no serious 
surveillance and viruses are easily 
transmitted through common means 
and contaminated air and this can have 
negative effects on the respiratory 
system.

On February 3rd, 2020, the representatives of the 
Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) met with 
Hujjat-al-Islam Fattah-Damavandi, the Imam of 
Friday Prayers of the new city of Damavand, to 
discuss tobacco control and prevention.
According to the report of the IATA’s Public 
Relations, during the meeting, Hujjat-al-Islam Fattah-
Damavandi, while praising the activities of IATA, 
emphasized that tobacco is the gateway to addiction 
and other social harms. According to him, “therefore, 
we declare our readiness to cooperate with this NGO 
and will also use the capacity of religious, popular, 
and state-run institutions, including related NGOs 
and the Ministry of Education in the city, in this 
regard.”
Hujjat-al-Islam Fatah Damavandi further added, 

“Given the increasing growth in tobacco use and 
its related harms, more operational work needs to 
be done by NGOs and other relevant institutions. 
People should also be active in this regard, for this 
is a clear example of the practice of enjoining the 
right and forbidding the wrong, which is obligatory 
on everyone as a divine injunction.”
Moreover, speaking about the activities of the NGO 
on reducing and controlling tobacco use, the director 
of the Unit for Relations with Religious Institutions, 
affiliated to the Iranian Anti-Tobacco Association, 
said, “These disadvantages are not only in the context 
of physical health, but also irreparable political, 
cultural, economic, and social harms. Since religious 
leaders and clergy have always been pioneers in the 
fight against corruption, this NGO seeks to control 

the use of tobacco, which is a gateway to addiction, 
by asking the clergy to cooperate.”
Hujjat-al-Islam Rabatian added, “Given the 
comprehensive sanctions on basic commodities and 
even medicines, tobacco has not yet been boycotted 
and easily enters the country. It is also produced by 
foreign companies, mostly American-owned, which 
illustrates Western countries’ plans to undermine 
the country’s health, culture, and economy.”
Referring to various measures in the city of Varamin 
as the first tobacco-free city, he continued, “We 
hope that these measures will expand to the city of 
Damavand.”
Furthermore, the executive director of IATA’s 
branches, presenting a report on anti-tobacco 
activities in Varamin, pointed to the remarkable 

cooperation of Imam of Friday Prayers in Varamin 
and added, “IATA has succeeded in implementing 
the ‘PAD’ project (Smoking Prevention in Schools) 
in Varamin. Hence, with the cooperation of various 
governmental and non-governmental organizations, 
65 schools and more than 4,800 students have 
participated in the project so far.”
Referring to the cooperation of the Tobacco Control 
Research Center, affiliated to IATA, in implementing the 
project, Mr. Shahsavan said, “according to the studies 
carried out by the mentioned center, tobacco use has 
dropped 3.5 percent during the implementation of the 
‘PAD’ project in Varamin. Thus, our goal is to expand 
these activities from schools to neighborhoods and 
eventually to the whole city, and we are currently 
implementing the neighborhood phase.”

Mobilizing religious and popular institutions to fight tobacco
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