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سیگار بکشیم یا نکشیم؟!
کرونا  ویروس  و  سیگار  روزهای  این  رابطه 
هم جالب شده است. در روزهای اولیه شروع 
شیوع این ویروس منحوس، به دلیل درگیری 
مرگ  و  کووید-19  به  مبتال  بیماران  در  ریه 
افرادی که بیماری های زمینه ای داشتند، تاکید 
قلیان،  و  سیگار  دخانیات،  استعمال  که  شد 
افراد  ریه  روی  بر  که  بدی  عوارض  به دلیل 
مصرف کننده می گذارد و حتی ممکن است به 
بیماری مزمن انسدادی ریه دچار شود، زمینه 
مناسبی برای ابتال به بیماری ناشی از ویروس 
فرد  بدن  دیگر،  بیان  به  می کند.  ایجاد  کرونا 
است  مناسبی  میزبان  دخانیات،  مصرف کننده 

که به ویروس کرونا، خوش آمد می گوید.
در روزهای اخیر نیز که در مورد نقش سیگار 
مختلفی  صحبت های  کووید-19  به  ابتال  در 
شده، یک مطالعه متاآنالیز که فعال روی سرور 
مطالعه   1۲ بررسی  با  دارد،  قرار   MedRxiv
بررسی  به  کووید-19  بیمار   9۰۲۵ و  اولیه 
است.  پرداخته  مبتال  بیماران  در  سیگار  تاثیر 
بین  معنادار  ارتباط  یک  متاآنالیز،  مطالعه  این 
مصرف سیگار و پیشرفت بیماری کووید-19 
نسبی  خطر  که  طوری  به  می دهد؛  نشان  را 
پیشرفت بیماری کووید-19 در افراد سیگاری، 
حداقل ۲.۲۵ برابر بیشتر از این احتمال در افراد 
احتمال  مطالعات،  این  اساس  بر  است.  عادی 
مصرف  سابقه  با  افراد  در  بیماری  پیشرفت 
ترتیب  به  نیز  این سابقه  افراد بدون  سیگار و 
۸/1۷ درصد و ۳/9 درصد محاسبه شده است. 
بنابراین، شیوع ویروس کرونا، گرچه متاسفانه 
به دالیلی به افزایش فروش سیگار منجر شده، 
شاید فرصت بسیار خوبی برای ترک استعمال 
این محصوالت آسیب رسان باشد؛ فرصتی که 
کمتر به دست می آید و نباید به سادگی از آن 

گذشت...
جهانی  سازمان  اعالم  اساس  بر  همچنین 
بهداشت، استعمال دخانیات به خصوص قلیان 
افزایش  ابتال به ویروس کرونا را نه تنها  خطر 
به همراه  نیز  را  آن  شدید  موارد  بلکه  می دهد 
خواهد داشت. بنابراین این سازمان بر رعایت 
مصرف  از  امتناع  اجتماعی،  فاصله گذاری 
دخانیات و برخورد با قلیانسراها مکررا تاکید 
کرده است. البته با شروع شیوع ویروس کرونا، 
نهادهای حاکمیتی اقدامات جدی و ضربتی در 
قلیان در سراسر کشور  اماکن عرضه  با  رابطه 
قلیان  است.  برانگیز  داده اند که تحسین  انجام 
که  زمانی  در  مصرفش،  شیوه  و  آن  ادوات  و 
بر حفظ فاصله تاکید می شود، اوال راه مناسبی 
برای شیوع هرچه بیشتر ویروس شناخته شده 
می کشند،  قلیان  و  سیگار  که  افرادی  ثانیا،  و 
دهان  به  بیشتر  دفعات  به  سایرین،  به  نسبت 
راه اصلی ورود  خود دست می زنند و دهان، 
ویروس به بدن است. بنابراین از همان ابتدای 
به  قلیان  عرضه  مراکز  کرونا،  ویروس  شیوع 
هماهنگی  با  و  بهداشت  وزارت  درخواست 
خوشبختانه  قضائیه  قوه  و  انتظامی  نیروی 
حتی  تعطیلی،  این  امیدواریم  و  شدند  پلمب 
شیوع  از  ناشی  اضطرار  شرایط  رفع  از  پس 

ویروس کرونا، ادامه داشته باشد.
شیوع  پیک  و  قرنطینه  ایام  در  نیز  آن  پی  در 
ویروس کرونا، متاسفانه شاهد افزایش ۵ تا بیش 
از ۲۰ درصد قیمت سیگار بوده ایم که این مسئله 
تنها به ضرر بخش سالمت و درمان جامعه و 
اکثر  ایامی که  بود. در  مافیای دخانیات  نفع  به 
اقتصادی شدید  رکود  دچار  مشاغل  و  اصناف 
بودند، صنعت دخانیات با افزایش قیمت سیگار 
از این آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفت. در 
واقع مصرف کنندگان در ایام قرنطینه باید بیش از 
هر وقت دیگری سبک نادرست زندگی خود را 
چه در بحث تغذیه یا استعمال انواع مواد دخانی 
تغییر می دادند که با این افزایش قیمت و سود 
بردن این صنعت ثابت شد که همچنان بعضی از 
افراد به مسیر اشتباه خود ادامه می دهند. بنابراین 
در ایام ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است 
نیز  و  اطرافیانمان  و  خود  سالمت  نفع  به  که 
مرتبط  بیماری های  درمان  هزینه های  از  رهایی 
این  کردن  ذخیره  نیز  و  دخانیات  استعمال  با 
هزینه ها در سایر بخش های مهم زندگی، جهت 
ترک انواع محصوالت دخانی گام جدی برداریم.

سخن اول
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سعید نمکی وزیر بهداشت 
اعالم کرد: »استفاده از 

قلیان های مشترک به دلیل 
آلودگی هایی که دارد، 

می تواند ویروس را به دیگران 
منتقل کند. مردم کشور به 
خصوص جوانان این روز ها 
به شدت از استعمال قلیان 
استقبال می کنند و بسیاری 
از اماکن استعمال این تفریح 
پرخطر مملو از جوانانی است 

که در کنار هم از قلیان به 
صورت مشترک استفاده 
می کنند. این موضوع به 

راحتی می تواند عاملی برای 
انتقال بیماری های ویروسی 

مانند کرونا باشد.«

 ۲۰19 سال  دسامبر  اواخر  در  بار  نخستین  برای 
کروناویروس در شهر ووهان چین مشاهده شد و 
به سرعت گسترش پیدا کرد، به نحوی که بسیاری 
از شهر های بزرگ این کشور را درگیر کرد. اما این 
اعتقاد سازمان  به  که  این ویروس  نبود؛  راه  پایان 
منتقل  انسان  به  حیوان  طریق  از  جهانی  بهداشت 
شده است، پس از مدتی در نقاط مختلف جهان 

شیوع پیدا کرد.
تفریحی  ابزار های  از  یکی  به  قلیان  روز ها  این 
خانواده ها به خصوص نسل جوان تبدیل شده و در 
هر جایی یافت می شود. اما اغلب افراد از عوارض 

مخرب قلیان برای بدن اطالع کافی ندارند.
مغزی،  سکته  مانند  مخربی  عوارض  قلیان 
سایر  و  سرطان  عروقی،  و  قلبی  بیماری های 
آن  بر  عالوه  و  دارد  دست  این  از  مسائلی 
بیماری های  انتقال  در  به سزایی  نقش  می تواند 
ویروسی داشته باشد. در حال حاضر نیز می تواند 
آن  باشد،  کروناویروس  گسترش  برای  عاملی 
زیادی  تعداد  بزرگ  شهرهای  در  که  وقتی  هم 
اماکن استعمال قلیان وجود دارد. البته قلیانسراها 
سالمت  که  غیربهداشتی  مراکز  به عنوان  همیشه 
کالن  سود  دریافت  جهت  را  جامعه  جوانان 
بسیاری  می شدند.  شناخته  می دهند،  قرار  هدف 
سود این مراکز را در اولویت سالمت قرار داده 
و همیشه چه در بحث قانون گذاری یا برخورد 
مقابل  در  و  بوده اند  حرفه  این  مدافع  جدی 
انواع  انتقال  به  نسبت  که  جامعه  بانیان سالمت 
بیماری ها و تاثیرات مخرب آن که بیش از سایر 
داده اند  فراوانی  هشدارهای  است  دخانی  مواد 
که متاسفانه گوش شنوای چندانی نیز تا قبل از 
ورود ویروس کرونا وجود نداشت. این ویروس 
به خاطر تلفات جانی بسیاری که در این مدت 
کوتاه داشت، موجب شد که این اماکن به عنوان 
مراکز اصلی انتقال ویروس بسته شوند. ولی امید 
با  نبوده و همچنان  این ویروس  به  است منوط 
درنظر گرفتن بسیاری دیگر از بیماری های ناشی 
بسیاری  تدریجی  مرگ  که  قلیان  استعمال  از 
جوانان  و  نوجوانان  به خصوص  طرفداران  از 
کشور را در بر می گیرد، این تعطیلی ها به عنوان 
حرکت جدی دولت در بحث مبارزه با این حرفه 

مرگ بار ادامه یابد.
سعید نمکی وزیر بهداشت در این باره می گوید: 
»استفاده از قلیان های مشترک به دلیل آلودگی هایی 
منتقل  دیگران  به  را  ویروس  می تواند  دارد،  که 
این روز ها  کند. مردم کشور به خصوص جوانان 
و  می کنند  استقبال  قلیان  استعمال  از  به شدت 

بسیاری از اماکن استعمال این تفریح پرخطر مملو 
از جوانانی است که در کنار هم از قلیان به صورت 
به راحتی  موضوع  این  می کنند.  استفاده  مشترک 
ویروسی  بیماری های  انتقال  برای  عاملی  می تواند 

مانند کرونا باشد.«
نکته جالب این است که عالوه بر استفاده عمومی 
قلیان که خود عامل انتقال است، این ماده دخانی 
را  تنفسی  دستگاه  عفونت های  تمام  انتقال  توان 
دارد و از آنجاکه کرونا بیش از هر قسمتی دستگاه 
توسط  به راحتی  می کند،  درگیر  را  ریه  و  تنفسی 

قلیان از فرد مبتال به افراد دیگر منتقل می شود.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  دلشاد  افشین 
»تمام  است:  معتقد  نیز  شمالی  خراسان  پزشکی 
ویروس ها از ویروس های معمولی سرماخوردگی 
بدن  یافته،  جهش  و  جدید  ویروس  کرونا  تا 
بین  این  قرار می دهند و در  تاثیر  افراد را تحت 
از سایرین  بیش  قلیان  و  مصرف کنندگان سیگار 
ایمنی  دارند؛ زیرا سیستم  قرار  در معرض خطر 
به  نسبت  مراتب  به  افراد  این  ریه های  و  بدن 
کسانی که مصرف کننده کاال های دخانی نیستند، 

ضعیف تر است.«
تمام  بهداشت  وزارت  و  »رسانه ها  افزود:  دلشاد 
تالش خود را برای اطالع رسانی در زمینه رعایت 
از  خودداری  دست ها،  شستن  تنفسی،  آداب 
از  استفاده  اما  می کند؛  و...  دادن  دست  روبوسی، 
انتقال  باالیی در  قلیان سهم  مانند  وسایل مشترک 
قادر  قلیان  چراکه  داشت؛  خواهند  ویروس   انواع 
است ریه را به حد زیادی تخریب کند و آن را به 
محل مناسبی برای رشد ویروس هایی مانند کرونا 

تبدیل نماید.«

تعطیلی قلیانسراها
طبق قانون جامع کنترل دخانیات 

وزیر  بهداشت  معاون  گذشته  سال  اسفند  در 
بهداشت در نامه ای »آنی« به روسای دانشگاه های 
ممنوعیت  پیگیری  خواستار  کشور  پزشکی  علوم 
ابتال  افزایش  از  منظور جلوگیری  به  قلیان  عرضه 
بروز  به  توجه  »با  گفت:  و  شد  کروناویروس  به 
پیشگیری  لزوم  کشور،  در  کروناویروس  بیماری 
و  بهداشت  برنامه های  اولویت  در  روند  این  از 
سالمت کشور قرار دارد. ضمن تشکر از اقدامات 
انجام شده، با توجه به اینکه حضور در محیط های 
جمعی و شلوغ، تماس با اشیاء و محیط های آلوده 
باعث انتقال سریع این ویروس می شود و جدا از 
تاثیر مصرف و مواجهه با دود محصوالت دخانی 
بر تضعیف سیستم ایمنی و مستعد شدن بدن برای 
ابزارآالت  و  از وسایل  استفاده  بیماری ها،  به  ابتال 
قلیان، افزایش ریسک خطر این بیماری را به همراه 
عمومی،  اماکن  تمامی  است  ضروری  لذا  دارد. 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی عرضه کننده قلیان 
به حالت تعطیل در آید یا از عرضه قلیان در آن ها 

جلوگیری شود.«
مذکور  نامه  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  علیرضا 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای  به  خطاب 
ضمن  فرمایید  »دستور  افزود:  ادامه  در  کشور، 
استفاده از ظرفیت قانون جامع کنترل دخانیات و 
آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 1۳ قانون مواد 
طرح  با  بهداشتی  آرایشی،  آشامیدنی،  خوردنی، 
منظور  به  مربوطه  کارگروه  در  موضوع  اهمیت 
اقدام هماهنگ و از طریق تشکیل تیم های مشترک 

در این زمینه اقدام الزم صورت پذیرد.«

پلمپ بیش از 4 هزار قلیانسرا در کشور
در گزارشی که از وزارت بهداشت آمده است 
هزار   16 طی  گذشته  سال  اسفندماه  پایان  تا 
علوم  دانشگاه های  بازرسی  و  بازدید   9۰۰ و 
شناسایی  واحد  هزار   16 از  بیش  از  پزشکی 
شده عرضه کننده قلیان در کشور، 4۸۰۰ واحد 
توصیه های  با  واحد   4۷۰۰ تعداد  و  پلمب 
به  اقدام  بهداشتی  بازرسان  و  کارشناسان 
خود  فعالیت  به  و  نموده  قلیان  جمع آوری 
 4۰ می دهند. حدود  ادامه  قلیان  عرضه  بدون 
اطالع رسانی  با  نیز  صنفی  واحد های  درصد 
انجام شده، به طور خود جوش اقدام به بستن 

واحد صنفی خود نمودند. 
اساس آخرین شواهد علمی  بر  به ذکر است  الزم 
جهانی  سازمان  توسط  شده  انجام  مطالعات  و 
قلیان  جمله  از  دخانیات  مصرف  تاثیر  بهداشت، 

پلمپ قلیانسراها بعد از کرونا جدی گرفته شود

قلیان عامل انتقال اغلب بیماری ها

ت
سعید نمکی وزیر بهداش

ش پزشکی
ت، درمان و آموز

علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداش
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در گزارشی که از وزارت 
بهداشت آمده است، تا پایان 
اسفند ماه 1398 طی 16900 

بازدید و بازرسی دانشگاه های 
علوم پزشکی از 16064 واحد 
شناسایی شده عرضه کننده 
قلیان در کشور، 4800 واحد 
پلمب و تعداد 4700 واحد 
با توصیه های کارشناسان 
و بازرسین بهداشتی اقدام 
به جمع آوری قلیان نموده و 
به فعالیت خود بدون عرضه 
قلیان ادامه می دهند. حدود 
40 درصد واحد های صنفی 
نیز با اطالع رسانی انجام 

شده، که به طور خود جوش 
اقدام به بستن واحد صنفی 

خود نمودند

جدی  آسیب  و  بدن  دفاعی  سیستم  تضعیف  در 
به سیستم قلبی عروقی و تنفسی به اثبات رسیده 
است. مطالعات مستدل علمی نشان داده است که 
استعمال کنندگان دخانیات بیشتر در معرض ابتال 
به کرونا،  ابتال  بوده و در صورت  بیماری  این  به 
عالیم شدیدتری داشته و میزان مرگ و میر در آنها 
افزایش می یابد. عالوه بر آن عرضه قلیان در اماکن 
عمومی، خطر انتقال سایر عوامل عفونی را افزایش 
و  بستری  برای  بیشتر  نیاز  است  بدیهی  می دهد. 
دخانیات  مصرف کنندگان  بستری  زمان  افزایش 
برای درمان بیماری کرونا، فشار مضاعفی به نظام 
بهداشت و درمان کشور به خصوص در این برهه 
حساس وارد می آورد که نیازمند توجه جدی همه 
مسئوالن نظام است. الزم به ذکر است حدود چهار 
به  نسبت  نیز  قبال  کشور  متخصص  پزشک  هزار 
قلیان  مصرف  از  ناشی  سرطان  و  بیماری  طغیان 

هشدار داده بودند. 
در  قلیان  عرضه  مراکز  که  نقشی  به  توجه  با 
انتقال بیماری های واگیردار و غیرواگیر دارند و 
نقش چشمگیر آنان در گسترش بیماری کرونا، 
سالمت  علیه  دائمی  تهدید  مراکز  این  اقدام 
عمومی محسوب می شود که صرفا محدود به 
کوتاه مدت  زمانی  دوره  و  بیماری  طغیان  پیک 
سالمت  حفظ  به منظور  بنابراین  بود.  نخواهد 
مقام معظم رهبری  تاکید  جامعه و در راستای 
مبنی بر الزم االجرا بودن تدابیر ستاد ملی مبارزه 
بیماری،  از گسترش  برای جلوگیری  با کرونا، 
اجرای  راستای  در  نیز  و  کشور  منابع  حفظ 
استعمال  ممنوعیت  بین المللی  و  ملی  قوانین 
دخانیات در اماکن عمومی، حمایت حوزه های 
ممنوعیت  اجرای  در  کشور  سراسر  قضایی 
پایدار عرضه قلیان در همه اماکن عمومی بهتر 

است استمرار یابد. 

به هیج وجه نباید قلیان در تهران عرضه شود

معاون عمرانی استاندار تهران نیز با اشاره به این 
از یک  بیش  تاکنون  اسفند  روز ۲9  از  که  مطلب 
که  گرفته اند  قرار  تب سنجی  مورد  مسافر  میلیون 
اولیه کرونا بودند،  حدود ۲۷۰۰ نفر دارای عالئم 
طرح  که  تاکنون  اسفند   ۲9 روز  »از  کرد:  اعالم 
هزار   ۵۰۷ حدود  است،  شده  آغاز  غربالگری 

خودرو قصد خروج از تهران را داشته اند.«
حدود  طرح  این  »در  داد:  ادامه  تقی زاده  محمد 
یک میلیون و ۸۰۷ هزار نفر مورد تب سنجی قرار 
را  اولیه  عالئم  نفر   ۲۷۰۰ تعداد  این  از  گرفته اند. 

داشتند و به اورژانس هدایت شده اند.«
وی درباره تعطیلی فروشگاه ها گفت: »در جلسه ای 
که در همین خصوص برگزار شده، مقرر شد که 
از  غیر  به  عمده  تجاری  خرید  مراکز  و  پاساژها 
مواد  خرید  مراکز  و  نانوایی ها  سوپرمارکت ها، 

غذایی تعطیل شوند.«
به  اقدام  که  قهوه خانه ها  برخی  درباره  تقی زاده 
عرضه قلیان می کنند، تاکید کرد: »به اصناف اعالم 
شده است که در هیچ جایی عرضه قلیان صورت 
نگیرد و قطعا چنانچه گزارشی در خصوص عرضه 
قلیان اعالم شود، با افراد متخلف برخورد خواهد 

شد.«

ادامه طرح برخورد با قلیانسراها در پایتخت
طرح  بودن  ادامه دار  از  نیز  مرادی  سرهنگ 
قلیان  عرضه کننده  صنفی  واحدهای  با  برخورد 
با پلمب ۲ قهوه خانه متخلف در شرق و غرب 
تهران خبر داد و گفت: »با شیوع ویروس کرونا 
و  سفره خانه ها  در  قلیان  عرضه  عدم  ابالغیه 
به  مربوط  اتحادیه های  همکاری  با  قلیانسراها 
نیز  پیش  است. چندی  ابالغ شده  کلیه صنوف 

در ادامه برخورد با واحدهای صنفی متخلف از 
عرضه پنهانی قلیان توسط متصدیان ۲ قهوه خانه 
متخلف در محدوده هفت حوض و جنت آباد 

مطلع شدیم.«
از  »تیم هایی  افزود:  مرادی  نادر  سرهنگ 
عمومی  اماکن  بر  نظارت  معاونت  مأموران 
پلیس امنیت پایتخت پس از اطمینان از صحت 
اطالعات به دست آمده، بالفاصله با هماهنگی 
مقام قضائی به این ۲ واحد صنفی مراجعه و 
قهوه خانه ها را پلمب کرده و متصدیان متخلف 
این واحدها را نیز دستگیر و به دادسرا معرفی 

کردند.«
مرادی با تاکید بر ممنوعیت عرضه قلیان با توجه 
به شیوع بیماری کرونا و لزوم قطع کردن چرخه 
کرد:  تصریح  هموطنان،  به  ویروس  این  انتقال 
متصدیان  توسط  رعایت ضوابط  عدم  »درصورت 
و  شده  قانونی  برخورد  آنان  با  صنفی  واحدهای 

براساس قانون واحد صنفی آنها پلمب می شود.«

معرفی اصناف متخلف
از طریق شماره تلفن 110 

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
بزرگ همچنین از پلمب یک کافه رستوان متخلف 
در شمال پایتخت خبر داد و گفت: »متصدی این 
مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه  خالف  بر  صنفی  واحد 
به  و  بود  کرده  باز  را  رستوران  کافه  کرونا،  با 

مشتریانش قلیان عرضه می کرد.«
»شب  افزود:  ادامه  در  مرادی  نادر  سرهنگ 
ماموران  ماه  فروردین  دوم  و  بیست  گذشته 
معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت 
سالمت  و  اجتماعی  امنیت  ارتقای  راستای  در 
عمومی مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا، به بازدید و نظارت از واحد های صنفی 
در شهر تهران پرداختند که با باز بودن یک کافه 
کردند.  برخورد  ولنجک  حوالی  در  رستورانی 
متصدی  داشت،  این  از  حکایت  اولیه  بررسی 
و  مجاز  غیر  فعالیت  بر  عالوه  رستوران  کافه 
نیز  باز کردن واحد صنفی، به مشتریانش قلیان 
محل  در  نیز  مرد   ۲۰ حدود  و  می کرد  عرضه 

حاضر بودند.«
با اشاره به اخذ دستور قضائی،  انتظامی  این مقام 
صورت  تخلفات  شدن  محرز  از  »پس  داد:  ادامه 
گرفته و همچنین بی توجهی متصدی واحد صنفی 
به مصوبات طرح سراسری فاصله گذاری اجتماعی، 
این واحد صنفی پلمپ و متصدی کافه رستوران 

برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.«
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
بزرگ در پایان، از شهروندان خواست: با معرفی 
اصناف متخلف از طریق شماره تلفن 11۰ پلیس را 
در تامین بهتر امنیت و پیشگیری از شیوع بیماری 

مهلک کرونا یاری کنند.

برخورد ناجا
با عرضه کنندگان زیرزمینی قلیان

در ادامه نیز رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
مراکز  فعالیت  بر  پلیس  نظارت  بر  تاکید  با  ناجا 
افراد  »با  گفت:  خدماتی  و  توزیعی  تولیدی، 
فضای  در  که  کسانی  و  سودجو  فرصت طلب، 
قاطعانه  می کنند،  پراکنی  شایعه  به  اقدام  مجازی 

برخورد می شود.«
کرد:  تصریح  رضادوست  صادق  سرهنگ 
»پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا به منظور 
کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری 
در  محوله  ماموریت های  و  وظایف  اساس  بر 
صنوف و اماکن عمومی، ضمن تعامل با وزارت 
ایران  اصناف  اتاق  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

طی بخشنامه هایی به رده های متناظر در سراسر 
و  هنری  برنامه های  تعطیلی  موضوع  کشور 
عرضه  عدم  وضعیت،  شدن  عادی  تا  سینمایی 
مواد دخانی و توصیه های بهداشتی در واحدهای 

صنفی را ابالغ کرده است.«
وی ادامه داد: »به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام 
و  فرصت طلب  افراد  استفاده  سوء  و  سودجویانه 
محتکر در فضای مجازی و حقیقی و به دنبال آن 
اقالم  قیمت  افزایش  احتکار،  از  ناشی  کمبودهای 
اسفندماه  اوایل  از  کننده،  ضدعفونی  و  بهداشتی 
و  کشور  سراسر  در  متناظر  رده های  طریق  از 
صمت  بهداشت،  وزارتخانه های  همکاری  با 
مراکز  فعالیت  بر  حکومتی  تعزیرات  سازمان  و 
مستمر  صورت  به  خدماتی  و  توزیعی  تولیدی، 
قاطعانه برخورد  افراد متخلف  با  نظارت داشته و 
می شود و این موضوع همچنان در دستور کار این 

پلیس قرار دارد.«

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا افزود: 
»در طول این دوره مقادیر زیادی از اقالم بهداشتی 
دستکش،  ماسک،  جمله  از  کننده  ضدعفونی  و 
که   ... و  الکلی  پدهای  کننده،  ضدعفونی  مایع 
توسط محتکران در انبارها دپو یا خارج از شبکه 
تعریف شده و به صورت مخفیانه و با قیمت های 
مراجع  به  متهمان  و  کشف  می شد،  توزیع  گزاف 
قضائی معرفی شده اند. همچنین برابر بررسی های 
انجام شده میدانی، اکثر واحدهای صنفی از ارائه 
کرونا  بیماری  شیوع  تشدید  باعث  که  خدماتی 
می شود، خودداری و همراهی و همکاری خوبی 
را با پلیس و سایر دستگاه های مرتبط نظارتی دارند 

که قابل تقدیر و تشکر است.«
وی ادامه داد: »متأسفانه برخی کسبه بدون توجه 
اقدام  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  هشدارهای  به 
قلیان  زیرزمینی و عرضه  مراسمات  برگزاری  به 
فاقد  صنفی  واحدهای  اینها  عمدتًا  که  می کنند 
اقدام آنها موجب تشدید شیوع  مجوز هستند و 
انتظامی  نظارت های  در  و  می شود  بیماری  این 
قطعًا برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد که 
صورت  هم  قانونی  برخورد  اینها  از  تعدادی  با 

گرفته است.«
ناجا  عمومی  اماکن  بر  نظارت  پلیس  رئیس 
گفت: »هموطنان باید توجه داشته باشند که ناجا 
به طور مستمر بر فعالیت اصناف و کسبه نظارت 
با  که  داد  را خواهیم  قول  این  مردم  به  و  دارد 
محتکران و افراد فرصت طلب قاطعانه برخورد 

خواهیم کرد.«
بنابر اعالم سایت پلیس، رضا دوست خاطرنشان 
کلیه  از  و  هستیم  مردم  کنار  در  همواره  »ما  کرد: 
پلیس  با  گذشته  همانند  داریم  تقاضا  شهروندان 
و  باشند  داشته  را  الزم  همکاری  و  همراهی 
واحدهای  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  درصورت 
شماره های  به  را  مراتب  عمومی،  اماکن  و  صنفی 
فرصت،  اولین  در  تا  کنند  گزارش   11۰ و   19۷
اقدامات قانونی نسبت به برخورد با آنها به عمل 

آید.«

تعطیلی 1۷ مرکز عرضه قلیان در شیراز
نیز  شیراز  انقالب  شهدای  بهداشت  مرکز  رییس 
ادامه اجرای طرح تشدید نظارت  اعالم کرد: »در 
بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی 
و  کرونا  ویروس  انتشار  از  پیشگیری  هدف  با 
جلوگیری از انتقال بیماری، 1۷ مرکز عرضه قلیان 
دلیل  به  رستوران  و  کافی شاپ  چایخانه،  شامل 
بازرسان  اخطار های  به  بی اعتنایی  و  قلیان  عرضه 

بهداشت محیط تعطیل شد.«
هماهنگی های  به  توجه  »با  کرد:  اضافه  قاسم پور 
انجام شده با مقام قضایی و نیروی انتظامی، مراکزی 

که همچنان اقدام به عرضه قلیان می کنند تعطیل و 
مراجع قضایی  به  برای رسیدگی  متخلفان  پرونده 
چایخانه ها،  بر  نظارت  همچنین  می شود.  ارسال 
سفره خانه و تمامی مراکز عرضه قلیان به صورت 
ویژه در دستور کار واحد بهداشت محیط این مرکز 
قرار دارد و بازدید ها در تمام ساعت های شبانه روز 
مشاهده  صورت  در  و  انجام  بازرسان  سوی  از 
مراجع  به  و  تعطیل  مربوطه  واحد  قلیان،  عرضه 

قضایی ارجاع می شود.«
قاسم پور از متصدیان خواست برای حفظ سالمت 
عمومی شهروندان، تمام موازین بهداشتی به ویژه 

بهداشت فردی را رعایت کنند.

عرضه قلیان در بندرعباس
هنوز شامل محدودیت نشده است

در  بسیاری  اخبار  انتشار  مقابل  در  ولی 
سطح  در  قلیانسرا  بسیاری  تعطیلی  خصوص 
کشور، رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس 
اعالم کرد: »قرار بود مغازه ها و فروشگاه های 
عرضه قلیان برای جلوگیری از شیوع بیماری 
مهم  این  هنوز  که  شود  تعطیل  موقتا  کرونا 

صورت نگرفته است.«
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به 
دیدار  در  جراره  فاطمه  بندرعباس،  شهر 
و  بحث  و  بندرعباس  فرماندار  با  نوروزی 
این  مشکالت  رفع  در خصوص  هم اندیشی 
نیروی  همت  به  که  »همانطور  گفت:  شهر 
انتظامی، فرمانداری، بسیج، سپاه، هالل احمر 
و  ورودی  مبادی  مربوطه  مسئوالن  دیگر  و 
برای  مراقبت  و  کنترل  تحت  استان  راه های 
جلوگیری از بیماری کرونا است، باید با یک 
بازگشت  دقیق،  تدابیر  اتخاذ  و  برنامه ریزی 
از  به خارج  بندرعباس که  افراد ساکن شهر 
شهر سفر کرده اند نیز تحت کنترل قرار گیرد 
تا از به وجود آمدن مشکالت برای شهروندان 

جلوگیری شود.«
شهروندان  سالمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است،  اولویت شورای شهر  مهمترین 
و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  »از 
شهر  این  اسالمی  شورای  بندرعباس،  شهر 
جهت  در  فوق العاده  جلسات  تشکیل  با  نیز 
مصوبات  بیماری،  این  شیوع  از  جلوگیری 
مهمی ازجمله جلوگیری از تجمع در ساحل 
و  بازارچه ها  موقت  تعطیلی  بوستان ها،  و 
دریافت  و  شهرداری  نظر  زیر  غرفه های 
تمام عوارض ساختمانی، نوسازی و صنوف 
ماه  اردیبهشت  پایان  تا  مشاغل  و  حرف  و 
که  داشت   9۸ سال  تعرفه  طبق  بر   99 سال 
کمک  با  و  بندرعباس  شهرداری  همت  با 
انجام  موقع  به  مربوطه  اجرایی  دستگاه های 
شد و در حال حاضر سعی کردیم بازارها و 
کوتاهی  زیرا  شود  تعطیل  عمومی  مکان های 
خسارت  است  ممکن  تصمیمات،  در 

جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.«
تصریح  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
طی  ماه  اسفند  روزهای  آخرین  »در  کرد: 
به  شد  مقرر  بندرعباس  فرمانداری  در  جلسه ای 
که  مغازه هایی  و  غذایی  مواد  فروشگاه های  جز 
مابقی  می کند،  برطرف  را  مردم  نیازهای ضروری 
تصمیمات  و  شوند  تعطیل  شهر  سطح  مغازه های 
مهمی درخصوص جمع آوری قلیان در سطح شهر 

با کمک فرمانداری گرفته شد.«
فروشگاه های  و  مغازه ها  بود  »قرار  داد:  ادامه  وی 
بیماری  این  از  جلوگیری  برای  نیز  قلیان  عرضه 
مهم  این  هنوز  متأسفانه  که  شوند  تعطیل  موقتًا 
که  هستیم  این  شاهد  و  است  نگرفته  صورت 
فعال  شهر  سطح  در  قلیان  عرضه  فروشگاه های 

هستند.«

پذیرش مسافر و عرضه قلیان
در گیالن ممنوع است

این  در  نیز  گیالن  گردشگری  مدیرکل  جانشین 
غیر  مسافرهای  »خانه  کرد:  اعالم  خصوص 
به  مشغول  نامحسوس  صورت  به  که  مجازی 
فعالیت و پذیرش مسافر هستند، طی هماهنگی 
اماکن عمومی استان و بسیج  بر  اداره نظارت  با 
قضایی  مرجع  به  و  شده  شناسایی  محلی  مردم 
معرفی خواهند شد و در این خصوص به خاطر 
شخصی  هیچ  با  گیالنی  همشهریان  سالمت 

تعارف نداریم.«
دنبال  »به  افزود:  ادامه  در  ولدی  میرزایی  حسین 
شیوع ویروس کرونا و مصوبات شورای سالمت 

در شهرستان رشت و سایر شهرستان ها و با توجه 
و  گیالن  در  ویروس  این  شیوع  باالی  سطح  به 
ضرورت رعایت ضوابط و آیین نامه های بهداشتی 
اجرای  بر  نظارت  و  گردشگری  تاسیسات  در 

صحیح ضوابط ابالغ شده است.«
و  سازمانی  انفرادی  بازدیدهای  وی،  گفته  به 
دستگاه های  از  متشکل  دستگاهی  بین  گروهی 
به صورت  استان  تاسیسات گردشگری  از  ذیربط 

روزانه، مستمر و با جدیت در حال انجام است.
این مسئول تصریح کرد: »بنا بر وظیفه اخالقی 
انسانی بنده در جایگاه انجام مسئولیت اجتماعی 
اداره کل  ناظر  و  بازرس  عنوان  به  همچنین  و 
حفظ سالمت هموطنان عزیز در اولویت است. 
در این شرایط بحرانی مبارزه با ویروس کرونا، 
هتل ها و واحدهای اقامتی استان باید از پذیرش 
از  تعدادی  متاسفانه  خودداری  کنند.  مسافران 
به رغم  مجاز  غیر  واحدهای  و  مسافرها  خانه 
عدم  در خصوص  آگاهی  پیش  و  اطالع رسانی 
مسافرانی  پذیرش  به  اقدام  مسافران  پذیرش 
واحدهای  این  که  کرده اند  استان  از  خارج  از 

متخلف شناسایی شده اند.«
و  شکایات  به  بازرسی  کمیته  دبیر  گفته  به 
به  مجاز  غیر  واحد های  این  اداره کل،  تخلفات 
دلیل عدم توجه به تذکرات و اخطارات به کمک 
قضایی  دستگاه  به  و  پلمپ  نظارتی  دستگاه های 

معرفی می شوند.
از  باشند پس  کرد: »شهروندان مطمئن  تاکید  وی 
پلمپ  به  بازدید و احراز صحت موضوع، نسبت 
طی  متخلف  واحد  آن  فعالیت  از  جلوگیری  و 
هماهنگی با اداره نظارت بر اماکن  عمومی استان 
و شهرستان مربوطه برای سالمت همه همشهریان 

اقدام قانونی و عاجل صورت پذیرد.«

تعطیلی 1۳ واحد غیرمجاز عرضه قلیان
در شاهرود

از  یکی  اینکه  بیان  با  نیز  کریمی  علی  سرهنگ 
از طریق  انتقال ویروس کرونا  راه های  سریعترین 
دلیل  به  »این واحد ها  افزود:  قلیان است،  مصرف 
عدم رعایت موارد بهداشتی پلمب شدند. همچنین 
با  کنند  قلیان  عرضه  به  اقدام  که  واحدهایی  با 

قاطعیت برخورد قانونی می شود.«
محدودیت های  اعمال  اینکه  بیان  با  کریمی 
ترافیکی در دستور کار است، تصریح کرد: »اعمال 
مرکزی  هسته  در  ترافیکی  ویژه  محدودیت های 
با  مبارزه  ستاد  تصمیمات  برابر  شاهرود  شهر 

کرونای شهرستان اتخاذ شده است.«
کریمی از رانندگان وسایل نقلیه خواست از تردد 
نهایت  و  نموده  اجتناب  اعالمی  مسیرهای  در 
داشته  انتظامی  و  راهور  ماموران  با  را  همکاری 

باشند.

محمد تقی زاده، معاون استانداری تهران

س نظارت بر اماکن عمومی ناجا 
س پلی

ت، رئی
گ صادق رضا دوس

سرهن

ت تهران
س امنی

گ نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلی
سرهن
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علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
معافیت های  فصل  بررسی  جریان  در  ماه،  ۲۷فروردین 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۵4 و ۵۵ این الیحه 
موافقت کردند. براساس ماده )۵4( پرونده های مالیات بر 
ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از الزم االجرا شدن 
و  مالیات  مأخذ مشمول  تعیین  نظر  از  است،  قانون  این 
نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و 
نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
1۳۸۷/۲/1۷ با اصالحات و الحاقات بعدی است. اما در 
مورد رفع اختالف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع 
و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. همچنین 
در ماده )۵۵( ذکر شده است که از تاریخ الزم االجرا شدن 
این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین 

زیر نسخ می گردد.
 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1۳۸۷/۲/1۷ با 
اصالحات و الحاقات بعدی )به استثناء حکم ماده )۲۸( 
مالیاتی  رسمی  مشاوران  جامعه  به  نسبت  مذکور  قانون 
ایران و تبصره )1( ماده )۳9( آن قانون نسبت به عوارض 

موضوع بند )۳( ماده )41( این قانون
 بند »ب« ماده )6( و بند »ر« ماده )۳۳( و ماده )۷۳( و 
اقتصادی،  برنامه پنجساله ششم توسعه  ماده )94( قانون 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 

1۳9۵/1۲/14
تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون   )69( ماده   

بخشی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب 1۳9۳/1۲/4
 احکام ماده ۳4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
در   1۳94/۲/1 مصوب  کشور  مالی  احکام  نظام  ارتقای 

خصوص مالیات بر ارزش افزوده
نظام صنفی کشور  اصالح  قانون   )4۷( و   )1۸( مواد   

مصوب 1۳9۲/6/1۲

برای یادآوری بیشتر باید گفت در ماده ۷۳ برنامه ششم 
توسعه در بند )ب( آمده است: 

سال 1۳96  ابتدای  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
موظف است:

 قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی 
مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی ربط 

و برای درج بر روی پاکت محصول اعالم نماید.
 امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به 
سامانه )سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و 

انواع محصوالت دخانی را فراهم نماید.
حکم بند )ب( ماده )۷۳( این قانون در موارد مغایرت بر 

سایر مواد حاکم است.

نمایندگان مجلس همه جوانب رأی خود را بسنجند
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس هنگام رد یا قبول یک 
قانون، به تمامی ابعاد آن توجه نمی کنند. گاهی خواسته 
یا ناخواسته تصمیماتی را اتخاذ می کنند که به نفع یک 
این نکته را  باید  بخش و به ضرر بخش دیگری است. 
دخانیات،  از  مالیات  اخذ  که هدف  کرد  تاکید  دیگر  بار 
ابتدا کاهش مصرف آن و سپس افزایش درآمد دولت در 
این  از  این بخش، کاهش هزینه های سالمت و مواردی 
دست است. بنابراین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله 
مواردی است که صنایع دخانی را ملزم می کند بخشی از 
سودهای کالن خود را در قالب مالیات پرداخت کنند. در 
زمانی که کشور در تحریم همه جانبه به سر می برد و کاهش 
به  که  می شود  موجب  آمده،  وجود  به  نفتی  درآمدهای 
زمینه های دیگر اقتصادی جهت جبران این کسری بودجه 

بخش های  در  را  نفت  به  وابستگی  کاهش  برداریم.  گام 
دیگر اقتصادی که یکی از آنها افزایش مالیات، به خصوص 
مالیات بر ارزش افزوده است می توان جبران کرد. در این 
مسیر بسیاری از کشورهای منطقه نفع برده اند. برای مثال 
می توان از دستاوردهای ترکیه و عربستان سعودی یاد کرد. 
عربستان سعودی که چند سالیست سیاست های کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی را در پیش گرفته است، در این 
راستا افزایش مالیات بر کاالهای آسیب رسان به خصوص 
سیگار و نوشابه گازدار را در راستای برنامه های درآمدزایی 
خود قرار داده است. این کشور در بخش افزایش مالیات 
درآمد کسب  توجهی  قابل  حد  تا  توانست  دخانیات  بر 
کرده و وابستگی اقتصادی خود به نفت را کاهش دهد. 
بسته  طرح  خاورمیانه  کشور  اولین  عنوان  به  عربستان 
بندی های ساده را جهت کاهش مصرف دخانیات تا سال 
۲۰۳۰ نه تنها اجرا کرد بلکه مالیات تنباکو و نوشابه های 
انرژی زا را 1۰۰ درصد افزایش داد. این کشور برای کاهش 
کسری بودجه خود که در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت 
حاصل شد، مقرر کرد در سه ماهه نخست سال ۲۰1۸، ۵ 
درصد مالیات ارزش افزوده به همه تولیدات و خدمات به 
استثنای 1۰۰ قلم کاالی ضروری اضافه کند. در این میان 
توتون و مشتقات آن با مالیات 1۰۰ درصد، نوشیدنی های 
گازدار به میزان ۵۰ درصد و نوشیدنی های انرژی زا به میزان 
1۰۰درصد بیشترین میزان مالیات بر ارزش افزوده را از 

آن خود کردند.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در الیحه بودجه 99، 
بحث افزایش درآمدهای مالیاتی در این الیحه مطرح 
است که بسیاری از کارشناسان امید به افزایش مالیات 
در کشور،  پرسودترین صنعت  عنوان  به  دخانیات  بر 
داشتند.  از کاهش درآمد دولت  جهت جبران بخشی 
دولت در راستای کاهش مصرف دخانیات و آموزش، 
پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و 
درمان، عوارض و درآمد حاصل از  مصرف آن را برای 
توسعه ورزش به  خصوص ورزش همگانی در مدارس، 
در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و 
قرار  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  پرورش 
می دهد. البته چندی پیش مسئول ستاد کشوری کنترل 
از محل  بهداشت  اعالم کرد: »سهم وزارت  دخانیات 
درآمد مالیات بر دخانیات ۵۰ درصد است که در سال 
9۷ و 9۸ حتی یک ریال هم از محل این مالیات درآمد 
نداشته ایم. در صورتی که این درآمد در اختیار وزارت 
بهداشت قرار گیرد، بخش عمده آن باید برای درمان 
بیماری های ناشی از مصرف دخانیات و آموزش برای 
آن  از مصرف دخانیات و کاهش عوارض  پیشگیری 

صرف شود.«
اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس بند )ب( وزارت 
صنعت را مکلف می کند به صورت شفاف این مالیات 
را پرداخت کند. حال با رأی نمایندگان به گونه ای دیگر 
انجام می شود. یعنی همچنان مصرف کننده مالیات را از 
جیب پرداخت می کند و صنایع دخانی در عوض سود 
پرتالطم  بازار  در  قیمت سیگار  افزایش  از  که  کالنی 
می کنند،  دریافت  اقتصادی  شرایط  تمام  در  دخانیات 
هیچگونه مالیات خرده فروشی پرداخت نخواهند کرد. 
در سال گذشته امید بود که مجلس در این خصوص 
گام ارزنده ای بردارد که متاسفانه در فروردین امسال، 
شرایط  در  جامعه  سالمت  بدنه  که  زمانی  در  آن هم 
و  دست  و  سالمت  هزینه های  فشار  بار  زیر  تحریم 
پنجه نرم کردن با ویروس کووید 19 است، باید خبردار 
شود که درکنار تمام هزینه ها، باید بیماری های مرتبط 

با استعمال دخانیات را نیز همچنان در جهت افزایش 
سود کالن صنایع دخانی بپردازد و امیدی نیز به کاهش 

آن نداشته باشد. 
برای  شد،  اعالم  گذشته  سال  در  که  درحالیست  این 
بر  مالیات  کشور،  دخانیات  صنعت  ضرر  از  جلوگیری 
مالیات سیگارهای  از خریدار گرفته شود و  باید  سیگار 
وارداتی دو برابر سیگارهای داخلی تعیین شود. این نظر در 
حالی مطرح می شود که طبق برنامه پنجم توسعه و تکلیفی 
که برای صنایع دخانی در نظر گرفته شده است، باید عالوه 
بر 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 در کشور کاهش دهند. البته 
هر ساله از زمان ریاست علی اصغر رمزی رئیس اسبق 
مرکز نظارت و برنامه ریزی بر دخانیات و تا کنون که این 
ریاست بر عهده عطاءاهلل معروفخانی است، نرخ قاچاق 
و مصرف دخانیات همزمان با تولید محصوالت دخانی 
به طور همزمان در حال افزایش است. از ۳۰ میلیارد نخ 
سیگار تولیدی در سال 96 به 4۸ میلیارد نخ در سال 9۸ 
رسیده ایم ولی متاسفانه با این حجم از افزایش در تولید، 
هنوز آمار و ارقام مربوط به قاچاق آن، یک عالمت سوال 

بزرگ است.

رقم کنونی مالیات بر نرخ خرده فروشی سیگار در 
کشور، جنبه بازدارندگی ندارد 

برای یادآوری بیشتر مسئوالن نیز باید گفت از نظر 
سازمان بهداشت جهانی، مالیات کمتر از ۷۰ یا ۷۵ 
درصد قیمت خرده فروشی نمی تواند تاثیری بر کاهش 
مصرف دخانیات داشته باشد. این در حالی است که 
نرخ مالیات بر دخانیات بر مبنای قیمت خرده فروشی 
در کشور تنها می تواند جنبه درآمدی داشته باشد و 
کاالهای  این دست  از مصرف  بازدارندگی  جنبه  نه 
اینکه  به  توجه  با  این رو  از  سالمت.  آسیب رسان 
جزو  ایران  است،  پایین  بسیار  ما  مالیاتی  نرخ های 
ضعیف ترین کشورها در اجرای سیاست های مالیات 
بر دخانیات به شمار می رود. با سیاست فعلی بر مبنای 
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، کسی که باید تمام 
بپردازد، مصرف کننده  مالیات در نظر گرفته شده را 
نیست.  صحیح  و  اصولی  عنوان  هیچ  به  که  است 
بهترین نوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده ترکیب اخذ 
مالیات از مصرف کننده و تولیدکننده به شکل همزمان 
دخانیات  تولیدکننده  شرکت  صورتیکه  در  است. 
مالیاتی نپردازد، این اختیار برایش به وجود می آید که 
قیمت تمام شده محصول را تا حد ممکن کاهش دهد 
که منجر به پایین بودن نرخ تهیه و تولید سیگار در کل 
زنجیره می شود. این درحالیست که متوسط قیمت هر 
پاکت سیگار در کشور 6 هزارتومان است که این رقم 
در مقایسه با قیمت دالر، کمتر از نیم دالر می شود. 
در حالی که متوسط جهانی قیمت هر پاکت سیگار 

حدودا ۳.۵ دالر است.
پیش از این نیز بارها اعالم شده بود ساختار اخذ مالیات 
از دخانیات در کشو ما ایراداتی دارد. حتی الیحه ارزش 
افزوده ای که سال گذشته در مجلس شورای اسالمی 
قوانین  که  شده  دیده  به گونه ای  شد،  بحث  آن  روی 
دیگر را لغو می کرد. به عنوان مثال نرخ های اعالمی از 
سوی سازمان امور مالیاتی برای اقسام مختلف دخانیات 
در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه در الیحه فعلی 
ارزش افزوده لغو شده است؛ چراکه هدف قانون گذار 
برای نوشتن قانون ارزش افزوده، تجمیع مالیات است. 

در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه عالوه بر 
نرخ های اعالمی برای دریافت مالیات باید مالیات بر 
انواع  همه  تجمیع  و  شود  دریافت  هم  افزوده  ارزش 

مالیات کار درستی نیست.

ظرفیت درآمدی از مالیات بر دخانیات
در قانون ارزش افزوده دیده شود

در  نیز  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  مسئول 
سال گذشته در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گفته بود: 
می شود.  تولید  کشور  در  سیگار  نخ  میلیارد   ۵۰ »ساالنه 
پاکت سیگار  میلیارد  که ساالنه ۲.۵  معناست  آن  به  این 
در سال با متوسط قیمت 6 هزار تومان در کشور تولید 
می شود. محاسبه میزان درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات 
سیگار به ما نشان می دهد درصد پایین قیمت خرده فروشی 
محصوالت دخانی یک فاجعه است؛ چراکه در مقایسه با 
هزینه  ۳۰هزار میلیارد تومانی که مصرف دخانیات به بدنه 

سالمت کشور وارد می کند، بسیار ناچیز است.«
بهزاد ولی زاده تایید کرد: »حدود 1۵ درصد مردم جامعه 
مصرف کننده دخانیات هستند که بار مصرف خود را بر 
دوش کسانی تحمیل می کنند که مصرف کننده دخانیات 
نیستند. بنابراین فرد مصرف کننده عالوه بر هزینه ای که به 
بخش سالمت کشور وارد می کند، حدود ۷۰ هزارمیلیارد 
تومان هزینه نیز به سایر بخش های کشور تحمیل می کند و 
به طور کلی به دلیل مصرف دخانیات توسط همین درصد 
به  اقتصادی  میلیاردتومان ضرر  هزار  اندک، حدود 1۰۰ 

دولت وارد می شود.«
»سهم  بود:  کرده  اعالم  بارها  وی  که  درحالیست  این 
وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات ۵۰ 
درصد است که در سال 9۷ و 9۸ حتی یک ریال هم از 
محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته ایم. درصورتی که 
این درآمد در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، بخش 
عمده آن باید برای درمان بیماری های ناشی از مصرف 
دخانیات و آموزش برای پیشگیری از مصرف دخانیات 

و کاهش عوارض آن صرف شود.«

بدنه سالمت جامعه
حمایت شورای نگهبان را طلب می کند

شورای نگهبان بارها در جهت حمایت از سالمت جامعه 
گام های تاثیرگذاری برداشته است. یکی از این حرکت های 
به یادماندنی، مخالفت با استفساریه خروج قهوه خانه ها از 
با  مبارزه  قانون جامع  با  که  بود  عمومی  اماکن  فهرست 

دخانیات مصوب سال ۸۵ مغایرت داشت. 
مصوبه  روی  که  بررسی هایی  از  بعد  نگهبان  شورای 
قانون  از  قهوه خانه ها  شدن  مستثنی  درباره  مجلس 
ممنوعیت عرضه قلیان و مواد دخانی در اماکن عمومی 
انجام داد، این مصوبه را رد کرد. در واقع تفسیری که 
شورای  تفسیر  با  داشت،  قانونی  ماده  این  از  مجلس 
نگرانی های  مجلس  مصوبه  داشت.  مغایرت  نگهبان 
زیادی در بخش سالمت به وجود آورده بود؛ زیرا اگر 
اماکنی را جدا کنیم که عرضه قلیان و سیگار در آنها 
مجاز باشد، یعنی اینکه ما به لحاظ قانونی این اماکن را 
به رسمیت می شناسیم. اماکنی که سالمت و جان مردم 
را تهدید می کنند. به هرحال باید به هنگام تصمیم گیری 
نمایندگان  برنامه  اولویت  در  جامعه  سالمت  همیشه 
مجلس قرار داشته باشد. امید است این بار نیز با حمایت 
همه جانبه شورای نگهبان در جهت سالمت جامعه گام 
موثری در اجرای تمام و کمال قانون مالیات بر ارزش 

افزوده برداریم.

خبر 

اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیگار 

جبران کاهش درآمدهای نفتی زیر سایه تحریم 

بریتیش  کمپانی  شدیم  خبردار  پیش  چندی 
مرگ  مسئول  که  شرکتی  توباکو،  امریکن 
قصد  است،  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها 
دارد با واکسن کرونا بشر را نجات دهد. این 
شرکت بزرگ تولید سیگار که ساالنه میلیاردها 
به جیب می زند،  فروش سیگار  از مسیر  دالر 
حال قصد دارد در حوزه سالمت گام بردارد. 
باشد،  بشردوستانه  شاید  ظاهر  در  که  گامی 
دادن  نشان  مدرن  بازاریابی  در  درنهایت  ولی 
وجهه دیگری از خود در بازار مصرف است. 
بازار مصرفی که در طول سالیان نه تنها کاهش 
نیز  تقاضا  افزون  افزایش روز  با  بلکه  نداشته، 
قصد  کمپانی  این  حال  است.  بوده  روبه رو 
مرگ  کام  از  را  خود  مصرف کنندگان  دارد 
بسیاری  این  از  پیش  حالیکه  در  دهد،  نجات 
را به کام مرگ کشانده بود. مرگ های تدریجی 
و  دخانیات  مصرف  خاطر  به  سیگاری ها 
و  دوم  دست  دود  خاطر  به  آنها  اطرافیان  نیز 
مرگبار  خروجی  ازجمله  سیگار  سوم  دست 
در  صنعت  این  حال  است.  بوده  صنعت  این 
به  نیز  گاه  انسانیت،  و  سرمایه  میان  دوگانگی 
روی  از  نه  البته  سرمی زند؛  انسان ها  نجات 
دلسوزی بلکه پروپاگاندای سالمتی را در بین 
افراد جهت رشد بازار مصرف خود ارائه کند. 
توباکو  امریکن  بریتیش  که  درحالیست  این 
زمینه  در  شرکت ها  بزرگترین  از  یکی   )BAT(
که  می شود  محسوب  تنباکو  و  سیگار  تولید 
و  دانهیل  کنت،  مانند  برندهایی  مدیریت 
الکی استریک را برعهده دارد. این کمپانی اوایل 
آپریل اعالم کرد که واحد بیوتکنولوژی آن در 
ایاالت متحده آمریکا، با استفاده از پروتئین های 
حال  در  تنباکو  برگ های  از  شده  استخراج 
فرایند  بخش  است.  کرونا  واکسن  توسعه 
بیوکنتاکی )KBP( می تواند از خرداد به صورت 
هفتگی، 1 تا ۳ میلیون دوز واکسن تولید کند. 
برای دستیابی به این هدف، آژانس های دولتی 
توباکو  امریکن  بریتیش  به  تولیدکنندگان  و 
اعالم کرده بخش  این شرکت  کمک می کنند. 
غیرانتفاعی  صورت  به  را  واکسن  این   ،KBP

تولید می کند.
بریتانیایی  شرکت  که  است  حالی  در  این 
»امپریال برندز« )Imperial Brands( که یکی 
در  دخانیات  تولیدکننده  بزرگ  شرکت   ۵ از 
جهان است، چندی پیش اعالم کرد که روند رو 
به رشد فروش محصوالت این شرکت ازجمله 
سیگارهای گولواز، ژیتانز و دیویدوف با وجود 
همه گیر شدن ویروس کرونا در جهان همچنان 
ادامه دارد. خبری که طی سه روز گذشته زمینه 
رشد 1۵ درصدی قیمت هر سهم این شرکت 

را در بورس لندن فراهم کرده است.
 British American( همزمان شرکت بی ای تی
در  سیگار  تولیدکننده  بزرگ ترین   )Tobacco
فعلی،  روند  ادامه  با  که  شد  مدعی  نیز  جهان 
فروش محصوالت آن در سال جاری میالدی 
نیز  این شرکت  کرد.  رشد خواهد  درصد   1۲
الکی  کنت،  مال،  پال  همچون  مارک هایی 

استرایک و ُوگ تولید و عرضه می کند.

موج سواری صنایع دخانی
با سرمایه گذاری در حوزه سالمت
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مالیات بر دخانیات، مسئله ای که بعد از گذشت یک دهه 
از تصویب آن در سال ۸۵ هنوز در انتظار اجرا قرار دارد. 
این مالیات نه تنها بر اساس قانون، تاکنون افزایش ساالنه 
هم نداشته است، بلکه میزان وضع شده آن آنقدر کم 
است که نمی تواند بازدارندگی در مصرف را ایجاد کند 
چراکه یک نوجوان با کمترین پول تو جیبی هنوز هم 
می تواند آن را خریداری کند. به هرحال افزایش مالیات 
بر دخانیات یکی از بهترین روش ها برای کاهش تقاضا 
به درستی  اصل  این  از  توسعه یافته  وکشورهای  است 
با  می هد  نشان  و شواهد  مستندات  و  می کنند  استفاده 
کشورها  این  در  دخانیات  مصرف  روش،  این  اجرای 
پایین آمده است. به هرحال افزایش مالیات یک استراتژی 
بر  و  است  دخانیات  مصرف  کاهش  برای  بین المللی 
اساس آمار به ازای هر 1۰ درصد افزایش مالیات، کاهش 
است.  رسیده  اثبات  به  دخانیات  مصرف  درصدی   ۵
همچنین درنظرگرفتن مالیات سنگین برای صنایعی که 
این کاالی مضر را تولید می کنند، سبب شده که آن ها 
به دنبال بازاری در کشورهای دیگر باشند و زمین های 
کشاورزی و نیروی کار ارزان تر در کشورهای دیگر را 
در  را  تولیدی  و محصوالت  درآورند  به خدمت خود 
کشورهای در حال توسعه عرضه کنند چراکه مصرف 
دخانیات در بین زنان و مردان این کشورها بسیار کمتر از 

کشورهای توسعه یافته است.
میزان   9۷ سال  بودجه  قانون  در  که  حالیست  در  این 
۷۵ریال مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته شده 
است. این رقم آنقدر بزرگ نیست که بتواند مصرف را 
کاهش دهد. بر اساس اطالعات شیوع مصرف دخانیات 
که در وزارت بهداشت جمع آوری شده، میزان مصرف 
سیگار در کشور ساالنه 4۵ میلیارد نخ است. همچنین 
سیاست وضع مالیات بر دخانیات در قانون برنامه پنجم 
سیاست  این  بود.  قاچاق  کنترل  آن  و هدف  دیده شد 
برای این تدوین شد که با دریافت مالیات از واردات، 
تولید داخل را تقویت کنیم تا قاچاق بهانه ای برای زیر 
سوال بردن سیاست های کنترل دخانیات نباشد. همچنین 
بر اساس آمار مرکز نظارت بر برنامه ریزی دخانیات، قرار 
بود با مستقر شدن برندها و صنایع مرغوب دخانیات در 
کشور و انجام تدابیر پیشگیرانه در قالب وضع جریمه، 
نخ  میلیارد   ۳ میزان  به  سال 96  پایان  تا  قاچاق  میزان 
کاهش یابد اما به دالیل نامعلوم اجرایی نشد. آمار وزارت 
بهداشت حاکی از این است که میزان مصرف سیگار در 
سال 9۵ نسبت به سال 9۰ یک درصد کاهش یافته اما 
درخصوص مصرف قلیان این اتفاق رخ نداده است چون 

مالیاتی برای آن منظور نشده است.

خروج سود 10 هزار میلیارد تومانی از کشور
در سال گذشته نیز زمانی که قرار بود مالیات بر دخانیات 
در بودجه سال 99 تصویب شود، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس اعالم کرد: ورود کمپانی های چندملیتی 
در تولید سیگار، در اختیار گرفتن بازار دخانیات ایرانیان 
با نیروی کار ارزان و حتی صادرات آن به کشو رهای 
دیگر منجر به خروج سود 1۰ هزارمیلیارد تومانی از 

کشور شده است.

محمدحسین قربانی در مورد افزایش مالیات دخانیات 
افزود: کشور ما با تمام تالشی که در حوزه مبارزه با 
افزایش  داشته، هنوز هم شاهد  مواد دخانی و مخدر 
مصرف دخانیات است. اما سوال اینجاست آیا افزایش 
قیمت مواد دخانی یا افزایش مالیات بر دخانیات مثل 
سیگار مانع از مصرف آن در کشور می شود؟ باید تالش 
کنیم مالیات بر دخانیات افزایش پیدا کند. نمی توانیم 
صددرصد اعالم کنیم که افزایش قیمت دخانیات عاملی 
بر کاهش میزان مصرف دخانیات در کشور خواهد شد. 
اما این تفکر که »هر میزان مصرف کنیم باید همان میزان 
مالیات پرداخت کنیم« را باید در جامعه فرهنگسازی 

کنیم تا شاهد عدالت در حوزه مصرف باشیم.
مصرف  کرد:  تاکید  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
حوزه  در  توجهی  قابل  مالی  بار  کشور  در  دخانیات 

بیت المال  از  هزینه  این  متاسفانه  که  دارد  سالمت 
کمترین  در کشور  در حال حاضر  می شود.  پرداخت 
میزان مالیات به دخانیات تعلق می گیرد که این شاخص 
نمی شود.  محسوب  جهانی  بهداشت  در  مناسبی 
همچنین کشورهایی که در حال حاضر حتی از فروش 
اقالم دارویی به بهانه تحریم ها به ایران امتناع می کنند، 
با زیرکی تمام و اهداف سودجویانه اقدام به دور زدن 

تحریم ها به نفع خود کرده اند.
دریافتی  مالیات  شد:  یادآور  بهداشت  عضوکمیسیون 
از دخانیات باید در حوزه سالمت، درمان و مبارزه با 
مصرف مواد دخانی، تبلیغات و آموزش صرف شود. 
برنامه  بر اساس  باید  بر دخانیات  مالیات  بدون شک 
ششم توسعه اعمال شود که حدودا ۲۰ میلیارد تومان 

مالیات مشمول پرداخت آن می شوند.
وی تاکید کرد: در بودجه 99 مالیات بر دخانیات نسبت 
به سال 9۸ نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم داشته 
است. به طور مثال ترکیه یکی از بزرگترین کشورهای 
تولیدکننده دخانیات است اما بیشترین مالیات را از این 

بخش دریافت می کند.

اختالف زیاد میان نرخ مالیات محصوالت دخانی 
وارداتی با تولید داخل

همچنین الزم به ذکر است با اشاره به تصویب بند )ت( 
ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختالف زیاد نرخ 
مالیات  نرخ های  با  وارداتی  دخانی  محصوالت  مالیات 
جامعه  در  را  مصرف  کاهش  داخل  تولید  محصوالت 
نرخ های  که  درحالیست  این  داشت.  نخواهد  به دنبال 
تعیین شده در تبصره )1( این قانون آمده است به طوریکه 
درصد  واحد   ۵ سال  هر  قانون  اجرای  دوم  سال  از 
افزایش می یابد که در این افزایش واردات محصوالت 
دخانی بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند. این 
درحالیست که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور پیش از این در سال 96 اعالم کرده بود که در پایان 
آن سال میزان تولید به ۵۵ میلیارد نخ می رسد و حجم 
واردات از 16 میلیارد به چهار میلیارد نخ کاهش می یابد 

و در پایان سال این میزان به ۲ میلیارد نخ می رسد.
همچنین با توجه به ماده 1۰۲ قانون برنامه پنجم کشور، 
قرار شد واردات سیگار با همان برند اصلی تبدیل به 
بنابراین در حال حاضر حدود 9۰  تولید داخل شود. 

درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تأمین می شود و 
میزان قاچاق در سال های اخیر نیز به شدت کاهش یافته 
است. بنابراین بهتر بود درصدهای اختصاصی به مالیات 
با  داخل  تولید  به  بیشترین درصد  ابتدا  در  دخانیات، 
نشان بین الملل در ادامه تولید داخل و در خاتمه کمترین 

به واردات محصوالت دخانی اختصاص داده می شد.
وزارت صمت واردات رسمی سیگار را از سال 1۳9۷ 
تاکنون صفر اعالم کرده و برآورد این وزارتخانه از میزان 
قاچاق سیگار نیز نشان می دهد در سال جاری کاهش 
4۲.6 درصدی داشته است. ولی همچنان بیشترین میزان 
درصد اخذ مالیات به واردات تخصیص داده شده است. 
به هرحال افزایش مالیات بر دخانیات در جهت کاهش 
مصرف آن وضع و اجرا می شود. متأسفانه با افزایش این 
نرخ بر واردات به جای تولید با نشان بین الملل، به جای 
کاهش مصرف، تغییر در برند مصرفی را خواهیم داشت.

با توجه به هزینه ۳۰ هزار میلیاردی به بدنه سالمت در 
جهت درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، 
وضع مالیات بر دخانیات عالوه بر جنبه درآمدی باید 
جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد. بنابراین با توجه به 
اینکه بیش از 9۰ درصد مصرف کشور به وسیله تولید 
داخل تأمین می شود، بنابراین تخصیص این مقدار در 

بخشی که درآمدی ندارد، عجیب است.
رئیس مرکز برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی نیز درباره 
پیش  بر مصرف سیگار  مالیات  از  درآمد حاصل  میزان 
قانون  ماده ۷۳  کرد: طبق  اعالم  در سال گذشته  این  از 
برنامه ششم توسعه، درآمد حاصل از مالیات بر مصرف 
رقم  این  و  شده  تعیین  ریال  میلیون  معادل 1۵  سیگار، 
در الیحه بودجه سال 1۳99 به میزان ۲۰ میلیون و 14 
هزار و ۵۰۰ ریال پیش بینی شده است. زمانی ادامه داد: 
براساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، 1۰۰ درصد 
درآمدهای حاصل از مالیات سیگار، طی ردیف هایی که 
در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش 
مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی 
از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و 
توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، 
آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
وزارت  برای  اعتبارات  مبلغ  همچنین  می گیرد.  قرار 
میلیون  میزان ۸9  به  در سال 1۳9۸  پرورش  و  آموزش 
وزارتخانه  این  برای  آینده  سال  برآوردی  مبلغ  و  ریال 

معادل دو میلیون و 9۰۳ هزار و 91۰ ریال است. این ارقام 
برای وزارت بهداشت به ترتیب سه میلیون و ۲۲4 هزار 
و 6۸۰ ریال و پنج میلیون و ۵۳۲ هزار و ۲6۳ ریال است.

وی تصریح کرد: مالیات بر فروش سیگار موضوع قانون 
به  بودجه سال 1۳9۸  قانون  در  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
میزان 6 میلیون و ۳1۳ هزار و 1۳1 ریال تعیین شده که 
عملکرد سال جاری در این خصوص 6 میلیون و ۵6۲ هزار 
و ۵۰۰ ریال ) 1۰۵ درصد( برآورد می شود. همچنین، در 
الیحه بودجه 99 معادل ۸ میلیون و ۸۷ هزار و 1۳1 ریال 

برای مالیات بر فروش سیگار در نظر گرفته شده است.
قیمت  به   1۳9۷ سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  زمانی 
ایرانی  نشان  با  داخل  تولید  سیگار  نخ  هر  خرده فروشی 
نشان  با  داخل  تولید  ریال،  تولید مشترک 1۵۰  ریال،   ۷۵
ریال   6۰۰ وارداتی  سیگار  نخ  هر  و  ریال  بین المللی۲۵۰ 
به عنوان عوارض اضافه می شود. وی با بیان اینکه بر اساس 
قانون بودجه سال 1۳9۸، درآمد حاصل از اجرای این بند 
پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل 
کشور، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان 
معادل  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  درصد   ۵۰
اعتبارات  بنابراین،  قرار می گیرد، تصریح کرد:  ۵۰ درصد 
هزینه ای برای وزارتخانه های مذکور در سال 1۳9۸ به میزان 
۷1 میلیون و ۷۵۰ هزار ریال و تملک دارایی های سرمایه ای 
۵۳ میلیون و ۵4۰ هزار ریال است. همچنین این ارقام در 
بودجه سال 1۳99، به ترتیب مبلغ 9۰ میلیون و 949 هزار 

ریال و 6۷ میلیون و ۸6۷ هزار ریال پیش بینی شده است.

پیش بینی منابعی از محل مالیات ها
برای توسعه ورزش همگانی

به هرحال این درحالیست که نمایندگان مجلس شورای 
برای  شده  اخذ  مالیات های  محل  از  منابعی  اسالمی 
پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات، توسعه ورزش 
زندگی  سبک  و  مصرف  الگوی  اصالح  و  همگانی 
اخیر  علنی  جلسه  جریان  در  آنها  داده اند.  تخصیص 
ارزش  بر  مالیات  الیحه   ۵۲ و   ۵1  ،۵۰ مواد  مجلس 
افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. 
بر اساس ماده ۵۰ این الیحه صد درصد سهم دولت 
بند ت ماده ۲۸ پس از کسر وجوه  از منابع موضوع 
موضوع تبصره های 4 و ۵ ماده 4۲ این قانون از طریق 
ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود 

توسعه ورزش همگانی در دستور کار قرار گیرد

تخصیص بخشی از عوارض
کاالهای آسیب رسان و سیگار

به توسعه ورزش همگانی

دخانیات  مصرف  کاهش  و  پیشگیری  کنترل،  جهت 
آن،  مصرف  از  ناشی  عوارض  و  بیماری ها  درمان  و 
آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی 
در مدارس در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان، 
به  ترتیب  به  پرورش  و  آموزش  و  ورزش و جوانان 
نسبت 4۰ درصد، 4۰ درصد و ۲۰ درصد قرار می گیرد 
و هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات 

تعیین شده در این ماده، ممنوع است.
بر اساس ماده ۵1 این الیحه، صددرصد سهم دولت از 
منابع موضوع بند پ ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع 
تبصره های 4 و ۵ ماده 4۲ این قانون از طریق ردیف هایی 
برای  است  شده  مشخص  سنواتی  بودجه های  در  که 
پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سالمتی 
که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر 
و اصالح الگو مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش 
همگانی و ورزش بانوان به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰درصد 
در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان و ورزش و 
جوانان قرار می گیرد تا در قالب تدابیر بخشی و فرابخشی 
سالمت که به تصویب شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی می رسد، هزینه شود. هرگونه هزینه کرد در سایر 
بخش ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع 
از  حاصل  منابع  الیحه  این   ۵۲ ماده  اساس  بر  است. 
مالیات های موضوع مواد۳۲ و ۳۳ این قانون سهم دولت 

است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

سهم ۳0 درصدی کاالهای آسیب رسان
برای توسعه ورزش همگانی

همچنین به تازگی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش 
و جوانان از سهم 4۰ درصدی این وزارتخانه از عوارض 
انواع سیگار و سهم ۳۰ درصدی از کاال های آسیب رسان 
برای توسعه ورزش همگانی و بانوان خبر داد و گفت: 
با تصویب مواد ۵۰ و ۵1 الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، در ماده ۵۰ این 
الیحه، 1۰۰ درصد سهم دولت از موضوع بند ت ماده 
۲۸ از طریق ردیف هایی که در بودجه سنواتی مشخص 
مصرف  کاهش  و  پیشگیری  کنترل،  برای  می شود، 
دخانیات و درمان عوارض ناشی از مصرف آن و توسعه 
ورزش، به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار 
وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش به 

نسبت 4۰ درصد، 4۰ درصد و ۲۰ درصد قرار می گیرد.
داود عزیزی افزود: هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها، 
مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است. در 
واقع در ماده ۵1 این الیحه اشاره شده است که 1۰۰ درصد 
طریق  از  ماده ۲۸  بند پ  موضوع  منابع  از  دولت  سهم 
ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود، 
برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سالمتی 
که بیشترین هزینه اجتماعی و اقتصادی را دارند، تغییر و 
توسعه ورزش  زندگی،  و سبک  الگوی مصرف  اصالح 
اختیار  در  درصد  و ۳۰  نسبت ۷۰  به  بانوان  و  همگانی 
وزارتخانه های بهداشت و ورزش قرار می گیرد. وی ادامه 
داد: این سهم در قالب بخشی و فرابخشی سالمت که به 
تصویب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی می رسد، 
هزینه می شود و هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و 

مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.

عزیزی گفت: این دو حکم پس از تایید شورای نگهبان 
و ابالغ دولت در بودجه سنواتی قابل اجرا خواهد بود.

عوارض  از  میزان  این  تخصیص  با  دید  باید  »حال 
مالیات بر دخانیات و کاالهای آسیب رسان چه روند رو 
امکان  به رشدی در بخش توسعه فضاهای ورزشی و 
سال  در  جامعه  اقشار  تمامی  برای  آن  آسان  دسترسی 
سایر  در  بودجه  این  است  امید  داشت.  جدید خواهیم 
بخش های دیگر هزینه نشده و صرفا در بخش های یاد 
شده صرف شود تا بیش از این شاهد حضور جوانان و 
نوجوانان به جای مکان های ورزشی، در قهوه خانه یا در 

حال استعمال سیگار در اماکن عمومی نباشیم.«

س
محمدحسین قربانی، نماینده مجل

ش و جوانان 
س وزارت ورز

داود عزیزی، مدیرکل امور مجل
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این روزها در حالی که شاهد کمبودهای قابل توجهی 
در تأمین اقالم مورد نیاز در مبارزه با شیوع ویروس 
کرونا هستیم، سؤالی که مطرح می شود این است که 
اساسا چرا تأمین ارز برای واردات و تولید محصوالت 
صنایع  تحریم  به رغم  چرا  یا  می شود؟  انجام  دخانی 
صنایع   ... و  خودروسازی  هوایی،  فوالد،  پتروشیمی، 

دخانی مشمول تحریم های مستقیم امریکا نشده اند؟ 
پاسخ به این سؤال از چند جنبه قابل بررسی است. در 
ابتدا باید گفت: عالوه بر تحریم های بانکی و ارزی 
که تمامی صنایع استراتژیک اعم از دارویی، بهداشتی، 
غذایی، خودروسازی و ... را هدف قرار داده است، 
غیراستراتژیک  کاالهای  و  صنایع  متحده،  ایاالت 
کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طبق برخی 
ادعاها با توجه به آن که صنعت دخانیات جزو صنایع 
استراتژیک کشور محسوب نمی شود، تحریم مستقیم 
آن نیز اتفاق نیافتاده است. البته در این خصوص باید 
کشور  منظر  از  را  استراتژیک  صنایع  اولویت بندی 
تحریم کننده یعنی امریکا مورد بررسی قرار داد. برای 
مثال اگرچه صنایع هوایی در سند راهبردی توسعه 
دیده  کشور  راهبردی  صنایع  جزو  کشور،  صنعتی 
امریکا قرار گرفته است. در  اما مورد تحریم  نشده 
پاسخ به ادعای مذکور این سؤال مطرح می شود که 
اگر کاالها و صنایع دخانی جزو کاالهای استراتژیک 
کشور محسوب نمی شود، در این شرایط اساسا چرا 

باید مشمول تأمین ارز نیمایی شوند؟ 
بهتر است برخی محورهای تحریم های اقتصادی امریکا 

علیه کشور را مرور کنیم:
 تحریم های بانکی، ارزی و پولی

 تجارت ایران با طال یا فلزات گرانبها
 صنایع فلزی )فوالد، آلومینیوم، آهن، مس و ...(

فرآیندهای  یکپارچه سازی  برای  نرم افزار  فروش   
صنعتی به ایران

 صنایع خودروسازی
 صادرات فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران به آمریکا

 کشتی رانی و کشتی سازی ایران
 تحریم صنایع پتروشیمی و نفت

 تحریم های مربوط به خرید، پذیره نویسی یا تسهیل 
معامالت دیون حاکمیتی

پذیره نویسی،  ارائه خدمات  به  مربوط  تحریم های   
بیمه یا بیمه اتکایی

 تحریم انرژی
 صنایع هوایی و شرکت های هواپیمایی

 صنایع موشکی
 تحریم بخش عمرانی 

صنایع  آمریکا  می یابیم  در  مذکور،  فهرست  مرور  با 

ممنوعیت های ناشی از تحریم
مسیـر ورود اقـالم دارویی، تجهیزات پزشکی
و ملزومات مورد نیاز تا اطالع ثانوی بسته است

دخانیات  ولی  داده  قرار  تحریم  مورد  را  استراتژیک 
و چرخ  دارد  قرار  تحریم  هرگونه  از  همچنان خارج 

آن می چرخد.

آمریکایی ها تجهیزات پزشکی را تحریم کرده اند
وزارت  سخنگوی  پیش  چندی  که  درحالیست  این 
خارجه کشورمان با اشاره به اینکه آمریکایی ها کاماًل 
راه را بسته اند و تجهیزات پزشکی را تحریم کرده اند، 
تاکید کرد: یک کانال مالی باز کردند که اقداماتی انجام 
نمی دهند  اجازه  حتی  و  است  محدود  ولی  می شود 
منابعی که از جاهای مختلف داریم، به کانالی که با سر 
و صدا باز کردند، وارد کنیم. سه هفته است با یکی از 
این کشورها که منابع مالی در آنجاست در حال صحبت 
و گفت وگو هستیم ولی آنها تأکید دارند که آمریکایی ها 
مانع این کار هستند و اجازه نمی دهند منابع خود ما که 
در آن کشور است، وارد این کانال شود تا در این شرایط 

از آن استفاده کنیم و اقالم مورد نیاز خود را بخریم.
اقدام  آمریکایی ها  تا  داد:  ادامه  موسوی  عباس  سید 
عملی نکنند و موانع برطرف نشود، این را جز یک 
حرف گزاف و فریب چیز دیگری نمی دانیم. آنها اعالم 
کنند تمام راه ها برای ارسال اقالم دارویی، تجهیزات 
پزشکی و ملزومات مورد نیاز باز است و اعالم کنند 
کجا و چگونه. متأسفانه فقط شعار دادند، به رغم اینکه 
ادعا می کنند اقالم دارویی جزو تحریم نیست، ولی 
باز  که  را هم  کانال سوئیس  و  بسته اند  را  راه  عماًل 

کردند، منابع آن کانال محدود است.
در  که  دیگری  منابع  کردیم  درخواست  افزود:  وی 
کشورهای مختلف داریم، اجازه دهند منابع ما وارد آن 
کانال شود ولی تا االن اجازه ندادند منابعی که متعلق به 
ما و با پول ملت ما است، وارد کانال شود که از آن برای 

اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم. سه هفته 
است که با یک کشور صحبت می کنیم که منابع را منتقل 
کنیم ولی اجازه نمی دهند و اینجاست که عماًل راه را 

بسته اند و تجهیزات پزشکی را تحریم کرده اند.

داروی بیماران خاص، تحریم است
واردات سیگار منعی ندارد!

با وجود اینکه آمریکایی ها ادعا می کنند اقالم دارویی 
در  تنها  این  اما  ندارد،  قرار  جزو تحریم های ظالمانه 
حد یک شعار است. به هرحال مدت زمان زیادی است 
اعمال کرده که  ایران  آمریکا تحریم هایی را علیه  که 
دارو از جمله این تحریم ها به شمار می رود. با وجود 
مانع  تحریم ها  دارویی،  اقالم  برای  ویژه  معافیت های 
از آن شد که دارو های حیاتی به کشور برسد. بخش 
عمده ای از دارو های اساسی مورد نیاز در داخل کشور 
تولید می شود اما برخی از داروها مانند داروی بیماران 
که  صورتی  در  است.  وابسته  واردات  به  پروانه ای 
آمریکایی ها اعالم کردند تمام راه ها برای ارسال اقالم 
دارویی، تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز باز 
است، اما متأسفانه این فقط یک شعار است. آنها ادعا 
می کنند اقالم دارویی جزو تحریم نیست، ولی عماًل راه 
را بسته اند و کانال سوئیس را هم که باز کردند منابعش 
محدود است. بسیاری از بیماران به دلیل تحریم دارو و 
نبود آن حتی در بازار های سیاه، جان خود را از دست 
دادند. نمونه آن آوا دختری ۵ ساله بود که بر اثر ابتال به 
بیماری پروانه ای جان خود را از دست داد که تنها دلیل 

آن عدم ورود دارو به کشور است. 
به رغم محدودیت ها و قوانینی که در کشور وضع شده، 
این روز ها در داخل کشور اتفاقات متفاوتی در حال 

رخ دادن است.

پیگیری  برای  »تیترشهر«  گزارش  این  تهیه  منظور  به 
فروشگاه های  به  اغذیه  واردات  و  قاچاق  موضوع 
مواد  تعدادی  بین  این  در  است.  کرده  مراجعه  شهر 
غیرضروری که در داخل کشور توان تولید آن وجود 
دارد، یافت شد. محصوالت غیرضروری که ورودشان 
به کشور خیلی وقت است ممنوع شده. تحریم های 
دیگر  و  نفت  بر روی  زیادی  تاثیرات  متحده  ایاالت 
فیلم ها،  غذایی،  مواد  اما  گذاشت،  ایران  مهم  صنایع 
در  کشور  در  گسترده  به طور  پوشاک  و  موسیقی 
دسترس هستند. طبق گزارشی که سال ۲۰16 منتشر 
شده کوکاکوال ۲۸ درصد و پپسی ۲۰ درصد سهم بازار 
دارند. سس کچاپ هاینز، سس  اختیار  را در  کشور 
از دیگر محصوالتی  تاباسکو و سیگار مارلبرو  فلفل 

است که در کشور طرفداران زیادی دارد.
زمانی که سری به مغازه های اطرافمان می زنیم خیلی از 
کاالهای خارجی به راحتی در دسترس است و استفاده 
از آنها نیاز به گشت و گذار زیادی ندارد. جالب است 
که حتی این دسته از کاال ها به راحتی در معرض دید 
هستند و ممنوعیتی در ورود آن ها نمی بینیم، کاال هایی 
که باعث خروج ارز زیادی از کشور می شوند. نه تنها 
در مغازه ها، بلکه در فروشگاه های معتبر شهر هم این 
دسته از کاال ها با وجود اینکه قابلیت تولید داخل دارند، 
می رسند.  فروش  به  مختلفی  قیمت های  با  راحتی  به 
جالب تر این است که در فروشگاه های اینترنتی هم این 
محصوالت با قیمت نجومی خرید و فروش می شوند.

واردات هرگونه موادی از آمریکا به کشور
ممنوع است

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت در 
این باره می گوید: واردات هرگونه موادی از آمریکا به 

کشور ممنوع است و اجازه ورود هیچ گونه مواد غذایی 
و مواد غیرضروری داده نمی شود.

واردات محصوالت  اساسا  کرد:  بیان  فتح الهی  افشار 
ممنوع  می شوند  محسوب  مصرفی  که  کاالهایی  و 
است. هزار و ۵۳۰ قلم تعرفه ممنوعیت ورود دارند و 
اقالمی که در بازار هستند، قاچاق محسوب می شوند. 
کاالهایی که منشاء آمریکایی دارند به جز دارو، قاچاق 
هستند یا ممکن است این دسته از اقالم سالمت محور 
باشند که از وزارت بهداشت مجوز گرفته باشند. به 
صورت کلی اقالم مصرفی مانند خوراکی که در داخل 

توان تولید آن وجود دارد ممنوع است.

ممنوعیت برای واردات برخی کاالها
مسئوالن ایرانی، حمایت از تولید داخلی را دلیل اصلی 
عنوان  کاالها  برخی  واردات  برای  ممنوعیت  ایجاد 
به دلیل  ارزی  منابع  کمبود  می رسد  نظر  به  می کنند. 
تحریم های آمریکا و کاهش ذخایر ارزی کشور نیز 
در اتخاذ چنین رویکردی موثر بوده است. برخی از 
ممنوعیت  ایجاد  منفی  اثرات  به  نسبت  کارشناسان 
برای واردات برخی کاالها از جمله ایجاد انحصار، 
رقابتی  قدرت  و  کیفیت  کاهش  قیمت ها،  افزایش 
هشدار  طوالنی مدت  در  داخلی  مشابه  محصوالت 
از  متقابل  اقدامات  اتخاذ  احتمال  می دهند. همچنین 
سوی کشورهایی که واردات برخی کاالهای صادراتی 
آنها به ایران محدود یا ممنوع شده است نیز وجود 
دارد. حال با تمامی این موارد ما همچنان ورشکستگی 
برخی صنایع را تاکنون شاهد بوده ایم که این وضعیت 
این  همچنان  ندارد.  سیگار  بازار  به  ارتباطی  هیچ 
صنعت در بهترین شرایط اقتصادی در کشور پیشتاز 
است. چه به لحاظ افزایش در تولید داخل و حفظ 

بازار مصرف در کشور. 
مصرف کننده  عنوان  به  نیز  ما  انتخاب  به هرحال 
سرنوشت ساز خواهد بود. مصرف کاالهای لوکس، 
و  کرونا  ویروس  شیوع  ازای  در  قاچاق  و  دخانی 
به خطر انداختن جان خود و عزیزانمان، موضوعی 
آن  اساسی  راهکار  باشد.  ما  خواسته  که  نیست 
است که همه بخواهیم و مصرف کاالهای لوکس، 
دخانی و قاچاق را به حداقل برسانیم. همانطور که 
خواسته ایم و در حال مقابله با شیوع ویروس کرونا 
هستیم. از منظر اقتصادی، با توجه به بازار مصرف 
منطقه،  و  کشور  استراتژیک  شرایط  و  توجه  قابل 
باید تقویت تولید و ایجاد نشان های تجاری قوی و 
هدف گذاری متناوب علیه منافع اقتصادی و فرهنگی 
امریکا در تمامی بخش ها انجام شود و تنها خاص 

یک کسب و کار نشود.

بیماری همه گیر کووید-19 که از اواخر سال ۲۰19 از کشور چین آغاز 
شد، به سرعت گسترش یافت و بخش اعظم دنیا را نیز درگیر کرد. البته 
این همه گیری ویروس به صورت جهانی با توجه به پیامدهای اقتصادی 
و بهداشتی که در پی داشت به احتمال زیاد تأثیرات قابل توجهی برای 
سال های متمادی بر دنیا بر جای خواهد گذاشت. به هرحال بزرگی این 
تهدید، همه دولت ها را مجبور کرده است که توان بهداشت عمومی 
را برای مهار شیوع این بیماری باال ببرند. همچنین در پی شیوع این 
ویروس، تعطیلی مشاغل نیز بیکاری ناگهانی و گسترده ای ایجاد کرده 
است. البته در این میان بسیاری از صنایع جهت خروج از این بحران 
با بدنه سالمت جامعه نیز همراه بوده اند مانند در بخش خصوصی، 
خودروسازان در ساخت تجهیزات پزشکی و شرکت های تولید الکل 

در تهیه ژل های ضدعفونی کننده دست پیشگام می شوند.
دلیل  به  که  است  خاص  رویداد  یک  کووید-19  همه گیر  بیماری 
پتانسیل باالی سیستم های مراقبت های بهداشتی به اقدامات شدید نیاز 
دارد. با این حال، اپیدمی استعمال دخانیات نیز در پی آن می تواند 
یک فشار مضاعف را ایجاد کند. در زمان نگارش این مقاله، تعداد 
کشته شدگان جهانی از کووید-19 در مقایسه با مرگ و میر ساالنه بیش 

از ۸ میلیون نفر به علت مصرف دخانیات بالغ بر ۵۳ هزار نفر بود.
همچنین مرگ و میر به علت مصرف دخانیات در قرن بیستم معادل 1۰۰ 
میلیون نفر بوده است و تخمین ها حاکی از این است که این رقم می تواند 
به یک میلیارد نفر نیز برسد. به هرحال تعداد مرگ و میرهای کووید-19 
احتماالً تا ماه ها ادامه خواهد داشت و آمار نهایی به میزان تهاجمی این 
ویروس بستگی دارد. البته کشورها نیز در برخورد با این ویروس هرکدام 

جداگانه اقدامات کاهشی را جهت مهار آن اجرا می کنند.
به طور مثال در چین تقریباً بیش از ۳۳۰۰ نفر به علت ابتال به کووید-19 
جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با تقریباً یک میلیون مرگ و میر 
ساالنه به علت استعمال دخانیات رخ داده است. در ایتالیا نیز که در حال 
حاضر بیشترین میزان مرگ و میر را دارد، نزدیک به 14 هزار کشته بر اثر 

کووید-19 رخ داده است.
به نظر می رسد که هر دو کشور با اوج شیوع کووید-19 رو به رو هستند 

این در حالیست که خطر موج دوم این ویروس نیز وجود دارد. با این 
وجود، همه گیری کووید-19 احتماالً کوتاه مدت باشد و نیز در ادامه یک 
واکسن و درمان های مؤثر جهت کاهش ابتال به آن اختراع و در دسترس 
همگان قرار گیرد. ولی این ویروس بعید است که با تعداد مرگ و میر 

ساالنه و رو به رشد ناشی از استعمال دخانیات قابل مقایسه باشد. 
اگرچه شواهد محدود نشان می دهد افراد سیگاری که برای کووید-19 
بستری اند، در معرض خطر عواقب شدیدتر از افراد غیر سیگاری هستند. 
با این وجود، صنعت دخانیات طبق گفته شرکت )BAT(، مصرف کنندگان 
همچنان به خرید محصوالت دخانی حتی در مناطقی که بیشترین آسیب 

را دارند، ادامه می دهند.
چندی پیش جک بولز مدیر اجرایی BAT اعالم کرد: »ما به دلیل کووید-19 
هیچ تغییری در الگوی مصرف سیگار مشاهده نکرده ایم. مصرف کنندگان 
همچنان به فروشگاه ها می روند و خرید روزانه انجام می دهند. حتی در 
ایتالیا و فرانسه مغازه های فروش محصوالت دخانی همچنان باز هستند.« 
البته این گفته ها توسط برخی از تحلیلگران سرمایه گذاری نیز تایید شده 
است که سهام دخانیات به عنوان یک خرید خوب در دوران آشفتگی 

بازار کووید-19 توصیه می شود.
به هرحال این صنعت از تأثیرات منفی ویروس کاماًل مصون نیست. در 
ماه مارس، فیلیپ موریس ایاالت متحده پس از تست مثبت آزمایش دو 
کارمندش برای کووید-19، تولید را در مرکز تولید ریچموند متوقف 
کرد. بیلی گیفورد نایب رئیس و مدیر ارشد مالی Altria اظهار داشت: 
پیمانکاران،  کارمندان،  رفاه  و  امنیت  از  که  است  متعهد  شرکت  »این 
خانواده های آنها و جوامعی که ما فعالیت می کنیم محافظت کند. این 
شرکت به طور جدی برنامه هایی را برای به حداقل رساندن اختالل در 
مشاغل و تأثیر احتمالی آنها بر کارکنان، مصرف کنندگان و مشتریان اجرا 

کرده است.«
تناقض بین خاموش کردن چرخه تولید برای محافظت از جامعه در 
برابر ویروس کشنده و کسب درآمد بیشتر، بسیار جنجالی است. با این 
حال یک سوال جدی مطرح می شود: چرا باید صنعت دخانیات در طی 
یک بیماری همه گیر که اساساً در حال تغییر جهان است، فعالیت خود 

را ادامه دهد؟
پرونده قطع فروش سیگار به طور واضح مورد استدالل قرار گرفته است. 
بستری شده  افراد سیگاری  برای  پیامدهای شدید  بروز  افزایش خطر 
به دلیل کووید-19 و تقاضا جهت کاهش استعمال دخانیات، ممکن است 

انگیزه ای برای محدود کردن فروش سیگار باشد.
الکل در حال حاضر  استرالیا، فروش  ایالت های  از  یکی  در  همچنین 
محدود است زیرا خدمات بهداشتی نمی تواند منابع الزم را برای پرداختن 
به هزینه های مربوط به الکل در طول این همه گیری اختصاص دهد. 
تعطیالت کووید-19 محدودیت های بی شماری را بر روی افرادی اعمال 
کرده که آزادی و تحقق نیازهای اساسی آنها را محدود و تحت تاثیر 
قراد داده است. دوری از فعالیت های بدنی، محرومیت از معاشرت های 
حقوق  اساسی ترین  از  یکی  به عنوان  مدرسه  از  محرومیت  اجتماعی، 
کودکان برای دریافت آموزش، خریدهای پرتنش، اعمال محدودیت در 
خرید مایحتاج اولیه و ... ازجمله تاثیرات خانه نشینی این روزها بوده 

است. 
مهم  اقدامات  اقتصادی  پیامدهای  از  مشاغل  از  بسیاری  نیز  ادامه  در 
نبرده اند و در مقابل، خرده فروشی  به در  بهداشت عمومی جان سالم 
دخانیات که بر سالمتی اجتماعی و اقتصادی جوامع تأثیر منفی می گذارد، 

از تمامی این محدودیت ها و اقدامات مبرا است. 
ولی این اوضاع می تواند فرصتی باشد برای تغییر رفتار در افراد سیگاری. 
آسان  خرده فروشی  بودن  دسترس  در  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
محصوالت دخانی می تواند سدی باشد در مقابل کمک به ترک استعمال 
دخانیات در بین افراد سیگاری. بنابراین در این شرایط خاص با توجه به 
مدیریت استرس و کاهش خطرات سالمت روان با حمایت از این افراد 

می توان تا حدودی در کاهش استعمال دخانیات آنها موثر بود. 
هر دوی حمایت از سالمت روان و کمک به ترک سیگار، باید به عنوان 
خدمات اساسی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین در این زمان باید کاهش 
اضطراب به ویژه در بین افراد آسیب پذیر در اولویت قرار گیرد. اکنون 
زمان مناسبی برای حرکت به سمت حذف سیگار توسط خرده فروشان 
عمومی است. همانطور که محدودیت های عمده ای در حمل و نقل و 

جابجایی افراد وجود دارد، زنجیره های تولید دخانیات نیز باید شامل 
این محدودیت ها شوند. افزایش کنترل و نظارت بر حرکت کاال و رفتار 
کنترل  می تواند  مصرف  کاهش  بر  عالوه  زمان  این  در  مردم  مصرفی 

بازارهای غیرقانونی را نیز آسانتر کند.
بیماری همه گیر استعمال سیگار مانند کووید-19 به آرامی در حرکت 
است. این بیماری همانند کرونا نیاز به »صاف کردن منحنی« دارد. این 
واقعیت که منحنی اپیدمی دخانیات در برخی کشورها در حالت مسطح 
استعمال  همه گیری  است.  شده  پذیرفته  گسترده  به طور  گرفته،  قرار 
در  همچنان  نیز  دخانیات  صنعت  و  بوده  ما  با  که  مدتهاست  سیگار 

سیاستگذاری های کالن فوق العاده موفق عمل کرده است.
اگر دولت ها بخشی از تالش و سرمایه گذاری مالی خود را همانطور 
که برای کنترل این ویروس انجام داده اند، صرف حفاظت از مردم در 
برابر دخانیات می کردند، می توانستند میلیون ها نفر را از کام مرگ نجات 
داده و در ادامه نیز کاهش قابل توجهی در هزینه های بهداشتی و درمانی 

داشته باشند. 
قطع فروش سیگار، یک سود طوالنی مدت برای سالمت عمومی جوامع 
خواهد بود. با این حال هرگونه تصمیم گیری و سیاست گذاری سریع در 
این بخش همانند تأثیر کووید-19 می تواند موثر بوده و جان بسیاری را 

از مرگ نجات دهد. 
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بسیاری از کارشناسان و متخصصان سالمت معتقدند با 
توجه به اینکه کرونا، ویروسی است که از طریق تنفس 
به دیگران منتقل می شود، افرادی که به صورت جمعی 
شدت  و  سرعت  با  می کنند،  استفاده  مشترک  قلیان   از 
و  دارند  را  ویروس  این  به  مبتالشدن  احتمال  بیشتری 
قلیان توان انتقال تمام عفونت های دستگاه تنفسی ازجمله 
کرونا ویروس را دارد. سیگار و قلیان می تواند سیستم 
ایمنی بدن، به ویژه سیستم ایمنی دستگاه تنفسی را تحت 
تاثیر قرار دهد. تمام ویروس ها از ویروس های معمولی 
سرماخوردگی تا کروناویروس جدید، بدن افراد را تحت 
تاثیر قرار می دهند که در این بین، مصرف کنندگان سیگار 
و قلیان بیش از سایرین در معرض خطر قرار می گیرند، 
زیرا سیستم ایمنی بدن و ریه هایشان به مراتب نسبت به 
بیشتر  نیستند،  دخانی  کاالهای  که مصرف کننده  کسانی 
در معرض خطر قرار دارد. بنابراین تاکید شده که قلیان 
می تواند عوارض به مراتب بدتری برای ریه ها داشته باشد. 
همچنین در حالی که تمام تالش ها برای اطالع رسانی در 
زمینه رعایت آداب تنفسی، شستن دست ها، خودداری از 
روبوسی و دست دادن انجام می شود، استفاده از وسایل 
مشترک مانند قلیان سهم باالیی در انتقال انواع ویروس ها 

خواهد داشت.
پیش از این نیز در اسفندماه سال گذشته، معاون بهداشت 
وزیر بهداشت در نامه ای »آنی« به روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور، خواستار پیگیری ممنوعیت عرضه 
قلیان به منظور جلوگیری از افزایش ابتال به کروناویروس 
شد و گفت: »با توجه به بروز بیماری کرونا در کشور، 
برنامه های  اولویت  در  روند  این  از  پیشگیری  لزوم 
از  تشکر  ضمن  دارد.  قرار  کشور  سالمت  و  بهداشت 
در  حضور  اینکه  به  توجه  با  شده،  انجام  اقدامات 
محیط های جمعی و شلوغ، تماس با اشیاء و محیط های 
جدا  و  می شود  ویروس  این  سریع  انتقال  باعث  آلوده 
از تاثیر مصرف و مواجهه با دود محصوالت دخانی بر 
تضعیف سیستم ایمنی و مستعد شدن بدن برای ابتال به 
بیماری ها، استفاده از وسایل و ابزارآالت قلیان، افزایش 
ریسک خطر این بیماری را به همراه دارد، لذا ضروری 
مواد  توزیع  و  تهیه  مراکز  عمومی،  اماکن  تمامی  است 
غذایی عرضه کننده قلیان به حالت تعطیل در آید یا از 

عرضه قلیان در آن ها جلوگیری شود.«
علیرضا رئیسی در ادامه با اشاره به نامه مذکور خطاب 
افزود:  کشور،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای  به 

جامع  قانون  ظرفیت  از  استفاده  ضمن  فرمایید  »دستور 
ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آیین نامه  و  دخانیات  کنترل 
13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی با 
طرح اهمیت موضوع در کارگروه مربوطه به منظور اقدام 
هماهنگ و از طریق تشکیل تیم های مشترک در این زمینه 

اقدام الزم صورت پذیرد.«
از  بسیاری  شدن  بسته  موجب  کرونا  که  روزها  این  
است،  شده  شهر  سطح  در  قلیان سراها  و  قهوه خانه ها 
برخی از جوانان به دنبال ویپ یا همان سیگار الکترونیکی 
است.  گرفته  را  نفر  ده ها  به حال جان  تا  که  می گردند 
یاد  آن  از  الکترونیکی  سیگار  به عنوان  آنچه  یا  ویپ 
می شود، مایعی خاص را به بخار تبدیل می کند و شخص 
تجربه  را  سیگار  کشیدن  حس  بخار،  این  استنشاق  با 

می کند؛ البته با دودی که کل اتاق از آن پر می شود.

فروش گسترده سیگار الکترونیکی
در فضای مجازی

اگرچه سازندگان ویپ هدف بازار خود را ترک سیگار و 
قلیان عنوان کرده اند، اما بیش تر نوجوان ها و جوان هایی 
این  با  نداشتند،  زمینه  این  در  تجربه ای  حال  به  تا  که 
روزها  این  کرده اند.  پیدا  اعتیاد  نیکوتین  به  دستگاه 
اگرچه این دستگاه در بازارهای اینترنتی و واقعی ایران 
با قیمت هایی قابل تأمل به خرید و فروش می رسد، اما 
خرید  هرگونه  پیشرفته،  و  توسعه یافته  کشورهای  در 
است.  شده  اعالم  ممنوع  ویپ  استعمال  و  فروش  و 
جان باختن چندین نفر به خاطر بیماری مشکوک ریوی 
پس از استفاده از این دستگاه، عاملی برای این تصمیم 
قاطع است که جای آن در کشور ما خالی دیده می شود.
سیگارهای الکترونیکی با هدف کاهش مصرف سیگارهای 
سنتی در دنیا رواج پیدا کرد اما بنابر نظر سازمان جهانی 
بهداشت، به نظر می رسد ورود سیگارهای الکترونیکی با 
فشار صنعت دخانیات انجام شده است و این سیگارها 
انسان  سالمتی  برای  برخی ها،  غلط  تصور  برخالف 
از  دخانیات  ترک  هدف  با  افراد  از  برخی  دارد.  ضرر 
سیگار های الکترونیکی استفاده می کنند، اما متأسفانه باید 
بگوییم که این سیگار ها جایگزین خوبی برای سیگار های 
سنتی نیستند و بنابر نظر سازمان جهانی بهداشت، مواد 
معطر موجود در سیگار های الکترونیکی به سالمت افراد 
باعث  نه تنها  الکترونیکی  سیگار های  می رساند.  آسیب 
ترک دخانیات نمی شود، بلکه در بین نوجوانان و جوانان 

رونق بازار فروش سیگار و قلیان الکترونیکی 
مضرتر و گرانتر

عاملی برای شروع مصرف سیگار های سنتی و حتی قلیان 
محسوب می شود. دود ایجاد شده در این سیگار ها دارای 
افراد  بروز سرطان در  باعث  بوده که  ترکیبات حلقوی 
سیگار های  در  موجود  نیکوتین  می شود.  مصرف کننده 
الکترونیکی به حالت اسپری به حفره دهان وارد می شود 
آن  جمله  از  که  دارد  به دنبال  تبعاتی  موضوع  همین  و 
به  وابستگی  مانند  به مصرف سیگار های سنتی  می توان 
مواد دخانی اشاره کرد. مصرف سیگار های الکترونیکی 
کنجکاوی نوجوانان برای شروع استعمال قلیان و حتی 
سیگار های سنتی را بیشتر می کند و متأسفانه در برخی 
کشور ها، واردات و توزیع سیگار های الکترونیکی آزاد 

است.

سیگار الکترونیکی، کاالی آسیب رسان معرفی شد
الکترونیکی،  سیگار های  مصرف  شیوع  با   ۸4 سال  از 
به  سیگارها  این  توزیع  و  تولید  واردات،  ممنوعیت 
الکترونیکی  سیگار  و  شد  ابالغ  مرتبط  سازمان های 
به طوری  معرفی شد؛  آسیب رسان  به عنوان یک کاالی 
قاچاق  کاالی  نوع  یک  الکترونیکی  سیگار  عرضه  که 
است.  ممنوع  آن  فروش  و  توزیع  و  می شود  محسوب 
سیگار های  معرفی  زمینه  در  ایران  گفت  می توان  پس 
الکترونیکی به عنوان کاالی قاچاق و ممنوعه، یک گام 
آئین نامه جامع  از سایر کشور ها جلوتر است. همچنین 
 ۸6 و   ۸۵  ،۸4 سال  مصوب  قانون  در  دخانیات  کنترل 
تولید  واردات،  ممنوعیت  پروتکل  و  رسید  تصویب  به 
و توزیع آن تدوین شده است. در واقع با وجود اینکه 
شیوع  از  جلوگیری  هدف  با  الزم  راهکار های  تمامی 
اقدامات خوبی  بهداشت  در وزارت  و  اتخاذ  دخانیات 
 2 و  شده  انجام  دخانیات  مصرف  کاهش  راستای  در 
همچنان  ولی  است،  رسیده  امضا  به  بین المللی  معاهده 
بازار  مجازی  در فضای  الکترونیکی  فروش سیگارهای 
گرم و پرطرفداری دارد و در روزهای قرنطینه کرونا نیز 

پررونق تر است.

WHO هشداِر جدی
در مورد مضرات سیگار الکترونیک

این  از  پیش  نیز   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
برای  الکترونیکی  سیگارهای  بی تردید  کرد:  اعالم 
سالمت مضر هستند. این سازمان با تاکید بر مضر بودن 
مصرف سیگارهای الکترونیکی برای سالمتی به افرادی 
که برای ترک سیگار به این نوع سیگار روی می آورند 
به  جهان  در  که  الکترونیکی  سیگارهای  داد.  هشدار 
طور فزاینده ای گسترش پیدا کرده به گونه ای طراحی 
استنشاق  را  مایع  نیکوتین  مصرف کنندگان،  که  شده 
می کنند و این وسیله، سیاست گذاران در سراسر جهان 
جوانان  در  اعتیادآور  جدید  عامل  یک  به  نسبت  را 

نگران کرده است.
این  از  استفاده  اینکه  بیان  با  بهداشت  سازمان جهانی 
نوع سیگار نسبت به سیگارهای دیگر فرد را در معرض 
میزان کمتری از مواد سمی قرار می دهد، اعالم کرد: 
با این وجود مصرف سیگارهای الکترونیکی خطرات 
جدی را متوجه سالمت فرد می کند. همچنین شواهد 
کافی وجود ندارد که تایید کند استفاده از سیگارهای 
الکترونیکی کمک می کند افراد سریع تر سیگار را ترک 
کنند. شرکت های بزرگ دخانیات معتقدند سیگارهای 
الکترونیکی ضرر کمتری برای سالمت دارند و به افراد 
سیگاری کمک می کند تا به دنبال جایگزین ایمن تری 
باشند. هرچند سازمان جهانی بهداشت هشدار داده این 
در  دخانیات  شرکت های  توسط  که  اشتباه  اطالعات 
الکترونیکی منتشر می شود، تهدیدی  مورد سیگارهای 
جدی و واقعی است. محدودیت ها در مورد استفاده از 
سیگارهای الکترونیک در سراسر جهان رو به افزایش 
سان فرانسیسکو،  در  گذشته  ماه  مثال  برای  است. 
فروش و تولید این محصوالت ممنوع شد. به گزارش 

مدیکال اکسپرس، در چین نیز که نزدیک به یک سوم 
راستای  در  می کنند،  زندگی  سیگار  مصرف کنندگان 
الکترونیکی  سیگارهای  از  استفاده  کردن  محدود 

برنامه ریزی هایی در حال انجام است.

ساماندهی فروش در فضای مجازی
جدی گرفته شود

دانشگاه  دخانیات  کنترل  مسئول  این،  از  پیش  همچنین 
محصوالت  »فروشندگان  گفت:  همدان  پزشکی  علوم 
خریدار،  سن  بودن  مشکوک  صورت  در  باید  دخانی 
سن  سال   1۸ حداقل  داشتن  بر  مبنی  شناسایی  مدرک 
عرضه کنندگان  و  فروشندگان  کنند.  تقاضا  وی  از  را 
محصوالت دخانی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص 
باالیی  تعداد  باشند.  داشته  فروش  پروانه  باید  حقوقی 
از افراد در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست 

خواهند داد.«
مهدی خدابخشی ادامه داد: »بررسی ها نشان می دهد که 
دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون   7 ماده 
برسد.  قانونگذار  مدنظر  اهداف  به  نتوانسته  عمل  در 
معدن  صنعت،  وزارت  قانون،  اساس  بر  همچنین 
عرضه  تا  کند  اتخاذ  ترتیبی  شده  مکلف  تجارت  و 
دخانیات فقط در اماکن و واحد های مجاز صورت گیرد 
خرده  و  خواروبارفروش  »سوپرمارکت،  صنف  سه  و 
فروش« به عنوان واحد های مجاز در نظر گرفته شدند، 
به  قانون،  این  از تصویب  از گذشت 13 سال  اما پس 
کامل  به صورت  عرضه  ساماندهی  هنوز  می رسد  نظر 

اتفاق نیفتاده است«.
عرضه  مراکز  ساماندهی  »عدم  کرد:  خاطرنشان  وی 
محصوالت دخانی، از یک طرف امکان اجرای دقیق و 
کامل قانون را از بین برده و از طرف دیگر باعث دسترسی 
آسان افراد به سیگار و قلیان شده است. ساماندهی عرضه 

مواد دخانی ضامن اجرای قوانین است.«
مسئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان 
بیستم  قرن  در  می دهد  نشان  »آمار ها  کرد:  خاطرنشان 
100 میلیون نفر در اثر مصرف مواد دخانی جان خود 
را از دست داده اند و سازمان بهداشت جهانی تخمین 
 21 قرن  پایان  تا  یابد،  ادامه  روند  این  اگر  می زند 
این عدد به  یک میلیارد نفر خواهد رسید. به هرحال 
سهولت دسترسی به باشگا ه های ورزشی، فضای سبز و 
پارک ها در گرایش جوانان به ورزش اثر بسیاری دارد 
و اگر بتوانیم جوانان را به این سمت سوق دهیم، در 

کاهش مصرف دخانیات موثر خواهد بود.«
وی با بیان اینکه طبق بررسی ها امروزه در کشور خرید 
از  نان آسان تر شده و در کمتر  تهیه  از  سیگار، حتی 
روزنامه  »دکه های  گفت:  است،  امکان پذیر  دقیقه   3
فروشی، سوپرمارکت ها، خواروبارفروشی ها و بسیاری 
غیرقانونی  یا  قانونی  صورت  به  دیگر،  اصناف  از 
سیگار می فروشند و همین عاملی برای افزایش مصرف 

دخانیات به شمار می رود.«
مسئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان 
با اشاره به اینکه افزایش مراکز عرضه دخانیات از یک 
طرف به افزایش مصرف دخانیات منجر می شود و از 
»در  افزود:  می کند،  سخت  را  آن  کنترل  دیگر  طرف 
دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  قانون جامع   7 ماده 
فروش  شد  مقرر  رسید،  تصویب  به   ۸۵ سال  در  که 
توسط  که  پروانه هایی  طریق  از  دخانی  محصوالت 
بازرگانی وقت براساس دستورالعمل مصوب  وزارت 
صادر  دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل  کشوری  ستاد 
می شود، ساماندهی شود. همچنین بر اساس این قانون، 
توزیع فرآورده های دخانی توسط اشخاص فاقد پروانه 

فروش ممنوع است.«
اجرایی  آئین نامه   10 ماده  اساس  »بر  گفت:  خدابخشی 
از  افراد  به  دخانی  محصوالت  فروش  نیز  جامع  قانون 

طریق اینترنت و دستگاه های خودکار ممنوع است.«
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پس از تصویب قانون محدودیت استعمال سیگار در روسیه توسط والدیمیر پوتین، دولت این کشور 
مصرف سیگار در بسیاری از اماکن عمومی را ممنوع کرده است. طبق این قانون، استعمال سیگار 
در اماکن عمومی، ایستگاه های اتوبوس، راه آهن، فرودگاه ها و حتی در داخل ساختمان ها، ممنوع 

است. افرادی که مقررات این قانون را نقض  کنند، 48 دالر جریمه خواهند شد.
قربانقلی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان به موجب یک دستور العمل جدید، در سال های 

گذشته خرید و فروش تمامی انواع دخانیات را ممنوع کرد و این به معنای آن بود که 
سیگارکشیدن در این کشور مطلقا ممنوع شد. رئیس جمهور ترکمنستان به تازگی دستور داده 
هیچ کس سیگار خرید و فروش نکند و نِکشد و هرکس از قانون جدید سرپیچی کند 1200 پوند 

)معادل 1700 دالر( جریمه خواهد شد

از  پیشگیری  راستای  در  روسیه  در  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  ستاد 
بیماری کرونا در این کشور، دستور بستن همه مراکز تفریحی، سینماها 
و کلوپ های شبانه در روسیه را صادر کرد و کشیدن قلیان نیز از چندی 

پیش در روسیه ممنوع شده است.
به گزارش این ستاد، توقف فعالیت کلوپ های شبانه و سینماها از 
آن جمله دستوراتی است که به اجرا در خواهند آمد. در همه مناطق 
روسیه، مراکز ویژه بازی های کودکان که در مراکز بزرگ تجاری در 
هر شهر روسیه فعالیت می کند، تا اطالع ثانویه تعطیل است. کشیدن 
قلیان در رستوران ها و غذاخوری ها و کافه ها نیز در تمام مناطق روسیه 
به  نیز چندی پیش کشور روسیه را  ممنوع شده و والدیمیر پوتین 
مدت یک هفته تعطیل کرد. طبق این گزارش، دو فرد مسن دیگر 
در روسیه به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند تا تعداد 
فوتی ها در روسیه تا زمان تهیه این گزارش، به دلیل مبتال شدن به 
بیماری کرونا به چهار نفر برسد. روسیه از چند روز پیش خروج افراد 

مسن از خانه ها را ممنوع کرده بود.
عملیاتی  ستاد  رئیس  و  وزیر  نخست  معاون  گولیکووا  تاتیانا  امروز 
هشداردهی و نظارت و پیشگیری از کرونا در روسیه اعالم کرد که در 
شبانه روز اخیر، در ۲۰ منطقه روسیه 16۳ نفر دیگر مبتال به کرونا شناسایی 
شده اند. به این ترتیب مجموع شمار بیماران کرونایی در روسیه به 6۵۸ 
 ۵۵ مجموع  در  می برند.  به سر  مسکو  در  آنها  نفر   41۰ که  رسیده  نفر 

جمهوری و استان روسیه آلوده به کرونا شده است.

برخورد جدی با استعمال دخانیات در اماکن عمومی از سال 2018 
وزارت بهداشت روسیه طرحی را از سال ۲۰1۸ میالدی به اجرا درآورده 
و در آن، فروش و استفاده از تمامی محصوالت دخانی و قلیان را در 
مستقل  کشورهای  و  کشور  این  کافه های  و  رستوران  عمومی،  امکان 

مشترک المنافع ممنوع کرده است.
رایزنی های  روسیه،  بهداشت  وزارت  گفته  به  و  وستی  گزارش  به 
گسترده ای برای اجرای این پروژه که هدف اصلی آن پیشگیری از اثرات 
با کشورهای آسیای میانه در  مخرب دخانیات بر سالمت مردم است، 
جریان بوده و بر اساس این طرح، فروش، تبلیغات، استفاده و عرضه هر 

نوع محصول دخانی و قلیان در اماکن عمومی ممنوع است.
براساس آمار موجود، تنها در کشور 1۵۰ میلیون نفری روسیه بیش از 
4۵ میلیون نفر سیگاری هستند که ساالنه 16 میلیارد بسته سیگار مصرف 
می کنند و این کشور را در جایگاه سومین کشور سیگاری جهان قرار داده 
است. همچنین ساالنه نیم میلیون نفر در روسیه در اثر ابتال به بیماری های 
مرتبط با مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند که باعث نگرانی 

شدید مقامات بهداشتی این کشور شده است.

ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی روسیه
همچنین الزم به ذکر است پس از تصویب قانون محدودیت استعمال 
سیگار در روسیه توسط والدیمیر پوتین، دولت این کشور مصرف سیگار 

در بسیاری از اماکن عمومی را ممنوع کرده است.
طبق این قانون، استعمال سیگار در اماکن عمومی، ایستگاه های اتوبوس، 
راه آهن، فرودگاه ها و حتی در داخل ساختمان ها ممنوع است. افرادی که 

مقررات این قانون را نقض  کنند، 4۸ دالر جریمه خواهند شد.
روسیه از جمله کشورهایی است که بیشترین افراد سیگاری را در 
خود دارد و برای همین، فروش سیگار برای کودکان و جوانان زیر 
16 سال جرم دانسته شده و متخلفان مجازات خواهند شد. با تصویب 
این قانون، افرادی که به ظاهر سن آنها بیشتر از 1۸ سال نیست، فقط 
با نشان دادن پاسپورت و اثبات اینکه 1۸ سال کامل را دارند می توانند 
سیگار خریداری کنند. قانون منع مصرف دخانیات در رستوران ها و 

کافی شاپ ها نیز از اول ماه جون سال ۲۰14 اجرا شد.
که  می دهد  نشان  بهداشت  جهانی  سازمان  بررسی های  جدیدترین 
روسیه بیشترین شمار سیگاری ها را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد. 
بیش از ۵۰ درصد از مردان و ۲۵ درصد زنان روس سیگار می کشند 
از سیگاری های روسیه  نیمی  است. حدود  روبه افزایش  رقم  این  و 
از 1۵ یا 16 سالگی مصرف سیگار را آغاز می کنند. مقامات روس 
از  ناشی  مرگ و میرهای  با محدودیت کشیدن سیگار،  که  امیدوارند 

آن کاهش یابد.

روسیه سومین کشور سیگاری جهان است 
به  سیگار  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  نیز  این  از  پیش  همچنین 
روسیه از روز 1۵ نوامبر سال گذشته موظف شدند قوانین جدید در 

بسته بندی محصوالت دخانی را در این کشور رعایت کنند.
به گزارش ودوموستی، براین اساس بر روی دو طرف جعبه تمامی 
مصرف  خطرات  و  هشداردهنده  تصاویر  باید  دخانی  محصوالت 
سیگار ترسیم شود به طوریکه بیش از ۵۰ درصد از فضای کل پاکت 
باشد. همچنین استفاده از تصاویر و مطالبی که موجب تشویق به 
نمایش  قوانین جدید،  براساس  سیگار کشیدن شود، ممنوع است. 
میوه ها،  )همانند  غذایی  مواد  کنار  در  تبلیغی  نوع  هر  در  سیگار 
نوشیدنی ها و ...( و استفاده از طمع دهنده ها در مواد دخانی ممنوع 
است. استفاده از هر نوع نوشته ای همانند سیگار الیت، کم خطر، 
مالیم و ... بر روی بسته های محصوالت دخانی در روسیه ممنوع 
روسیه  در  سیگار  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  پیش تر  است. 
قوانین  در  دهنده  طمع  اسانس های  از  استفاده  که  بودند  خواسته 
استثنا شود. روسیه سومین کشور سیگاری جهان است که  جدید 
بیش از یک سوم از جمعیت 1۵۰ میلیون نفری آن از محصوالت 

دخانی استفاده می کنند.

جدیت در اجرای ممنوعیت
استعمال قلیان در ازبکستان

همچنین نمایندگان مجلس عالی ازبکستان طرح محدودیت مصرف 
قلیان و سیگارهای الکترونیک در اماکن عمومی را مورد بررسی قرار 
دموکراتیک  نمایندگان حزب  از  ابتکار گروهی  به  این طرح  دادند. 
ازبکستان »ملی تیکالنیش« برای بررسی به مجلس عالی این کشور 
مضر  تاثیر  از  شهروندان  این طرح حفظ سالمتی  است.  شده  ارائه 
نیز  تبلیغ زندگی سالم و  الکترونیک و  قلیان و سیگارهای  مصرف 

فضای مبارزه با استعمال دخانیات را در نظر دارد.
نمایندگان احزاب سیاسی ازبکستان در چارچوب بررسی  این طرح 
اظهار داشتند که تصویب این طرح، از توزیع وسیع و مصرف قلیان 
و سیگار الکترونیک در اماکن عمومی جلوگیری و برای رفع سرایت 
سیگارهای  و  قلیان  گروهی  مصرف  نتیجه  در  واگیر  بیماری های 

الکترونیک موثر است.
هم اکنون بر اساس قانون ازبکستان »در مورد محدودیت توزیع و 
مصرف مشروبات الکلی و دخانیات« در این کشور تبلیغ مشروبات 
توزیع  هدف  با  آنان  مصرف  ترویج  همچنین  و  دخانیات  و  الکلی 

آشکارا و پنهان ممنوع است.
اماکن  در  دخانیات  و  الکلی  محصوالت  مصرف  تبلیغ کننده  اشخاص 

عمومی طبق قانون جاری مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

سیگار کشیدن در ترکمنستان مطلقا ممنوع است
چندین  ترکمنستان،  جمهوری  رئیس  محمداف،  بردی  قلی  قربان 
تنباکو را غیرقانونی اعالم کرد  سال پیش فروش تمام محصوالت 
شد.  ممنوع  کشور  این  در  کامال  نیز  کشیدن  سیگار  آن،  تبع  به  و 
امور خود را در  اداره  قوانینی  بر اساس  کشورهای مختلف جهان 
ابالغ  رسمی  و  قطعی  خیلی  قوانین  این  از  برخی  و  گرفته  پیش 
مصرف  از  کاستن  روش های  زیادی  کشورهای  چنانچه  می شوند 
دخانیات را امتحان کرده اند، اما تنها یک کشور دنیا است که عرضه، 
فروش و مصرف توتون و تنباکو را به طور کلی ممنوع کرده و این 

کشور ترکمنستان است.
قربانقلی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان به موجب یک دستور العمل 
را  دخانیات  انواع  تمامی  فروش  و  در سال های گذشته، خرید  جدید، 
ممنوع کرد و این به معنای آن بود که سیگارکشیدن در این کشور مطلقا 
هیچ کس  داده  دستور  به تازگی  ترکمنستان  جمهور  رئیس  شد.  ممنوع 
سیگار خرید و فروش نکند و نِکشد و هرکس از قانون جدید سرپیچی 

کند 1۲۰۰ پوند )معادل 1۷۰۰ دالر( جریمه خواهد شد.
ممنوعیت  قانون  پی  در  می رسد  خبر  ترکمنستان  از  حال  این  با 
که  طوری  به  آمده  به وجود  آن  برای  پررونقی  سیاه  بازار  سیگار، 
 11 از  بیش  قیمت  به  کشور  این  خیابان های  در  سیگار  پاکت  هر 
دالر به فروش می رسد. به نظر می رسد قانون جدید، با شخصیت 
تصاویر وی  که همواره  است  ارتباط  در  رئیس جمهور  ورزشکار 
با تیپ ورزشی و در حال ورزش و دوچرخه سواری یا ماهیگیری 

منتشر می شود.

نیمی از سیگاری های روسیه
از 15 سالگی سیگار می کشند

آغاز ممنوعیت
استعمال قلیان در روسیه

هیچ یک از مربیانم سعی نکردند مانعم شوند
وقتی روزی بیش از 20 نخ سیگار می کشیدم

خاطرات  پیش  چندی  ایتالیا،  فوتبال  سابق  ستاره 
ناگفته ای را از دوران بازیگری اش بازگو کرد. درواقع 
بازگوکردن این خاطرات به گونه ای بود که معلوم شد 
برخی انتقاداتی که از سبک زندگی او می شد، بی دلیل 
پیشین  ستاره  هوبنر،  داریو  گزارش  به  است.  نبوده 
فوتبال ایتالیا که سابقه بازی در تیم های برشا و پیاچنزا 
را دارد، از آن دسته بازیکنانی بود که عالوه بر داشتن 
یک  داشتن  به  کالچو،  در  گلزنی  توانایی  در  شهرت 
زندگی پرحاشیه  نیز معروف بود. هوبنر که در اواخر ماه 
جاری ۵۳ ساله می شود، در اواخر دوران بازیگری اش 
به موفقیت هایی در کالچو دست پیدا کرد. مهمترین 
آنها کسب عنوان آقای گل سری A به صورت مشترک 
با دیوید ترزگه، مهاجم سابق یوونتوس در فصل ۰۲-

۲۰۰1 با ثبت ۲4 گل در لیگ بود.
هوبنر در دوران بازیگری اش به »گاومیش« ملقب شده 
او،  بازیگری  دوران  جنجالی  بخش های  از  یکی  یود. 
بود.  لیبی  سابق  رهبر  پسر  قذافی  با سعدی  ارتباطش 
با هوبنر در تیم پروجا هم تیمی  کسی که برای مدتی 
بود و در کنار هم، یک زوج متخلف را تشکیل داده 
بار من یک  »یک  باره می گوید:  این  در  هوبنر  بودند. 
شیشه مشروب الکلی به سعدی دادم. روز بعد او دیر به 
تمرین آمد. با خودم گفتم که حتماً او به خودش آسیب 
رسانده، اما همان موقع از راه رسید و از من تشکر کرد!«

به  حرفه اش  پرحاشیه   روزهای  درباره  همچنین  وی 
تا   ۲۰ حداقل  روزی  »من  گفت:  »کوتیدیانو«  سایت 
عام  مالء  در  را  کار  این  و  می کشیدم  سیگار  نخ   ۲۵
انجام می دادم. هیچ یک از مربیانم هرگز سعی نکردند 
که مانعم شوند. تنها چیزی که برای آنها اهمیت داشت، 
فعالیت  کلی  من  بود.  بازی  زمین  در  من  عملکرد 
داد. سرانجام  نجات  مرا  هم  همان  و  داشتم  ورزشی 
ماه می  سال گذشته سیگار را ترک کردم و االن فقط از 

سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنم.«
وی در ادامه افزود: »در تمرینات، زمانی که اردویمان 
برایم  مخفیانه  پدرم  بود،  تریسته  در  ما  خانه  نزدیک 

سیگار ومشروبات الکلی می آورد.«

عصبانیت از »زیدان« که
منجر به استعمال زیاد سیگار در 10 دقیقه شد

شاید یکی از به یاد ماندنی ترین لحظات تاریخ فوتبال 
برای خیلی ها، اخراج شدن زین الدین زیدان، ستاره تیم 
ملی فرانسه در فینال جام جهانی ۲۰۰6 آلمان است. او 
پس از شنیدن چند جمله تحریک آمیز از سوی مارکو 
ماتراتزی مدافع تیم ملی ایتالیا، پاسخ او را به زدن یک 
ضربه سر به سینه اش داد و بالفاصله هم اخراج شد. 
برای کسب  را  فرصت خوبی  فرانسه  ترتیب  این  به 
پیروزی در دقایق باقی مانده تا پایان بازی از دست 

داد و در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب ایتالیا شد.
اتفاق،  آن  از  به 14 سال  نزدیک  از گذشت  حاال پس 
ویلی سانیول یکی از بازیکنان تیم ملی فرانسه در آن 
بازی زیدان را در باخت تیمش در برلین مقصر می داند.

در  بازی  از  »بعد  گفت:  مونت کارلو  رادیو  به  سانیول 
رختکن، زیدان از ما عذرخواهی کرد. من اما عذرخواهی 
او را قبول نکردم. نمی خواستم با او حرف بزنم. در واقع 
زمان مناسبی برای این کار نبود. تیم ما بیش از اندازه 
ناراحت بود. من به سرویس بهداشتی رفتم و در عرض 
1۰ دقیقه ۲۵۰ نخ سیگار کشیدم )کنایه ای اغراق آمیز(. 

بعد از آن ماجرا هم دو سال با زیدان حرف نزدم.«
 ۲۰۰۸ سال  »من  داد:  ادامه  مونیخ  بایرن  سابق  بازیکن 
ازدواج کردم و همسرم به من گفت که زیدان را به مراسم 
عروسی مان دعوت کنم. اینگونه شد که به او زنگ زدم 
و صبح آن روز ما در کنار هم یک میان وعده کوچک 

صرف کردیم و گپ خوبی هم داشتیم.«
گفتنی است زیدان پس از اخراج شدنش در فینال جام 

جهانی ۲۰۰6 به دوران بازی ملی خود پایان داد.

سیگار برگ
ژست جدید بازیکن پیشین پرسپولیس 

علی انصاریان مدافع سابق استقالل، پرسپولیس و تیم  
فضای  در  خودش  از  جالبی  تصویر  روزها  این  ملی، 
برای  شاید  تصویر  این  است.  کرده  منتشر  مجازی 
بعضی ها ژست خاصی باشد ولی برای یک ورزشکار 
به عنوان نماینده جامعه ورزشی کشور جای تعجب دارد. 
و  مختلف  درحاشیه های  همچنان  انصاریان  علی  البته 
همیشگی خودش قرار دارد. گاهی به صورت خنده دار 
و گاهی به صورت جدی! انصاریان در تازه ترین تجربه 
خودش این روز ها برای برند های مختلف در نقش مدل 
کار می کند و حاال نیز تصویری تعجب آور از خودش با 

سیگار برگ و یک ژست خاص منتشر کرده است.

ورزشی
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دنیا  کشورهای  بیشتر  در   19 کووید  ویروس 
می گیرد. قربانی  همچنان  آمریکا  و  اروپا  ازجمله 
روحی  مشکالت  اقتصاد،  مردم،  بر  عالوه  البته 
از  دیگر  بسیاری  و  پرورش  و  آموزش  روانی،  و 
بخش های مختلف جامعه نیز قربانی این ویروس 
شده اند. تعطیلی مدارس، مراکز فرهنگی و هنری، 
خدماتی  و  تولیدی  مراکز  و  کارخانه ها  بازارها، 
و  کمبود  روانی،  و  روحی  مشکالت  بر  عالوه 
را  خدمات  و  کاالها  از  بسیاری  قیمت  افزایش 
به دنبال داشته و مشخص نیست این روند تا کجا 
ادامه خواهد داشت. در روزهای همه گیری کرونا، 
سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از کارشناسان 
حوزه سالمت اعالم کرده اند که استعمال قلیان و 
انواع مواد دخانی، باعث تسریع در روند همه گیری 
دخانیات  استعمال  درواقع  می شود.  ویروس  این 
خطر ابتال به بیماری کووید 19 را افزایش می دهد، 
ویروس  شیوع  با  آن  مصرف  حال  این  با  ولی 
بلکه  نیافته،  تاکنون کاهش  نه تنها  کرونا در جهان 
تولیدکنندگان آن جزو معدود شرکت هایی هستند 
مواجه  سهام  قیمت  افزایش  با  روزها  این  که 

شده اند.
در ایران نیز در چند روز اخیر شاهد افزایش قیمت 
بوده ایم.  توتون  و  سیگار  از  اعم  دخانی  مواد  روزانه 
از  از دالیل آن بدون شک تعطیل شدن بعضی  یکی 
با  مقابله  زمینه  در  استفاده  برای  تولیدی  واحدهای 
کرونا است. در طول هفته گذشته، با یک بررسی کلی، 
سیگاری ها ناچار شدند برای خرید هر پاکت سیگار 

خارجی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بیشتر از قبل بپردازند.
بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس  این باره  در 
دخانیات کشور درباره این مسئله که چرا در چند 
هفته اخیر قیمت سیگار افزایش یافته است، گفت: 
»طبق تصمیمی که ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته 
است، فروشگاه های عرضه مواد دخانی در لیست 
اصنافی هستند که فعال فعالیت آنها ممنوع است. 
به همین دلیل، قیمت دخانیات به طرز چشمگیری 

طی این چند روز افزایش داشته است.«
عطاءاهلل معروفخانی افزود: »ما در تولید مشکل خاصی 
در حال  میزان حداقلی  با یک  مواد دخانی  و  نداریم 
تولید هستند، اما با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله 
تعطیل شده اند. چند  ما  تولیدی  واحد  کرونا، 6۰۰  با 
از  بعضی  فیزیکی  فاصله  رعایت  با  که  است  روزی 
ملی  ستاد  فعال  اما  کرده اند  تولید  به  شرکت ها شروع 
نداده  را  صنف  این  بازگشایی  اجازه  کرونا  با  مقابله 
و  گرفته  صورت  مکاتباتی  زمینه  این  در  که  است 
به محض  بررسی موضوع هستند.  در حال  همکاران 
اجازه ستاد ملی مقابله با کرونا، تولیدکنندگان می توانند 

از طریق نمایندگانشان محصوالت را توزیع کنند.«
قیمت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  معروفخانی 
»قطعا  گفت:  یافت،  کاهش خواهد  دوباره  سیگار 
انواع  قیمت  کاهش  شاهد  آینده  روز  چند  در 
تنباکو  و  سیگارت  از  اعم  دخانی  محصوالت 

خواهیم بود.«
البته معروفخانی درحالی از وضعیت تعطیلی برخی 
مراکز تولیدی صحبت می کند که عالوه بر افزایش 
بدون برنامه قیمت سیگار که البته معاف از مالیات 
 Imperial( است، شرکت بریتانیایی امپریال برندز
Brands( که یکی از ۵ شرکت بزرگ تولیدکننده 
دخانیات در جهان است، اعالم کرد که روند رو 
ازجمله  شرکت  این  محصوالت  فروش  رشد  به 
وجود  با  دیویدوف  و  ژیتانز  گولواز،  سیگارهای 
همچنان  جهان  در  کرونا  ویروس  شدن  همه گیر 
زمینه  گذشته  روزهای  طی  که  خبری  دارد.  ادامه 
این شرکت را  رشد 1۵ درصدی قیمت هر سهم 
نیز  همزمان  است.  کرده  فراهم  لندن  بورس  در 
 )British American Tobacco( بی ای تی  شرکت 

بزرگ ترین تولیدکننده سیگار در جهان مدعی شد 
که با ادامه روند فعلی، فروش محصوالت آن در 
سال جاری میالدی 1۲ درصد رشد خواهد کرد. 
این شرکت نیز مارک هایی همچون پال مال، کنت، 
می کند.  عرضه  و  تولید  ُوگ  و  استرایک  الکی 
پیش  ایران  در  سیگار  قیمت  افزایش  آوازه  البته 
به  شروع  بسیاری  بود.  پیچیده  کرونا  ویروس  از 
سال  در  آن  قیمت  افزایش  برای  سیگار  احتکار 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  تصویب  به دلیل  جدید 
نمودند که البته باید این را در نظر داشت که این 
افزایش قیمت، با میزان مالیاتی که برای سال جدید 
توسط مجلس تصویب شد، تناسبی ندارد. بنابراین 
این عدم تناسب عالوه بر سود کالنی که برای این 
صنعت در کشور دارد، فقط به ضرر بدنه سالمت  
کشور است، آن هم در زمانی که بیشترین زحمت 

مقابله با ویروس کرونا بر شانه های آنها است.

افراد سیگاری بیشتر در معرض
خطر ویروس کرونا هستند

کارشناسان تاکنون سه دلیل عمده را برای توضیح 
دالیل رشد مصرف سیگار یافته و عنوان کرده اند. 

سالمت  بحران  از  حاصل  استرس  اینکه  نخست 
کرونا، مصرف  به دلیل شیوع ویروس  اقتصادی  و 
سیگار در قرنطینه را افزایش داده است. همچنین 
افراد دورکار، راحت تر از گذشته که در محیط های 
بکشند.  سیگار  می توانند  می کردند،  کار  اداری 
گذشته از این دو عامل، با وجود اینکه مغازه های 
تحت  کشورهای  از  بسیاری  در  سیگار  فروش 
که  همان گونه  مردم  هستند،  باز  همچنان  قرنطینه 
مثال دستمال کاغذی و برنج انبار می کنند، ذخیره 

سیگار خود را نیز افزایش داده اند.

حدود ۷0 درصد مواد اولیه
مورد نیاز تولید سیگار در کشور
از طریق واردات تأمین می شود

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
 ۲۷.۳ کاهش  از  حاکی  )صمت(  تجارت  و  معدن 
گذشته  سال  ماهه   11 در  سیگار  صادرات  درصدی 
و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  رئیس  است. 
هزینه  بودن  باال  دخانی،  محصوالت  صادرکنندگان 
تولید و مشکالت تامین مواد اولیه را ازجمله دالیل 
این کاهش می داند. همچنین تا پایان بهمن ماه سال 
تولید  سیگار  نخ  میلیون   11۰ و  میلیارد   ۵۰ گذشته 
میلیون   ۷6۰ و  میلیارد   4۰ تولید  به  نسبت  که  شده 
درصد   ۲۲.9 مشابه سال 1۳9۷ حدود  مدت  در  نخ 
اینکه  به  با توجه  این وجود  با  افزایش داشته است. 
مصرف سیگار در این مدت ۵9 میلیارد و 6۰۰ میلیون 
میلیارد   9 شده  برآورد  است،  شده  زده  تخمین  نخ 
قاچاق   1۳9۸ سال  ماهه   11 در  نخ  میلیون   ۵۰۰ و 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، تقریبا نصف 
شده است. در چنین شرایطی، صادرات سیگار نیز با 
کاهش ۲۷.۳ درصدی از 1۵۰ میلیون نخ در 11 ماهه 
سال 1۳9۷ به 1۰9 میلیون نخ در مدت مشابه سال 

گذشته رسیده است.
تاجدار  محمدرضا  صادرات،  کاهش  دالیل  درباره 
بودن هزینه  باال  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  در گفت وگو 
تولید و در نتیجه باال بودن قیمت تمام شده محصول 
را  صادراتی  بازارهای  در  رقابت  و  صادرات  امکان 
برای ایران کمتر می کند، تصریح کرد: »در حالی که 
محصول  قیمت  تا  می کند  تالش  ایرانی  تولیدکننده 
مشابه  محصول  برساند،  دالر   ۸۰ زیر  به  را  نهایی 
دالر   6۰ تا   ۵۵ بین  حداکثر  امارات  آزاد  مناطق  در 
تولید و روانه بازار شده و امکان هرگونه رقابت را از 

تولیدکنندگان داخلی سلب می کند.«
و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  رئیس 
تمام  اینکه  بیان  با  دخانی  صادرکنندگان محصوالت 
چنین  با  دارند  وارداتی  اولیه  مواد  که  کارخانه هایی 
درصد   ۷۰ »حدود  گفت:  هستند،  مواجه  مشکالتی 
مواد اولیه مورد نیاز تولید سیگار در کشور از طریق 

واردات تأمین می شود.«
و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  رئیس 
پاسخ  صادرکنندگان محصوالت دخانی همچنین در 

قیمت سیگار چند  در سال جاری  که  این سوال  به 
درصد افزایش خواهد یافت؟ گفت: »بعد از مشخص 
امکان  تورم،  و  دستمزد  حقوق  افزایش  میزان  شدن 

برآورد دقیق در این زمینه فراهم می شود.«
با  ایران  بازار  بر  کرونا  تأثیر  تازه ترین  به هرحال 
افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیگار نمود پیدا کرده، 
ناچار  به طوری که در طول هفته گذشته سیگاری ها 
شدند برای خرید هر پاکت سیگار خارجی بین ۲ 
تا ۵ هزار تومان بیشتر از قبل بپردازند. فروشنده ها 
این افزایش قیمت را ناشی از تعطیلی کارخانه های 
سیاست های  اعمال  به دلیل  دنیا  در  سیگار  تولید 
بخش خصوصی  و  دولت ها  پیشگیرانه  و  بهداشتی 
می دانند و معتقدند افزایش قیمت با توقف تولید و 
رئیس  داشت.  خواهد  ادامه  بازار  موجودی  کاهش 

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نظر 
متفاوتی دارد و می گوید: »گران شدن ناگهانی سیگار 
که  تصمیمی  است.  عرضه  مراکز  تعطیلی  از  ناشی 
از  پیشگیری  به منظور  با کرونا  مبارزه  ابالغ ستاد  با 
شیوع این بیماری ابالغ شد. تولید سیگار در ایران 
ادامه  خود  فعالیت  به  کارخانه ها  و  نشده  متوقف 
گرفتن  قرار  به دلیل  توزیع  مراکز  تنها  و  می دهند 
در زمره مشاغلی که فعالیتشان ممنوع است، اجازه 
اینکه  به  اشاره  با  معروفخانی  ندارند.«  فروش 
در  تقاضا  وجود  و  داخلی  تولیدات  عرضه  توقف 
بازار، افزایش قاچاق را به دنبال داشته، می گوید: »با 
در سبد مصرف  سیگار خواه ناخواه  اینکه  به  توجه 
آن  برای  تقاضا  و  دارد  از خانوارها وجود  بسیاری 
صورت  در  که  شده  انجام  مکاتباتی  نیافته،  کاهش 
صالحدید، تولیدکننده ها بتوانند سیگار تولیدی خود 
را در میان سوپرمارکت ها و مراکز مجاز عرضه کنند 

تا بیش از این شاهد افزایش قیمت نباشیم.«
به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور، »قیمت تمام برندهای سیگار در هفته گذشته 
بعضی  درحالی که  یافته،  افزایش  ۲۰درصد  ۵تا  بین 
خریداران قیمت هایی باالتر از این را تجربه کرده اند. 

اخیر  روزهای  در  تقاضا  افزایش  و  عرضه  توقف 
موجود  سیگارهای  فروشندگان  برخی  شده  باعث 
باالتر  تا ۷۰درصد  به قیمت های دلخواه و بعضا  را 
از قیمت قبل عرضه کنند. در برخی سوپرمارکت ها 
به  ۵۰۰تومان  و  ۸هزار  از  وینستون  سیگار  قیمت 
1۲تا 1۵هزارتومان و برند مارلبرو با دوبرابر افزایش 
قیمت تا 4۲هزار تومان رسیده  است. برندهای ایرانی 
از  و  داشته اند  قیمت  رشد  1۵درصد  1۰تا  بین  نیز 

4هزار تومان به ۵هزار تومان رسیده اند.« 
به هرحال این روزها با خبرها و گزارش های میدانی 
که دریافت می کنیم، سیگار همچنان در سبد مصرف 
از خانوارها وجود دارد و تقاضا برای آن  بسیاری 
و  برنامه ریزی  مرکز  گفته  به  است.  نیافته  کاهش 
که  محدودیت هایی  باوجود  دخانیات،  بر  نظارت 
موجب  مراکز  از  برخی  در  سیگار  فروش  برای 
افزایش قیمت شده، به طور شفاف شاهد هستیم که 
در بسیاری مراکز همانند گذشته سیگار به فروش 
می رسد و محدودیتی برای خرید آن وجود ندارد. 
این افزایش قیمت که تاکنون نیز به ضرر این صنعت 
نشده را می توان به جای ارجاع دادن به ممنوعیت 
و  توزیع کنندگان  از  بسیاری  تصمیم  به  فروش، 
فروشندگان جهت افزایش قیمت آن در سال جدید 
دانست. روندی که سال گذشته نیز اتفاق افتاد ولی 
همچنان درصدی که باید به عنوان مالیات بر ارزش 
پرداخت  جهانی  استانداردهای  اساس  بر  افزوده 

می شد، متاسفانه انجام نگرفت.

 میزان تولید داخلی سیگار
50میلیارد نخ در سال اعالم شده است

کشور  داخل  در  مصرفی  سیگار  از  عمده ای  بخش 
و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس  گفته  به  می شود.  تولید 
از سیگار مصرفی کشور  نظارت بر دخانیات، »نیمی 
قاچاق  مالی  قاچاق وارد می شود و گردش  به شکل 
از  مرکز  این  است.  دالر  یک میلیارد  به تنهایی  سیگار 
محول  قانونی  وظایف  پیاده سازی  برای   1۳9۵ سال 
شده در قالب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پیگیر 
که  است  دخانی  محصوالت  رهگیری  طرح  اجرای 
تا کنون پیشرفت قابل توجهی نیز داشته است. به نحوی 
که با اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیک می توان 
به طور دقیق در تمامی مراحل تامین و توزیع، با قاچاق 
مالی  گردش  حاضر  حال  در  کرد.«  برخورد  سیگار 
می شود  برآورد  تومان  1۳هزار  میلیارد  سیگار  بازار 
که از این گردش مالی سهم ناچیزی به خزانه دولت 
واریز می شود. البته که این درصدهای مالیاتی نیز که 
سیاست های  با  نه تنها  می شود  تصویب  مجلس  در 
بلکه  است،  نبوده  همگام  سیگار  مصرف  کاهش 
درصد ناچیزی را از تولیدکنندگان این صنعت پرسود 
دریافت می کند. درواقع برگ برنده همیشه در دست 
همچنان  کشور  سالمت  بدنه  و  است  دخانی  صنایع 
در کشمکش هزینه های ناشی از استعمال دخانیات و 
افراد غیرسیگاری که همچنان قربانی دود دست دوم 

افراد سیگاری هستند، به سر می برد

افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت سیگار با ورود کرونا

خریدار سیگار را گران می خرد، اما چیزی عاید دولت نمی شود

ارمغان کووید 19
رشد 12 درصدی فروش شرکت بی ای تی

س مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
عطاءاهلل معروفخانی، رئی

س انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی
محمدرضا تاجدار، رئی



برگزیدگان مسابقه نقاشی مرکز فرآموز نفس پاک

نفر سوم - مهدی نصرتی

نفر اول - محمدصالح شاملو نفر اول - دریا بازماندگان

نفر دوم - محمد سعید سپهری

نفر سوم - بهار عابدی

نفر دوم - کوروش پرندوش

طبیعت سبز من بدون دخانیات - سنین 5 تا 8 سال
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ایران  در  چشم پزشکی  و  پزشکی  سابقه 
باز  هخامنشیان  دوران  و  اسالم  از  قبل  به 
شاپور  جندی  دانشگاه  در  به ویژه  می گردد. 
اهواز در زمان ساسانیان )۲۲4-641 میالدی( 
می گردید.  تدریس  مدون  پزشکی  علوم 
رسول  حضرت  حکیمانه  توصیه های  پیرو 
بن  محمد  معصوم،  امامان  و  اکرم)ص( 
زکریای رازی )۸6۵-9۲۵ میالدی( و حکیم 
ابوعلی سینا ستارگان درخشان علم و افتخار 
ایران و نابغه بشریت )9۸۰-1۰۳۷ میالدی( 
زیادی  مطالب  چشم پزشکی  با  رابطه  در 
نگاشته اند و همچنین دانشمندان و پزشکان 
ابوسهل  جمله  آن  از  که  دیگری  ایرانی 
مسیحی جرجانی )1۰4۲-11۳6 میالدی( و 
زرین دست را می توان نام برد. زرین دست 
در  نورالعیون  نام  با  را  خود  مشهور  کتاب 
تألیف  فارسی  زبان  به  میالدی   1۰۸۸ سال 
به  توجه  قدمت  دهنده  نشان  این  که  نموده 

چشم پزشکی در ایران است.

در سال 1۲94 شمسی  دارالفنون  تأسیس  با 
)1916میالدی( آموزش چشم پزشکی مدون 
شروع گردید و کرسی چشم به دکتر یحیی 
شمس ملک آرا )لسان الحکما( تعلق گرفت 
 1۳1۳ سال  در  تهران  دانشگاه  تأسیس  با  و 
به پروفسور محمدقلی  کرسی چشم پزشکی 
تربیت  از  پس  گردید.  واگذار  شمس 
بازگشت  و  داخل  در  چشم پزشک  تعدادی 
چشم پزشکان از خارج کشور در سال 1۳۲6 
انجمن چشم پزشکی ایران تأسیس گردید و 
از آن زمان تاکنون پیوسته توسط هیأت مدیره 
از  بیش  فعاًل  که  رأی همکاران عضو  با  که 
اداره  و  گردیده  انتخاب  هستند،  نفر   1۵۰۰
مدت  برای  دوره  هر  هیأت مدیره  می شود. 
انتخاب و  اعضا  اکثریت  با رأی  سه سال و 
مردم  و  چشم پزشک  همکاران  خدمتگذار 

ایران بوده اند.

را  خود  ایران  چشم پزشکی  انجمن 
درمان  و  پژوهش  آموزش،  توسعه  متولی 
تا  می داند  منطقه  و  ایران  در  چشم پزشکی 
حقوق  و  علمی  منزلت  از  دفاع  با  همگام 
مؤثری  گام های  چشم پزشکان،  صنفی 
چشم پزشکی  خدمات  و  دانش  ارتقاء  در 
برداشته شود. بر همین اساس ارتباط نزدیک 
و تنگاتنگی با وزارت بهداشت، سازمان نظام 
پزشکی  چشم  انجمن های  و  ایران  پزشکی 
دنیا برقرار کرده است. انجمن چشم پزشکی 
ماهیانه  سمینار های  برگزاری  در  پیوسته 
همچنین  کرده،  شرکت  فعاالنه  فصلی  و 
کنگره سالیانه را به صورت بین المللی برگزار 
 MEACO در  فعال  عضویت  با  و  می نماید 
نقش همکاران ایرانی را در مجامع بین المللی 

پررنگ تر کرده است. 
س

آدرس سایت
http://irso.org

آدرس
به  نرسیده  شمالی،  کارگر  خیابان  تهران، 
 ،۳ پالک  فردوسی،  کوچه  فاطمی،  خیابان 

طبقه اول

تلفن
۰۲1 66919۰61

انجمـــن
چشم پزشکی 
ـران ایـــ

همزمان با پاندمی ویروس کرونا، تشکل های غیر دولتی به ویژه فعاالن 
سالمت در همیاری نهادهای مسئول زیرساخت ها و امکانات خود را به 
کار گرفتند. شبکه نیز در راستای ماموریت خود مبنی بر مقابله با تهدیدات 
با مشارکت همه جانبه در فعالیت های  سالمت و بسط گفتمان تندرستی 

مرتبط اقدامات زیر را جهت مقابله با ویروس کرونا را ترتیب داد: 
 بازنشر اطالعات و پوستر های تایید شده در گروه شبکه و دیگر گروه های 

عضو
 درخواست از اعضا جهت بازنشر پوستر های آموزشی مورد تایید ستاد مبارزه 

با کرونا و وزارت بهداشت
و  آمد  و  رفت  کاهش  جهت  شبکه  اعضای  اکثر  دفاتر  کردن  تعطیل  نیمه   

برگزاری جلسات در فضای مجازی
 نیازسنجی بیمارستان ها و مراکز خدماتی جهت مقابله با کرونا و ارائه آن به 
مانند  مایحتاج ضروری  تولیدکنندگان  با  مذاکره  و  وسایل  تهیه  خیرین جهت 

دستکش، ماسک، عینک، گان و ...
دانشوری  مسیح  بیمارستان  به  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  کمک   

شامل ۲۰۰ عینک به مبلغ 1۵ میلیون تومان 

 بنیاد خیریه نیکوکاری فردوس 
 کمک به بیمارستان مسیح دانشوری شامل اهداء 1۰۰ تخته پتو و1۰۰ عدد 

بالش به ارزش حدود 1۵میلیون تومان 
 کمک به بیمارستان بقیه اهلل شامل 1۰۰عدد عینک و ۳۰ گان پرسنلی به مبلغ 

۷/۵ میلیون تومان 
ضدعفونی  محلول  توزیع  برای  یکبارمصرف  پالستیکی  ظرف   11۰ خرید   

سطوح به ارزش ۸۸۰ هزار تومان 
از مراکز سانتر  به عنوان یکی  امام خمینی)ره(  بیمارستانی  به مجتمع   کمک 
تومان، خرید  میلیون  ارزش ۲۰۰  به  اکمو  برای خرید دستگاه  با کرونا  مقابله 

دستگاه بیهوشی به ارزش ۷۰ میلیون تومان 
 کمک به بیمارستان مسیح دانشوری برای خرید ماشین لباسشویی عفونی به 

ارزش 11۰ میلیون تومان
 کمک به بیمارستان مسیح دانشوری جهت خرید 1۳۰۲ زیر پیراهن و تهیه 

کرم و پماد ضد قارچ برای پرسنل 

 موسسه خیریه بهنام دهش پور )به غیر از کارهای ستادی، اطالع رسانی و 
آگاه سازی(: در مجموع به ارزش حدود 210 میلیون تومان

 تهیه تجهیزات و اقالم مورد نیاز بهداشتی و ضدعفونی کننده برای بیمارستان 
شهدای تجریش 

 همراه سرای موسسه )محل اقامت موقت بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده 
از شهرستان ها و در حال درمان رادیوتراپی( 

 بیمارستان مهدیه شوش
آدربایجان  استان  در  سردشت  شهرستان  مردم  برای  ماسک  هزار   1۰ تهیه   

غربی و ... 

 موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی)ع( 
 برای خرید وسایل و مواد اولیه همچنین تولید و توزیع مواد ضدعفونی کننده 
به مراکز درمانی، شهرداری ها، مراکز بهزیستی، انجمن ها مردم نهاد و... به ارزش 

1۳ میلیون تومان 
 تولید ۲۵۰گان بیمارستانی ویژه پرسنل و کادر درمانی 

 موسسه خیریه حضرت ابوالفضل )ع( اصفهان
 خدمت تاکسی دیالیز جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا سرویس ایاب 

و ذهاب بیماران دیالیزی از درب منازل مددجویان انجمن
 پذیریش بیماران دیالیزی بیمارستان های دیگر که سانتر کرونا هستند

 اهدای بسته های معیشتی همراه با مایع ضدعفونی به درب منازل مدد جویان 
توسط داوطلبان موسسه

 خدمت رسانی به مراجعان حضوری شامل تب سنجی و اهدای پک بهداشتی 
به آنان

 اهدای حدود ۲۰۰۰ پک بهداشتی و ضدعفونی به مددجویان انجمن و ارسال 
به درب منازل آنها توسط داوطلبان موسسه
 کمک انجمن مهر گستر پرهام )فریحا(

 تولید و انتشار پوستر های آموزشی همچنین ترجمه و تهیه کتاب الکترونیکی 
آشنایی کودکان با ویروس کرونا

 کمک بنیاد خیریه ملیا
 تهیه، پخش و توزیع 1۰هزار پک بهداشتی در تهران، مشهد و شیراز شامل 

ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی 
 تهیه، پخش و توزیع مواد شوینده در مراکز، بیمارستان ها، سازمان های مردم 

نهاد مورد توافق با این بنیاد و همچنین بسیج در تهران و شیراز
 کمک معیشتی و بهداشتی به خانواده های آسیب دیده از بیماری سرطان در 
شرایط بحران شیوع ویروس کرونا که عضو این بنیاد و سازمان های مورد توافق 

این بنیاد بوده اند.

 کمک انجمن امداد به بیماران سرطانی
... به عموم مردم   تهیه و پخش مواد ضدعفونی شامل دستکش، ماسک و 

به خصوص بیماران سرطانی 

 کمک بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان
 99 فارنهایت  )برنامه  مخصوص  کلیپ های  تهیه  و  ویژه  استودیو  ساخت   
درجه شامل 11 کلیپ جهت پخش در شبکه 1 تلویزیون، شبکه های اجتماعی 
در خصوص خود  جامعه  عمومی  دانش  افزایش سطح  منابع( جهت  دیگر  و 

مراقبتی و پیشگیری از ابتال و کنترل ویروس کرونا 

 موسسه خیریه محمدحسین رضوی
 برگزاری کمپین همنفس جهت تهیه وسایل مورد نیاز کادر درمان، تهیه پک ها 

بهداشتی برای بیمارستان ها و مراکز خدماتی 
 اطالع رسانی به عموم مردم

 انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس کرمان
 تهیه ۲۲6 عدد شیلد، 14 کارتن دستکش، ۳4۰۲ عدد ماسک، 1۲۰۰ کارتن 

محصوالت غذایی و بهداشتی
 چاپ بنرهای آموزشی
 گندزدایی سطح شهر

 توزیع 4۰۰۰ بسته تشویقی برای بچه های مناطق کمتر برخوردار
 فعالیت ویژه در فضای مجازی

 موسسه حمایت از بیماران مبتال به سرطان نور 
 اقدام به توزیع۵۰۰ عدد بن کارت 11۰۰۰۰۰ ریالی جهت خرید از فروشگاه 

رفاه اهدایی »موسسه خیریه بهشت امام رضا )ع(« 
 تهیه پک های بهداشتی تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر به تعداد ۳۰۰۰ 

بسته 
 توزیع اقالم بهداشتی تهیه شده توسط سازمان غذا و دارو در حدود ۲۵۰ عدد 

ژل ضدعفونی و 1۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران مبتال به سرطان 
 خدمت رسانی در مراکز شیمی درمانی، دفاتر مددکاری، دفتر مرکزی »موسسه 
خیریه نور« و به صورت مراجعه در منزل در حال ادامه است که در همه استان ها 

نیز در حال انجام است.

 انجمن تغذیه ایران
 مشارکت در ساخت اپلیکیشن تاک )تغذیه، ایمنی، کرونا( با همکاری انستیتو 

تتحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
 نگارش نخستین گایدالین تغذیه بیماران کرونا در سه سطح پیشگیری، درمان 

WHO و نقاهت و ارسال آن به
با هدف   برگزاری جلسات آنالین پرسش و پاسخ در شبکه های اجتماعی 

افزایش اطالعات تغذیه ای عموم مردم

اقدامات شبکه ملی پیشگیری از
بیماری های غیر واگیر جهت مقابله با ویروس کرونا 
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ت
س هیات مدیره جمعی

ت االسالم والمسلمین معین شیرازی، رئی
حج

ت
س جهادی جمعی

علیرضا احمدی قره زاغ، کارشنا
ماه مبارک رمضان در پیش است. این ماه پربرکت 
و همزمانی آن با ورود ناخوانده ویروس کووید19 
می تواند فرصتی مناسب برای ترک دخانیات باشد. 
حجم  نمی توان  است  کرده  ثابت  تجربه  متاسفانه 
باالی تبلیغات صنایع دخانی را برای افزایش بازار 
در  همچنین  گرفت.  نادیده  جهان  کل  در  مصرف 
پی شروع ویروس کرونا که موجب سقوط سهام 
بسیاری از صنایع و ورشکستگی آنها شد، اما این 
بازار  آشفته  این  در  دخانیات  مافیای  برای  اتفاق 
به گونه دیگری رقم خورد، تا جایی که چندی پیش 
کووید19،  به  ابتال  اثر  بر  باال  مرگ و میر  پیک  در 
 ۵ از  یکی  که  برندز  امپریال  بریتانیایی  شرکت 
شرکت بزرگ تولیدکننده دخانیات در جهان است، 
اعالم کرد که روند رو به رشد فروش محصوالت 
و  ژیتانز  گولواز،  از جمله سیگارهای  این شرکت 
کرونا  ویروس  شدن  همه گیر  وجود  با  دیویدوف 
زمینه  که  خبری  دارد.  ادامه  همچنان  جهان  در 
را  این شرکت  هر سهم  قیمت  رشد 1۵ درصدی 
نیز  ادامه  در  است.  کرده  فراهم  لندن  بورس  در 
تولیدکننده سیگار در  بزرگ ترین  بی ای تی  شرکت 
فروش  فعلی،  روند  ادامه  با  که  شد  مدعی  جهان 
آن در سال جاری میالدی 1۲ درصد  محصوالت 
همه گیر  زمانی  در  خبر  این  کرد.  خواهد  رشد 
کرد  اعالم  رسما  بهداشت  جهانی  سازمان  که  شد 
عامل  از  یکی  دخانی  محصوالت  انواع  استعمال 

اصلی ابتال و انتقال کرونا است. 

هر 12 دقیقه یک نفر به خاطر کرونا
و هر 6 ثانیه یک نفر به علت سیگار می میرد

وزارت  اعالم  اساس  بر  که  کرد  یادآوری  باید 
از  نفر  یک  متأسفانه  دقیقه   1۲ هر  بهداشت، 
هموطنانمان بر اثر ابتال به ویروس کرونا، جان خود 
سازمان  که  درحالیست  این  می دهد.  دست  از  را 
استعمال  اثر  بر  مرگ و میر  تعداد  بهداشت  جهانی 
دخانیات را یک نفر در 6 ثانیه در جهان اعالم کرده 
به  مرگ و میر  فاجعه  عمق  به  آنکه  از  پیش  است. 
علت ابتال به کرونا توجه شود، دخانیات همچنان 
در صدر این جدول قرار داشت. طبق آخرین آمار 
ایران  در  نفر   ۷4.۸۷۷ تاکنون  بهداشت  وزارت 
با  و  مبتال شده اند  به ویروس کرونا  قطعی  به طور 
جان  تعداد  گذشته،  ساعت   ۲4 در  نفر   9۸ فوت 
باختگان کرونا در ایران به 4.6۸۳ نفر رسیده است. 
حال این ارقام را در نظر نگه دارید که سال گذشته 
ساالنه  نفر  هزار   6۰ کرد  اعالم  وزارتخانه  همین 
با دخانیات در کشور  بیماری های مرتبط  به علت 
ایران  جان خود را از دست می دهند. در واقع در 
حدود 6۰ میلیارد نخ سیگار ساالنه مصرف می شود 
و به ازای هر یک میلیون نخ، یک مرگ منتسب به 
دخانیات را داریم. به طور واضع اگر 6۰ هزار نفر را 
به تعداد ماه های سال تقسیم کنیم، یعنی در بهمن 

به علت  نفر  هزار  اسفند سال گذشته حدود 1۰  و 
مرگ های منتسب به استعمال دخانیات جان خود 
را از دست داده اند که این ارقام بسیار تکان دهنده تر 
از مرگ و میر منتسب به کووید 19 است. متاسفانه 
طی این سال ها مسئوالن مربوطه و حتی خود مردم 
به راحتی از کنار این بحران گذشته اند. بیماری هایی 
انواع سرطان ها،   ،... و  قلبی  انواع سکته های  مانند 
مشکالت ریوی و غیره از جمله بیماری هایی است 

که در صدر جهان، بیشتر تلفات را تاکنون به خود 
اختصاص داده است که متاسفانه اکثر آنها منتسب 
به استعمال انواع محصوالت دخانی و حتی قربانیان 

دود دست دوم و سوم بوده است.

از بند هزینه های خرید محصوالت دخانی
و هزینه های درمان آن رها شویم

حال برای حمایت از سالمتی خود و اطرافیانمان 
ترک  به  روزها  این  بحرانی،  شرایط  از  عبور  و 
وقت  از  بیش  باید  قلیان  به خصوص  دخانیات 
رفتار  این  تغییر  در  جدیت  کنیم.  فکر  دیگری 
اطرافیانتان  اینکه سالمت خود و  بر  اشتباه، عالوه 
را تضمین می کند شما را از بند هزینه های گزافی 
آن  پی  در  و  دخانی  محصوالت  تامین  جهت  که 
رها  می پردازید  آن  از  ناشی  بیماری های  درمان 
خواهد کرد. این مسئله آنقدر حائز اهمیت است که 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی ایران چندی پیش در پاسخ به این سوال که 
در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده 
است، روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟
پاسخ دادند: »روزه به عنوان یک تکلیف الهی در 
و  است  بندگان  بر  نعمت خاص خداوند  حقیقت 
از پایه های تکامل و اعتالی روحی انسان به شمار 
می رود و بر امت های پیشین نیز واجب بوده است. 
و صفای  معنوی  حالت  آمدن  پدید  روزه،  آثار  از 
و  اراده  تقویت  اجتماعی،  و  فردی  تقوای  باطن، 

روحیه مقاومت در برابر سختی هاست و نقش آن 
در سالمت جسم انسان نیز روشن است و خداوند 
اجر عظیمی برای روزه داران قرار داده است. روزه 
است  اسالم  شریعت  ارکان  و  دین  ضروریات  از 
و ترک روزه ماه مبارک رمضان جایز نیست مگر 
آنکه فرد، گمان عقالیی پیدا کند که روزه گرفتن 

موجب:
1. ایجاد بیماری

۲. تشدید بیماری
سالمتی  در  تأخیر  و  بیماری  طول  افزایش   .۳

می شود.
در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.
گفته  از  اطمینان  این  که  در صورتی  است  بدیهی 
پزشک متخصص و متدین نیز به دست آید، کفایت 
می کند. بنابراین اگر فردی نسبت به امور یاد شده 
خوف و نگرانی داشته و این خوف منشا عقالیی 
داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.«

ضرورت عزم ملی مبارزه با استعمال دخانیات 
در ایام ماه مبارک »رمضان«

استعمال  با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  رییس 
با  مبارزه  سابقه  اینکه  بیان  با  نیز  ایران  دخانیات 
بر  پیش  سال   1۳۰ به  ایران  در  دخانیات  استعمال 
می گردد، تصریح کرد: رهبری این مساله را مرحوم 
میرزای شیرازی عهده دار بودند که نه تنها با استعمال 
دخانیات مبارزه شد، بلکه در نامه، استعمار ایران در 
قالب قرارداد تنباکو با دستگاه ناصرالدین شاه خنثی 
شد. بنابراین در دنیا چنین سابقه ای وجود نداشته و 
ندارد؛ به طوری که همه مردم باور داشتند استعمال 
و  شده  اعصاب  آرامش  باعث  قلیان  و  دخانیات 
برخی از قوای غریزی تقویت می شود، در صورتی 

که ضررهای آن آشکار نشده بود.
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن معین شیرازی 
در  که  دینی  آموزه های  این  با  افزود:  ادامه  در 
باورهای فرهنگی داریم، چرا شاهد استفاده بی رویه 
از مواد دخانی هستیم که شایسته جامعه ما نیست؟ 
برعهده  اجتماعی  آگاهی های  ارتقای  به هرحال 
تلفات  ایران حدود  متاسفانه در  رسانه ملی است. 
استعمال دخانیات و سیگار به بیش از 6۰ هزارنفر 
رسیده که هشدار و آسیب بسیاری بر پیکره جامعه 

وارد آورده است.
تصریح  شیرازی  معین  والمسلمین  حجت االسالم 
کرد: نکته قابل تامل اینجاست که در ایام ماه مبارک 
رمضان، همانطور که تمام نیروها برای کاهش ابتال 
بسیجی  می شوند،  بسیج   19 کووید  مرگ و میر  و 
هرساله  که  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  برای  نیز 
قربانیان بی سر و صدایی می دهد و موثر در ابتال به 

این ویروس است، تشکیل شود.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی مبارزه با مواد دخانی 
باید از مدارس شروع شده و به خانواده ها تسری 

در  دخانی  مواد  از  پیشگیری  کرد:  تصریح  یابد، 
خانواده باید با معیارهای اسالمی و اخالقی نهادینه 
شود. در صورتی این مهم تحقق پیدا خواهد کرد 
که مصرف قلیان به جای تفریح در میان خانواده ها 
شود.  تبدیل  عمومی  افکار  در  بزرگ  تهدیدی  به 
مناسب  فرصتی  رمضان  مبارک  ماه  ایام  بنابراین 
برای ترک سیگار و نهادینه کردن این فرهنگ در 
میان اعضای خانواده و دوستان خواهد بود که امید 
است بعد از عبور از بحران ویروس کرونا و پشت 
سر گذاشتن ایام ماه رمضان، شاهد کاهش مصرف 
دخانیات به نفع سالمت جامعه و به ضرر مافیای 
دخانی در کشور و سایر کشورهای اسالمی باشیم.

مرگ و میر مرتبط با استعمال سیگار
جدی گرفته شود

با  مبارزه  جمعیت  جهادی  کارشناس  اینباره  در 
فتوای  اساس  بر  گفت:  ایران  دخانیات  استعمال 
برخی از مراجع عظام مانند آیت اهلل مکارم شیرازی 
)مد ظله( استعمال دخانیات به علت داشتن ضرر 
قطعی و مسلم، حرام است. این فتوا بعد از گذشت 
اقشار مختلف  مدت زمانی جای خود را در میان 
باز کرد و  از کشور  نیز مسلمانان خارج  جامعه و 
بازخوردها و عکس العمل هایی نیز به دنبال داشت 
نیز  سایرین  و  فتوا  این  مبانی  دنبال  به  برخی  که 

درصدد تفصیل بیشتر آن بودند.
ال  قاعده  افزود:  ادامه  در  قره زاغ  احمدی  علیرضا 
استناد  مورد  سیگار  حرمت  مبانی  عنوان  به  ضرر 
قرار گرفته است. این قاعده که از قواعد مسلم فقه 
اسالم، اعم از شیعه و اهل سنت است، و برخی از 
آیات قرآن، و تعدادی از روایات به روشنی داللت 
بر آن دارد، و دانشمندان و فقهای تمام فَِرق اسالمی 
عقالی  پذیرش  مورد  و  دارند،  نظر  اتفاق  آن  بر 
ـ  مذهبی  گرایش  نوع  هر  از  نظر  قطع  با  ـ  جهان 
است، به وضوح داللت بر حرمت هر کاری دارد 

میزبانی ماه رمضان در ایام »کرونا«

ترک سیگار را در اولویت قرار دهیم 

که ضرر مهمی در پی داشته باشد.این قاعده هم 
شامل ضرر به غیر می شود و هم شامل ضرر به 
خود. همانگونه که طبق کالم امام )علیه السالم( 
مضر  برایش  روزه  که  کس  »هر  می فرماید:  که 
باشد، باید روزه اش را افطار کند« مطلق است و 
شامل بیمار و سالم هر دو می شود. همان گونه که 
روایات وارده در مورد تجویز افطار برای مریض 
تفاوتی  این مالک  در  دانسته، و  را ضرر  مالک 
بین انسان سالم و بیمار نیست؛ فلذا به مقتضای 
قاعده ال ضرر، روزه برای چنین شخصی جایز 
قاعده  با همین  نیز  نیز در مورد وضو  نیست و 
مالک قرار گرفته و فقها فرمودند »اگر شخصی 
برایش  اما  دارد،  اختیار  در  آب  کافی  اندازه  به 
حق  ضرر  ال  قاعده  مقتضای  به  دارد،  ضرر 
ندارد وضو بگیرد، بلکه وظیفه اش تیمم است«. 
الضرر«  »قاعده  سیگار  حرمت  مالک  بنابراین 
است. مالک دوم حرمت سیگار »اسراف« است؛ 
بیهوده  کردن  هزینه  یعنی  ـ  اسراف  حرمت 
است،  اسالمی  فَِرق  همه  مسلمات  از  ـ  اموال 
و  عقل  حدیث،  )قرآن،  فقهی  چهارگانه  ادله  و 
اسالم  جهت  بدین  دارد.  داللت  آن  بر  اجماع( 
لیوان  خورده  نیم  آب  حتی  که  نمی دهد  اجازه 
دور ریخته شود. در ایران ساالنه حداقل ۳ هزار 
میلیارد تومان صرف دود و دخانیات می شود که 
با این هزینه می توان اقتصاد کشور را متحول کرد 
نمود.  ایجاد  ثابت  شغل  نفر  هزار  ده ها  برای  و 
وی در ادامه در توضیح بیشتر در چند بند تاکید 

کرد:
 سیگار عالوه بر مضرات فوق، دریچه ورود به 
سایر بزهکاری های اجتماعی نیز هست؛ سیگار 
کشیدن مقدمه ای است بر دیگر اَشکال اعتیاد، و 
اعتیاد به مواد مخدر مقدمه ای است بر بزهکاری 

و ناهنجاری نواجوانان و جوانان است.
مبارزه  مراکز  فعالیت  و  با زحمات  چند   هر 
شورای  مجلس  مصوبات  بعضی  و  دخانیات  با 
و  عمومی  رسانه های  مؤثر  تبلیغات  و  اسالمی 
اجتماعی  فعال  گروه های  کشور،  جراید  برخی 
مانند جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و ... 
ممنوعیت کشیدن سیگار در قطارها و هواپیماها 
و وسایل نقلیه عمومی مصوب شده و این عمل 
اما  است،  درآمده  ارزش  ضد  یک  صورت  به 
تبدیل شدن این مساله به یک ضد ارزش، نیاز به 
عزم ملی دارد. در این راستا چون إنذار و تبشیر، 
مبارزه مثبت و منفی، خوف و رجاء در کنار هم 
عامل پیشرفت و ترقی انسان است؛ الزم است 
در کنار مبارزه منفی با سیگار، از دو عامل مهم 
سیگاری ها  تشویق  و  مذهبی  اعتقادات  تقویت 
اثر  مذهبی  اعتقادات  چراکه  نمود؛  غافل  نباید 

عمیقی در ترک سیگار دارد.
که  است  جنایتکاری  بزرگترین  سیگار   
به  مستقیما  را  نفر  میلیون   6 از  بیش  ساالنه 
کام مرگ می کشد و 1۲۰ نوع بیماری عارضی 
در  قربانیان  این  درصد  هفتاد  که  می کند  ایجاد 
جنگی  هیچ  است.  توسعه  حال  در  کشورهای 
داوطلب  نتوانسته  قدر  این  تاریخ  طول  در 
عمل  به  بررسی های  طبق  باشد.  داشته  مرگ 
متعلق  کرونا  ویروس  مرگ و میرهای  اکثر  آمده 
دیابت،  فشارخون،  بیماری  که  است  به کسانی 
این  که  دارند  ریوی  و  چاقی  عروقی،  و  قلبی 
دخانیات  مصرف  به  مبتال  افراد  در  بیماری ها 
کرونا  ویروس  امروزه  دارد.  قرار  اول  رتبه  در 
همه  و  داشته  شیوع  دنیا  همه  در  اینکه  به رغم 
دنیا را به چالش کشیده، نتوانسته بیش از 16۰ 
هزار کشته بگیرد اما سیگار به تنهایی در سال 
بیش از 6 میلیون کشته می گیرد و چون تاثیر آن 
نیست، آن را حس نمی کنیم.  به سرعت کرونا 
اگر همتی که در مهار کرونا در جهان به وجود 
قلیان  آمده، در ریشه کنی سیگار و دخانیات و 
کرونا  کشته های  آمار  امروز  می افتاد،  اتفاق 
پدر  سیگار  بود.  ارقام  این  از  پایین تر  بسیار 
خوانده کارکشته کروناست که با مهارت، مرگ 
است.  زده  رقم  بشر  برای  را  وسیع  و  زماندار 
نیکوتین  میلی گرم  نیم  حاوی  سیگار  نخ  هر 
موجب  طوالنی مدت  در  می تواند  که  است 
برای حفظ جان خود  بیایید  انسان شود.  مرگ 
دست  هستند،  الهی  امانت  که  همنوعانمان  و 
از همکاری با این جنایتکار بشریت برداریم و 
علم،  و  تفکر  و  از شعور  برخواسته  اراده ای  با 
با کرونای منحوس  پدرخوانده کرونا را همراه 
و  زندگی  سالمت،  امنیت،  و  درآوریم  زانو  به 
و  جامعه  فرزندان،  خانواده،  به خود،  را  نشاط 
فردا  کرد  اقدام  باید  »امروز  برگردانیم.  بشریت 

دیر است.« 
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چشمگیری  منفی  اثر  می تواند  بلندمدت  تنهایی 
باشد.  داشته  انسان  بهزیستی  و  کلی  سالمت  بر 
مواجه  ناامیدی  احساس  یک  با  اغلب  تنها  افراد 
روش هایی  به  می توانند  احساسات  این  و  هستند 
مخرب بر بدن تاثیرگذار بوده و موجب اضطراب، 
افسردگی، افزایش خطر خودکشی یا دیگر رفتارهای 
خشونت آمیز شده و حتی ضرر این شرایط می تواند 
برابر با کشیدن 1۵ نخ سیگار در روز باشد. به نقل 
از »بست الیف«، شرایط زمانی وخیم تر می شود که 
بدانیم افراد تنها اغلب بدترین دشمن خود هستند و 
می توانند اثر منفی تنهایی را با قضاوت یا سرزنش 
خود درباره اینکه چرا هیچ دوستی ندارند و احساس 
انزوا تقویت کنند که در نهایت می تواند شکست در 
اتخاذ اقدام های ضروری برای تعامل با دنیای اطراف 

را موجب شود. 
پیش از آنکه به اثرات تنهایی بر سالمتی بپردازیم، 
الزم است که معنای این کلمه را به خوبی درک کنیم. 
تنهایی دو نوع است: بیرونی و درونی. تنهایی بیرونی 
به حالت فیزیکی تنها بودن یا انزوای اجتماعی اشاره 
دارد؛ اما تنهایی درونی به حس تنهایی اشاره دارد 
که حتی زمانی که شخص واقعا تنها نیست، چنین 
این حالت جنبه احساسی  احساسی دارد. در واقع 
دارد نه فیزیکی. تنهایی درونی به دلیل تفاوتی که 
میان میزان ارتباط اجتماعی دلخواه و واقعی شخص 

وجود دارد، باعث پریشانی او می شود.
تنهایی  کلی  تأثیر  مورد  در  تحقیق  دو  روانشناسان 
به عنوان ریسک فاکتوری برای مرگ زودرس )زودتر 
انجام  خاص(  گروه  یک  در  مرگ  سن  متوسط  از 
اجتماعی  روابط  میزان  تأثیر  اول،  تحقیق  در  دادند. 
گستردگی  )مثل  اجتماعی  شاخص های  دیگر  و 
بر  قابل درک(  اجتماعی  اجتماعی و حمایت  شبکه 
بیشتر  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مرگ  وقوع  خطر 
و  کردند  پژوهش شرکت  این  در  نفر  هزار  از ۳۰۰ 
روابط  شاخص های  میزان  بودن  پایین  شد  معلوم 
اجتماعی، خطری مشابه مصرف روزانه 1۵ نخ سیگار 
ایجاد می کند. شرکت کنندگانی که از روابط اجتماعی 
قوی تری برخوردار بودند، احتمال زنده ماندن آن ها ۵۰ 
درصد بیشتر بود. تحقیق دوم 4/۳ میلیون شرکت کننده 
داشت و بر تنهایی درونی و واقعی و انزوای اجتماعی 
فیزیکی متمرکز بود. طی این پژوهش معلوم شد هر 
دو نوع تنهایی تا ۳۰ درصد خطر مرگ زودرس را 
افزایش می دهند. روانشناسان معتقدند این مسأله خطر 
اثر چاقی، عدم تحرک جسمی و  بر  مرگ زودرس 

آلودگی هوا را هم افزایش می دهد.
همچنین تنهایی می تواند ریسک فاکتوری مؤثر در 
افسردگی باشد. طی تحقیقی در سال ۲۰۰6 بر روی 
افراد میانسال تا سالخورده مشاهده شد، باالتر بودن 
میزان تنهایی با بیشتر شدن عالئم افسردگی مرتبط 
بود و این ارتباط تا پایان عمر ثابت باقی می ماند. طی 
تحقیقی در سال ۲۰۰۷ اثر احساس تنهایی بر ژن ها 
مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش مشاهده 
تدافعی  )شیوه  بدنی  التهابات  در  که  ژن هایی  شد 
تنهایی  احساس  که  افرادی  در  دارند  نقش  بدن( 
می کنند، فعال تر هستند. همچنین تنهایی با مشکالت 
پژوهشی در سال  مرتبط است. طی  قلبی-عروقی 
۲۰16 با حضور 1۸1 هزار شرکت کننده معلوم شد 
با افزایش ۳۲ درصدی  انزوای اجتماعی  تنهایی و 
خطر وقوع سکته مغزی و افزایش ۲9 درصدی خطر 

ابتال به بیماری قلبی کرونری مرتبط است.
در  به تنهایی  روزمره  زندگی  اضطراب  تحمل 
می تواند  دیگران،  کمک  به  آن  تحمل  با  مقایسه 
کند. طی  وارد  فرد  به سالمتی  بیشتری  صدمات 
حمایت  شد  مشاهده   ۲۰۰۷ سال  در  تحقیقی 
اجتماعی احتماال نوعی واکنش عصبی - شیمیایی 
در بدن به وجود می آورد که موجب انعطاف پذیری 
پژوهش  این  نتایج  می شود.  اضطراب  برابر  در 
احتماال  اجتماعی  حمایت  داد  نشان  همچنین 
آسیب پذیری محیطی و ژنتیکی نسبت به اضطراب 

را تعدیل می کند.
رابطه  موضوع  با   ۲۰1۲ سال  در  پژوهشی  طی 
معلوم  تنهایی،  و  و خوراک  اختالالت خورد  میان 
انواع  با  تنهایی  ویژگی های  از  بسیاری  میان  شد 
مختلف اختالالت خورد و خوراک مثل آنورکسی 
و  )پرخوری عصبی(  بولیمیا  عصبی(،  )کم اشتهایی 
پرخوری افراطی ارتباط وجود دارد. بنابراین تنهایی 
می تواند عاملی تأثیرگذار در افزایش یا کاهش وزن 
وزن  افزایش  دچار  که  کسانی  در خصوص  باشد. 
می شوند، اغلب دلیل این مسأله آن است که از غذا 
خوردن به عنوان روشی برای از بین بردن احساس 

تنهایی خود استفاده می کنند.

احساس تنهایی
سیستم ایمنی بدن را در مقابله با کرونا

تحت تاثیر قرار می دهد
تنهایی می تواند فرد را در برابر سرماخوردگی

و آنفوالنزا آسیب پذیرتر کند
کسانی  شد  معلوم   ۲۰1۷ سال  در  تحقیقی  طی 
به  ابتال  مستعد  بیشتر  می کنند  تنهایی  احساس  که 
نفر   1۵9 پژوهش،  این  در  هستند.  سرماخوردگی 
دادند  قرار  سرماخوردگی  ویروس  معرض  در  را 
اتاق هتل  در یک  به مدت ۵ روز  را  آن ها  و سپس 
در  اما  نشدند،  بیمار  افراد  این  همه  کردند.  قرنطینه 
بیان کردند  بیمار شدند، آن هایی که  میان کسانی که 
احساس تنهایی می کردند، شدت عالئم سرماخوردگی 
در آن ها ۳9 درصد بیشتر بود. طی تحقیق دیگری در 
سال ۲۰۰۷ معلوم شد سیستم ایمنی بدن افراد تنها فقط 
با ویروس ها  باکتری ها تمرکز دارد و  با  مقابله  روی 
مقابله نمی کند، بنابراین افراد تنها در برابر عفونت های 
ویروسی آسیب پذیرتر هستند. همچنین طی پژوهشی 
در سال ۲۰1۰ با موضوع روابط اجتماعی و ارتباط آن 
با رفتارهای بهداشتی، مشاهده شد روابط ما می تواند بر 
رفتارهای ما تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد. در این 
پژوهش بیان شده است که برای مثال ازدواج کردن با 
کاهش احتمال رفتارهای پرخطری مثل کشیدن سیگار، 
مشروبات  مصرف  در  افراط  و  مخدر  مواد  مصرف 
الکلی مرتبط است. همچنین نرخ مرگ و میر در افراد 
متأهل کمتر است که اغلب علت آن را سالم تر بودن 
رفتارها در این افراد می دانند. طبق این تحقیق، کسانی 
احتمال  دارند  همخانه  یا  عاطفی  شریک  فرزند،  که 
سوء مصرف مواد مخدر در آن ها کمتر است، بنابراین 
کسانی که چنین روابطی را در زندگی خود ندارند، 
احتمال چنین رفتارهای ناسالمی در آن ها بیشتر است.

تنهایی در زمان شیوع کرونا به اندازه
کشیدن 15 نخ سیگار به سالمتی آسیب می زند

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد تنهایی 
این  چراکه  بگیرید،  جدی  کرونا  شیوع  زمان  در  را 
مانند کشیدن 1۵ نخ سیگار در روز  مسئله می تواند 
به سالمتی آسیب برساند. به هرحال فاصله اجتماعی 
الزامی است، اما انزوا می تواند ما را بیمار کند. درواقع 
در  ایمنی  سیستم  توانایی  می تواند  تنهایی  احساس 

مقابله با کرونا را تحت تاثیر قرار دهد.
در گزارش این روزنامه آمده است: در ماه دسامبر، زنی 
در تولسا در اوکالهاما یک آگهی منتشر و اعالم کرد 

حاضر است در تعطیالت کریسمس برای خانواده ها در 
نقش مادربزرگ حاضر شود. او در آگهی خود نوشت: 
»کسی برای کریسمس به مادربزرگ احتیاج دارد؟ من 
حتی غذا و هدایایی برای بچه ها می آورم! من هیچ کس 
را ندارم و این موضوع به من آسیب می رساند.« بیش 
از سه نفر از هر پنج نفر آمریکایی که شاغلند، احساس 
تنهایی می کنند. اکنون که کشور ایاالت متحده با شیوع 
بیماری کرونا مواجه شده و اقداماتی مانند دوری از 
تنهایی  است،  الزامی  قرنطینه  و  دورکاری  اجتماع، 
تاثیر  کرونا  عالم گیری  روی  زمان  مرور  به  می تواند 

گذاشته و شیوع را بدتر کند.
برنامه  ارشد  کارشناس  شیهی پار،  عبداهلل  اینباره  در 
یادداشت  در  براون  دانشگاه  در  عمومی  بهداشت 
»یکی  تایمز می نویسد:  نیویورک  برای روزنامه  خود 
کرونا  با  درگیر  جوامع  پارادوکس های  مهم ترین  از 
این است که در حالی که انزوای اجتماعی در هنگام 
در  است  ممکن  اما  است،  الزامی  کرونا  گسترش 
شود.  منجر  عمومی  سالمت  تضعیف  به  درازمدت 
بنابراین در حالی که برای بسیاری از آمریکایی هایی که 
به ویروس کووید19 مبتال هستند و در معرض آن قرار 
دارند، قرنطینه الزم خواهد بود، اما مهم است که اجازه 

ندهیم چنین اقداماتی باعث انزوای عاطفی شود.«
ایاالت  اداره منابع و خدمات بهداشتی  نیز  ادامه  در 
متحده هشدار می دهد »تنهایی می تواند مانند کشیدن 
برساند.  آسیب  سالمتی  به  روز  در  سیگار  نخ   1۵
احساس انزوا و تنهایی می تواند احتمال افسردگی، 
فشارخون باال و مرگ ناشی از بیماری های قلبی را 
افزایش دهد. افزون بر این ها، احساس انزوا همچنین 
می توانند توانایی سیستم ایمنی در مقابله با عفونت 
که  است  واقعیتی  این  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
مخصوصاً در طول همه گیری وجود دارد.« مطالعات 
نشان داده اند که تنهایی می تواند باعث التهاب مزمن 
برابر  در  خود  از  دفاع  در  بدن  توانایی  کاهش  و 
مردم  از  متحده  ایاالت  سراسر  در  شود.  ویروس ها 
خواسته می شود که در خانه کار کنند، دانشگاه ها به 
کالس های مجازی تغییر می یابند و اجتماعات بزرگ 
لغو شوند. این ها راهکار های کلیدی برای جلوگیری 
با هزینه های  اما می توانند  انتقال ویروس هستند  از 
باعث  انزوا  احساس  شوند.  همراه  روانی  اجتماعی 
می شود به مرور فراموش کنیم که در کنار هم هستیم. 

در حال حاضر کم کم سوءظن ها و افکار پارانوئیدی 
رو به افزایش است و حتی افرادی که سابقه آلرژی 
دارند، با کوچکترین سرفه حس می کنند دچار کرونا 
شده اند. در سیدنی استرالیا، گزارش ها حاکی از آن 
است که مردی پس از خروج از یک رستوران چینی 
روی زمین افتاد، اما مردم حتی از نزدیک شدن به وی 
برای عملیات احیای قلبی خودداری کردند. در واقع 
با اینکه این فرد عالئم ایست قلبی داشت، اما مردم 
از بیم ابتال به کرونا به وی نزدیک نشدند. بسیاری از 
آمریکایی های آسیایی تبار نیز اظهار داشتند که تعداد 
اذیت های کالمی و  آزار و  نژادپرستانه و  رفتار های 

فیزیکی علیه آنان روندی افزایشی دارد.
افراد  هرچه  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی 
احساس انزوای بیشتری داشته باشند، کمتر از گذشته 
نسبت به سالمت خود و دیگران ارزش قائل می شوند. 
یک مطالعه انجام شده در آلمان نشان داد که در میان 
تنهایی  افزایش  باالتر،  و  ساله   6۰ افراد  از  گروهی 
همراه  آنفوالنزا  واکسیناسیون  برای  تمایل  کاهش  با 
با  نزدیکی  احساس  تایوان  در  مقابل،  در  است.  بوده 
دریافت  برای  تمایل  افزایش  با  و دوستان  همسایگان 
واکسن یا شستشوی بیشتر دست ها همراه بود. به طور 
مشابه، تجزیه و تحلیل میزان واکسیناسیون H۱N۱ پس 
از اپیدمی آنفوالنزای خوکی در سال ۲۰۰9 نشان داد 
که کشور هایی که تعامالت اجتماعی و همدلی بیشتری 
داشتند، میزان واکسیناسیون باالتری نیز ثبت کرده اند. 
برای مثال مطالعه ای که در پی اپیدمی سارس در سال 
۲۰۰۳ در هنگ کنگ انجام شد، نشان داد که سالمندان 
این کشور به علت ارتباط اجتماعی مناسب و شرایط 

ایده آل روانی، بیشتر به درمان تمایل نشان داده اند.

2۷ درصد آمریکایی های مسن
تنها زندگی می کنند

افراد مسن مشکل ساز  میان  در  به ویژه  انزوا  و  تنهایی 
زندگی  تنها  مسن  آمریکایی های  درصد   ۲۷ است. 
می کنند. طبق آمار های موسسات بهداشت روانی، در 
بین سالمندانی که احساس تنهایی می کنند، 4۵ درصد 
احتمال مرگ و میر وجود دارد. در شرایط قرنطینه، این 
رقم می تواند حتی وخیم تر شود. افرادی که به دارو های 
نجات بخش یا به کمک پزشکی خاصی نیاز دارند یا 
وعده های غذایی آن ها توسط موسسات مختلف تامین 

می شود، در شرایط قرنطینه در خطر بیشتری قرار دارند. 
در واقع برای پیدا کردن راه حل ها می توان به کشور هایی 
نگاه کرد که از مدتی پیش با کرونا درگیرند. به طور مثال، 
مردم چین به دنبال ابزاری خالقانه برای برقراری ارتباط 
هستند. برخی از آن ها کنسرت و کالس های بدنسازی 
را آنالین پخش می کنند. برخی دیگر در حال برگزاری 
دورهمی های مجازی و کتابخوانی مجازی هستند. در 
پنجره های  جلوی  یا  خانه ها  بالکن  در  مردم  ووهان، 
می زدند:  فریاد  و هر شب  خانه های خود جمع شده 
اقدامات  بده«.  ادامه  جنگ  به  ووهان،  باش  »شجاع 
حمایتی نیز کم نبودند. برای مثال یک کارآفرین حوزه 
مواد غذایی، ۲۰۰ وعده غذایی برای کارمندان پزشکی 
بسته بندی کرد یا به روستا های همجوار استان درگیر 

کرونا 1۵ هزار ماسک اهدا کرد.

مراقب افراد مستعد افسردگی باشیم
افسردگی  مستعد  افراد  خود  اطرافیان  در  اگر 
سعی  می شناسید  را  سالخورده(  افراد  )به خصوص 
قرار های  مثال  برای  باشید؛  ارتباط  در  آنها  با  کنید 
مجازی بگذارید و با یکدیگر در فیس تایم، واتس آپ 
و ... ارتباط برقرار کنید. حتی می توانید فقط از یک 
بزنید.  زنگ  افراد  این  به  و  کرده  استفاده  تلفن ساده 
سیاست های  جایگزین  رفتار ها  این  از  هیچ یک  البته 
از  بیشتری  تعداد  نیست. جوامعی که  مناسب دولتی 
افراد آسیب پذیر را دارند، می توانند با تامین شبکه های 
امن ارتباطی و سیاست های بهتر درمانی، تالش برای 
مهار ویروس را تسهیل کنند. فعاالن حوزه بهداشت در 
شیکاگو فهرستی از خواسته های ضروری تهیه کرده اند 
که شامل آزمایش رایگان و مراقبت های پزشکی برای 
مبتالیان کووید 19 است. در دیترویت فعاالن بهداشتی، 
دولت محلی را متقاعد کرده اند که خدمات آب را برای 
هزاران نفری که به دلیل پرداخت نشدن صورت حساب 
در چین  کند.  دوباره وصل  در مضیقه هستند،  خود 
پیامد هایی جالب داشت و در  استراتژی های جمعی 
دوران اوج شیوع کرونا، فیلم ها، یادداشت ها، داستان ها 
و مقاله های متعددی در مورد زندگی در انزوا منتشر 
شد که به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شدند. ما 
نیز می توانیم از احساسات منفی فرار کنیم، کافی است 
کمی بیشتر از قبل به لحاظ روانی به یکدیگر نزدیک 

شویم و از یکدیگر حمایت کنیم.
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براساس داده های اخیر 1.۷ میلیون نفر در سراسر جهان به کرونا ویروس 
آلوده شده اند. در مجموع تاکنون، تعداد 1۰۸ هزار مرگ و میر ثبت شده 
و 4۰4 هزار نفر درمان شدند. به گزارش اسپوتنیک، والدیمیر لوشین 
روسیه  سرطان  از  پیشگیری  مرکز  تحقیقات  بخش  رئیس  بلوخین 
چندی پیش با اشاره به اینکه استعمال سیگار یا هر عادت بد دیگر 
نمی تواند در برابر کروناویروس از ما محافظت کند، گفت: »در حال 
سیگار  مورد  در  جعلی  اطالعات  اغلب  مجازی،  فضای  در  حاضر 
کشیدن و تاثیر محافظتی آن در برابر ویروس کرونا منتشر می شود. 
سیگار کشیدن نه تنها از ابتال به کرونا محافظت نمی کند، بلکه روند 
افراد سیگاری به  بیماری هایی که  ابتال به عفونت کرونا را از طریق 
آنها دچار می شوند، تشدید می کند.« لوشین در ادامه افزود: »هر کس 
حداقل ۵ تا 6 سال سیگار بکشد، احتماال به برونشیت مزمن دچار 
خواهد شد و در این صورت وجود خطر پنومونی چندین بار افزایش 

می یابد.«

شیوع کرونا در میان متقاضیان
ترک دخانیات کاهش یافته است

معاون پژوهشی موسسه کادراس نیز چندی پیش درباره تاثیر مصرف 
مواد مخدر در ابتال به ویروس کرونا گفت: اعتیاد و ویروس کرونا از 
دو جهت با یکدیگر در ارتباط هستند. اول آنکه مصرف مواد مخدر 
احتمال ابتال به ویروس کرونا را افزایش می دهد و دوم نیز متقاضیان 
ترک اعتیاد هستند که ممکن است تحت تاثیر شرایط قرنطینه ناشی از 

شیوع کرونا قرار گیرند.
منصور براتی در ادامه با بیان اینکه متقاضیان ترک اعتیاد نیاز دارند تا 
با مراکز ترک، گردهمایی ها،  اعتیاد خود، تعامالت خود را  برای ترک 
گروه های متقاضی ترک اعتیاد و مشاوران افزایش دهند، افزود: باتوجه 
بتوانند فرآیند  اینکه حضور در گردهمایی ها باعث می شود معتادان  به 
ترک اعتیاد را طی کنند، هم اکنون به دلیل خودقرنطینگی و فاصله گذاری 
اجتماعی، فرآیند ارتباط گیری متقاضیان ترک با موسسات حامی کاهش 
می یابد و این روند باعث می شود آن ها دوباره به چرخه اعتیاد بازگردند. 
ابتال به ویروس  نیز خطر  اینکه مصرف مواد مخدر  به  با اشاره  وی 
کرونا را افزایش می دهد، تصریح کرد: معتادانی که چندین بار فرآیند 
ترک اعتیاد را طی کرده اند، تصور می کنند این فرآیند را یاد گرفته اند، 
پس از این فرآیند خارج شده و مشاوره ها را دریافت نمی کنند. تجربه 
ثابت کرده است که بیش از نیمی از معتادان زمانی که از فرآیند مشاوره 
خارج می شوند، اعتیادشان عود می کند. به همین دلیل وضعیت شیوع 
کرونا نیز باعث شده اجتماعات از بین برود و مراکز تعطیل شود. البته 
برخی از مراکز ترک اعتیاد خدمات خود را به صورت آنالین ارائه 
می کنند و بسیاری از کاربران نیز به استفاده از امکانات آنالین روی 

آورده اند و ارتباط خود را با حامیان خود حفظ کرده اند.

باور اشتباه کاهش ابتال به کرونا
با مصرف مواد مخدر!

معاون پژوهشی موسسه کادراس گفت: به جهت اینکه شیوع کرونا 
در متقاضیان ترک اعتیاد کاهش یابد و در عین حال نیز بتوانند فرآیند 

سینما عالوه بر بعد سرگرمی، فرهنگی و 
نیز  آن  اقتصادی  بعد  دارد،  که  اجتماعی 
بازار  این  سرمایه داران  نظر  مورد  همیشه 
بوده است. به هرحال پرده نقره ای در نقش 
زندگی،  سبک  و  کرده  ظهور  استاد  یک 
به صورت  را  مدنظرش  ایده های  و  افکار 
که  خود  عام  مخاطب  به سوی  یکطرفه 

اکثریت را در بر می گیرد، گسیل می کند.
بیش  روزها  این  نیز  سینما  اقتصادی  بعد 
آنقدر  است؛  نظر  مد  دیگری  زمان  هر  از 
بی  که  فیلم هایی  از  تنوعی  می توان  که 
فرهنگ  گرفتن  نظر  در  بدون  و  محتوا 
جهت  به  تنها  جامعه  اجتماعی  مسائل  و 
سلیقه  بردن  یغما  به  و  سرمایه  کسب 
خاص مخاطبان ساخته می شوند را بیشتر 
از هر وقت دیگری در گیشه های پرفروش 

مشاهده کرد.
برخی  که  ویژه ای  کار  وانفسا،  این  در 
پرداختن  آورده اند،  رو  آن  به  فیلمسازان 
به موضوع اقتصاد به صورت ظریف جهت 
تاثیر بر روی مخاطب هدف است. در هر 
حرفه ای  به صورت  اول  شخصیت  فیلمی 
فردی  به  منحصر  ویژگی  نمایش  جهت 
»ممنون  فیلم  در  می کند.  بازی  دارد،  که 
اصلی  خصوصیت  می کشید«  سیگار  که 
زدن  حرف  نیز  فیلم  این  اول  شخصیت 

است.
سیگار  منفی  وجهه  دادن  جلوه  وجود  با 
در دنیا و تالش های چندساله سازمان های 
مرتبط با سالمت و بهداشت مردم، »نیلر« 
دارد،  سخنوری  در  که  عجیبی  قدرت  با 
بازاریابی  در  و  کرده  دفاع  این صنعت  از 
این محصول از هیچ ترفندی روی گردان 
نیست. این فیلم مشخصا به تاثیر چگونگی 
برقراری ارتباط، سخنوری به همراه اقناع 
این کسب و کار  مخاطب برای رونق در 
پول  میان  دوگانگی  واقع  در  دارد.  اشاره 
 Thank You for فیلم  در  انسانیت  و 
به  ظریف  بسیار  به صورت  که   Smoking
آن پرداخته شده تا جایی است که مخاطب 
از آثار مخرب و پرهزینه استعمال سیگار 
همزادپنداری  شخصیت،  با  و  شده  فارغ 

می کند. 
»نیک  است:  قرار  این  از  فیلم  خالصه 
نیلر« متخصص حرافی بدون هیچ مشکل 
فعالیت  سخن گوی  وجدانی،  عذاب  و 
ساالنه  که  دخانیات  بزرگ  شرکت های 
می کشاند،  مرگ  کام  به  را  نفر  میلیون ها 

می شود.
پسر  برای  تا  می کوشد  حال  عین  در  او 
در  باشد.  خوبی  پدر  »جویی«،  جوانش 
اینجا  پول  و  انسانیت  بین  دوگانگی  واقع 
از  پسرش  برای  که  پدری  می کند.  ظهور 
حالیکه  در  نمی کند  دریغ  تالشی  هیچ 
فرزند  و  او  زندگی  می تواند  صنعت  این 
و نزدیکانش را به لحاظ سالمتی و طول 

عمر تباه کند. 

»ممنون که سیگار می کشید«

دوگانگی پول و انسانیت!

به گفته معاون پژوهشی موسسه کادراس و براساس اعالم موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر 
در آمریکا، از آنجاکه بیماری کووید-19 به ریه ها حمله می کند، طبیعتا مصرف سیگار، تنباکو، 

ماری جوآنا و سایر مواد به ابتال به ویروس کرونا کمک می کند. همچنین مصرف کنندگان شیشه 
)متامفتامین( نیز با مخاطرات بسیار بزرگی روبه رو هستند. باتوجه به اینکه ویروس کرونا سیستم 

تنفسی و ریه ها را درگیر می کند، مصرف شیشه باعث می شود که بافت ریه ها به شدت آسیب 
ببیند و آن ها بسیار بیشتر از سایر معتادان در معرض خطر مرگ هستند.

معاون پژوهشی موسسه کادراس: براساس بررسی ها، تعداد قابل توجهی از مبتالیان به ویروس 
کرونا که سنشان کمتر از 30 سال بوده و در بیمارستان بستری شده اند، سابقه مصرف سیگار در 

آن ها وجود داشته است. همچنین گفته شده است که در مصرف کنندگان »سیگار« و »سیگارهای 
الکترونیکی« 14 برابر بیشتر احتمال ابتال به کووید-19 وجود دارد

ترک اعتیاد خود را به خوبی طی کنند، آن ها باید از خدمات آنالین 
با خانواده شان  را  ارتباط خود  این شرایط،  در  کنند  استفاده و سعی 
حفظ کرده تا دچار مشکالت عاطفی نشوند. در این شرایط مشکالت 
فرد  بازگشت  به  منجر  می تواند  که  است  مهمی  بسیار  عامل  عاطفی 

متقاضی ترک به چرخه اعتیاد شود. 
مواد  مصرف  تاثیر  درباره  که  تبلیغاتی  برخی  درباره  ادامه  در  براتی 
به  کرد:  اعالم  انجام می شود،  کرونا  به ویروس  ابتال  در کاهش  مخدر 
ایجاد شده که معتادان  از جامعه  باطلی در بخشی  نظر می رسد تصور 
در  ویدئو هایی  نیز  دیگر  سوی  از  نمی شوند.  مبتال  کرونا  ویروس  به 
انتشار است که نشان می دهد معتادانی که در شهر تردد دارند و  حال 
به کرونا  دارند که  باور  آزادانه مواد مخدر مصرف می کنند،  به صورت 
مبتال نمی شوند. این تصورها خطرناک است، زیرا هم خودشان و هم 
دیگران را در معرض خطر ابتال به کرونا قرار می دهند. با چنین تصوراتی 

نیز ممکن است برخی افراد شروع به مصرف مواد مخدر کنند.
براتی افزود: به دلیل اینکه شیوع بسیار سریع ویروس کرونا و اینکه 
عمدتا بیشتر توان نظام های سالمت در دنیا متمرکز بر بیماری و درمان 
و پیشگیری از ابتال به کرونا در افراد عادی شده است، تا این لحظه 
نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی نیز هنوز آمار دقیقی درباره تعداد 

معتادان مبتال به کرونا ارائه نشده است. 
به گفته معاون پژوهشی موسسه کادراس و براساس اعالم موسسه ملی 
سوء مصرف مواد مخدر در آمریکا، از آنجاکه بیماری کووید-19 به 
ریه ها حمله می کند، طبیعتا مصرف سیگار، تنباکو، ماری جوآنا و سایر 
مواد به ابتال به ویروس کرونا کمک می کند. همچنین مصرف کنندگان 
هستند.  روبه رو  بزرگی  بسیار  مخاطرات  با  نیز  )متامفتامین(  شیشه 
باتوجه به اینکه ویروس کرونا سیستم تنفسی و ریه ها را درگیر می کند، 
ببیند و  به شدت آسیب  بافت ریه ها  باعث می شود که  مصرف شیشه 

آن ها بسیار بیشتر از سایر معتادان در معرض خطر مرگ هستند.

ریه آسیب پذیر سیگاری ها در انتظار کووید 19
کنترل  تحقیق  مرکز  مدیر  گفت:  کادراس  موسسه  پژوهشی  معاون 
پیش  آمریکا چندی  کالیفرنیای  دانشگاه  در  تنباکو  درباره  آموزش  و 
اعالم کرد »سیگار« و »سیگار های الکترونیکی« در ابتال به کرونا بسیار 
موثر هستند. در حفره بینی و نای مژک هایی وجود دارد که مانع از 
ورود اجسام خارجی می شود و هنگام ورود اجسام مزاحم از طریق 
سرفه آن را به بیرون از حفره هدایت می کند. حال آنکه مصرف انواع 
دخانیات به خصوص سیگارهای الکترونیکی باعث از بین رفتن این 
وارد  بیرون  از  که  موادی  برابر  در  فرد  زمان  این  در  و  مژک ها شده 

سیستم تنفسی اش می شود، بسیار آسیب پذیر است.
براتی افزود: مدیر مرکز تحقیق کنترل و آموزش درباره تنباکو همچنین 
اظهار کرده است که براساس بررسی ها، تعداد قابل توجهی از مبتالیان 
بیمارستان  به ویروس کرونا که سنشان کمتر از ۳۰ سال بوده و در 
است.  داشته  وجود  آن ها  در  سیگار  مصرف  سابقه  شده اند،  بستری 
همچنین گفته شده است که در مصرف کنندگان »سیگار« و »سیگارهای 

الکترونیکی« 14 برابر بیشتر احتمال ابتال به کووید-19 وجود دارد.
وی درباره تاثیر مصرف »گل« نیز تاکید کرد: از آنجاکه گل یا کانابیس  
باعث  آن  باید توجه کرد که مصرف  ماده محرک محسوب می شود، 
افزایش میل به تحرک در فرد می شود و طبیعتا این افراد برای تخلیه 
انرژی خود عالقه مندند از محیطی که در آن حضور دارند خارج شوند. 
فاصله گذاری  و  خودقرنطینگی  شرایط  به  نسبت  افراد  این  معموال 
اجتماعی بی اهمیت هستند. البته مصرف کنندگان قرص های روان گردان 
باعث  به طور کلی دارو ها و مواد محرک  دارند.  را  نیز همین عالئم 

می شود افراد نسبت به شرایط موجود بی اهمیت باشند.

ناسازگاری
مشروبات الکلی

و سیگار با کـرونا

سینما
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The Statement of Iranian Academy of Medical Sciences and INCDA:
Fasting during the time of Coronavirus Crisis

Fasting is one of the five pillars of Islam 
to evolve human through closeness and 
be a servant of God, and is an obligatory 
duty for all the Muslims. This year, in 
addition to the patients and travelers 
who are exempt from fasting, due to 
the coronavirus crisis, special concerns 
about the human health during 
Ramadan fasting arise that addressing 
them is essential for the Islamic nation. 
It is unanimous among the physicians 
that abstaining from eating periodically 
like Islamic fasting not only does not 
cause any problems for healthy people, 
but also helps with improvement of 
body immune system, decrement in 
harmful inflammatory responses, and 
improvement of body’s response to 
stressors. Therefore, all healthy people 
under 65 years old considering the 
following pieces of advice can fast: 
1. Compliance with all the hygiene 
recommendations for the prevention 
of infection with coronavirus like social 
distancing, washing hands frequently, 
and avoiding any contact with 
coronavirus patients; 
2. Drinking 8 to 10 glasses of water 
between Iftar and Suhur; 
3. Using nebulizer or boiling water in 
open containers to keep the home 
environment relatively humid; 
4. Reducing consumption of tea, coffee, 
and sugary things, and increasing the 
consumption of vegetables and fruits 

between Iftar and Suhur; 
5. Avoiding warm and dry environments. 
For elderly (65 years old and more), 
known risk factors for coronavirus 
especially diabetes mellitus, high 
blood pressure, obesity, cardiovascular 
diseases, cancers, and chronic lung 
diseases are prevalent and a significant 

percentage of the elderly, due to 
deficiency in healthcare, are unaware 
of these diseases. On the other hand, 
based on our current knowledge about 
novel coronavirus, it seems like, people 
with underlying conditions like high 
blood pressure, cardiovascular diseases, 
cancers, and diabetes, are at severe risk 

of getting infected to coronavirus. As in 
elderlies, getting infected to this virus 
could result in the severe type of the 
disease, due to the probable harms, it is 
recommended that those who are not 
confident if fasting may put them in any 
danger, precautiously refrain to do the 
fast and made it up after the pandemic 

is over; unless according to the opinion 
of a specialist doctor, they make sure 
that fasting is harmless for them. 
Those who are markedly underweight 
or obese also need to be more 
careful about distancing and hygiene 
recommendations. Diabetes is a 
risk factor for getting infected with 
coronavirus, so the recommendation 
is that only diabetic patients can fast 
who are under 65 years old, are under 
treatment with diet or Metformin, 
Acarbose, Glutazone, basal Insulins 
(long-acting) and DDP-4 inhibitors, with 
fasting blood sugar less than 140 ml per 
deciliter and or A1c Hemoglobin less 
than 7, are educable and committed to 
regular monitoring of their blood sugar, 
and carefully observe the protection and 
prevention principles of the National 
Task Force for Fighting Coronavirus. 
Patients with high blood pressure can fast 
if their blood pressure is in a desirable 
control range that is high pressure 
(systolic) less than 140 mmHg and low 
pressure (diastolic) less than 80 mmHg. 
In patients with other diseases, fasting 
during the coronavirus crisis is not 
different from other times and in any 
specific situation, they should act based 
on the opinion of a specialized doctor. 
For those who were infected with 
coronavirus and or in recovering stage, it 
is recommended to refrain from fasting 
for at least 6 weeks after recovery. 

Stating that the history of the fight against tobacco use in Iran dates 
back to 130 years ago, the chairman of the Board of Directors of 
the Iranian Anti-Tobacco Association added, “the late Mirza-ye-
Shirazi was the leader of this movement, through which not only 
people fought against tobacco smoking, but the plot of colonialism 
in the form of a tobacco contract with the government of Nasser 
al-Din Shah was neutralized. Therefore, there is no such record in 
the world. All people believed that cigarette and hookah smoking 

would calm the nerves and strengthen some instinctual powers, 
while its harms were not obvious.”
According to Hujjat-al-Islam Seyed Hassan Mo’in-Shirazi, “The 
important point is that during the holy days of Ramadan month, as 
all forces have been mobilized to reduce the incidence and mortality 
of coronavirus, we must fight against tobacco use, which takes 
millions of silent victims every year and it is effective on the spread 
of coronavirus. Hence, we must form a national mobilization to the 

fight against tobacco.”
He added, “The holy days of the month of Ramadan is a good 
opportunity to quit smoking and institutionalize this culture 
among family members and friends. It is hoped that after passing 
the crisis of the coronavirus and the month of Ramadan, we will 
see a reduction in tobacco use to the benefit of public health 
and the detriment of the tobacco mafia in the country and other 
Muslim countries.”

A need for national determination to fight tobacco use during the Holy Days of Ramadan


