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مطالبه »خیزش« های ضد دخانی 
از مجلس شورای اسالمی 

مجلس یازدهم در دوران اپیدمی کرونا شروع به کار 
کرد. دورانی که کشور با این ویروس همچنان در حال 
دست و پنجه نرم کردن است. نبردی که تمامی بخش 
ها اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بخصوص سالمت 
کشور را درگیر  کرده است. شرایط بحرانی که برای 
عبور از آن تمام دستگاه ها همراه با مردم می بایست در 
آن سهیم باشند. دو عامل بسیار مهم با ورود ویروس 
حوزه  متخصصان  و  کارشناسان  نظر  مد  کووید-19 
سالمت قرار گرفت که شاید پیش از آن کمتر به این 
مسائل توجه می شد. اول استعمال دخانیات است که 
هم به لحاظ ابتال به بیماری های مرتبط و نیز دود دست 
و سوم آن می تواند ابتال به کرونا را تسری بخشد. دوم 
اینکه با توجه به آمار مرگ و میر مرتبط با کرونا متوجه 
شوک ناباورانه ای به جامعه شدیم. شوکی که موجب 
شد مردم و مسئوالن نسبت به این ویروس حساس 
تر شده و در صدد کنترل آن برآیند. این درحالیست 
که مرگ و میر منتسب به استعمال دخانیات چند برابر 
آمار مربوط به کرونا است. ولی متاسفانه از کنار این 
آمار ما به سادگی عبور می کنیم. یکی از راه های کنترل 
این ویروس، کنترل استعمال دخانیات در سطح جامعه 
است. بستن قلیانسراها حرکت قابل تاملی بود ولی در 
کنار آن باید آمار مصرف نیز درجامعه کاهش یابد که 
یکی از راهکارهای آن اعمال مالیات بر دخانیات بر 
اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و قوانین 
مصوب داخلی کشور است که متاسفانه این مهم در 
کشور به خوبی انجام نمی شود. بطور مثال در دی ماه 
سال 9۸ مجلس شورای اسالمی مصوبه ای با ارقامی 
دخانیات  بخش  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  برای 
ارزش  بر  مالیات  ماده ۲۸  بند ت  در  کرد.  تصویب 
افزوده، نرخ هایی برای مالیات سیگار، توتون و تنباکوی 
تولید داخلی با نشان بین الملل و واردات توتون، سیگار 
و توتون خام وضع شد. نکته قوت این الیحه افزایش 
۵ درصد در سال است. این موضوع به معنای آن است 
که نرخ های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر 
سال ۵ درصد افزایش می یابد. متاسفانه در مصوبه ۲۷ 
برخی  اسالمی  شورای  مجلس   1۳99 فروردین ماه 
قوانین باالدستی در این الیحه نسخ شد. از جمله این 
قوانین نسخ شده ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه 
و ماده ۶9 قانون الحاق بود. در ماده ۷۳ قانون برنامه 
ششم توسعه برخی نرخ ها قید شده بود که عالوه بر 
نرخ های فوق الذکر مالیات بر ارزش افزوده و... برجای 
خود باشد که این قوانین نسخ شد و این باعث شد 
اتفاقی برای مالیات بر دخانیات نیفتد. حال اگر مجلس 
درجهت تصویب و اجرای این قانون اقدام می کرد، بر 
اساس آن موجب می شد؛ قانون به صنعت ابالغ  شود 
و تولید کننده و عوامل در زنجیره توزیع، مالیات را 
کننده  مصرف  و  فروش  خرید،  بعدی  حلقه های  از 
اخذ و به خزانه دولت واریز  کنند. حاال اگر مالیاتی از 
سوی صنایع پرداخت نشود، آن صنعت سعی می کند 
قیمت تمام شده کاال را به حدی پایین بیاورد که حتی 
مالیات هایی که در حلقه های بعدی به مصرف کننده 
محول می شود، چون بر اساس قیمت خرده فروشی 
محاسبه می شود بار چندانی برایش نداشته و به مصرف 
مجلس  نمایندگان  نشود.  آورده  فشاری  هم  کننده 
یازدهم که در دوران بحران سالمت و رکود اقتصادی 
آغاز به کار کرده اند انتظار می رود سیاست ها و برنامه 
ریزی هایشان در جهت عبور از شرایط موجود باشد. 
متاسفانه سالهاست که صنایع دخانی توجیه می کنند که 
اخذ مالیات بیشتر موجب می شود صنعت تولید داخل 
دچار مشکل شود و به دنبال این توجیه، قیمت کاالهای 
دخانی پایین و بازار مصرف همچنان ثابت مانده است. 
بهرحال نَسخ ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده 
۶9 قانون الحاق به ضرر کنترل مصرف دخانیات تمام 
می شود. می توان با اخذ ساالنه 10 درصد مالیات بر 
دخانیات بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات مصوب 
نرخ  بر  مالیات  درصد  اخذ ۷۵  اینکه  یا  و  سال ۸۵ 
خرده فروشی بر اساس استاندارهای سازمان جهانی 
دولت  بودجه  کسری  توجهی  قابل  حد  تا  بهداشت 
نیز هزینه های سالمت جامعه را جبران کرد. ولی  و 
متاسفانه چرخ تولید سیگار می چرخد، بازار مصرف 
در حال رونق، هزینه های درمان بیماری های مرتبط با 
استعمال دخانیات همچنان باال و اجرای قوانین مصوب 
داخل کشور در این بخش هنوز در نوبت اجرا است. 
نمایندگان محترم مجلس یازدهم امید است با خیزش 
ها ضددخانی و تصمیمات تاثیرگذار در سال جدید 
کمک به اجرای قوانین مصوب این حوزه، کمک به 
بدنه سالمت جامعه و درنهایت در جهت رفع بخشی 
را  الزم  اقدامات  دولت  بودجه  کسری  مشکالت  از 
انجام دهند. در سال جدید امید است با کنترل مصرف 
سیگار و نیز کنترل تولید آن در جامعه بتوان تا حد قابل 
توجهی کووید-19 را کنترل کرده و با جامعه ای سالم 

درجهت اهداف سازندگی کشور گام برداریم.

سخن اول
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ش پزشکی
ت، درمان و آموز

علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداش

معاون وزیر بهداشت در هفته ملی بدون دخانیات 
کولبران  که  اینکه سیگارهای خارجی  به  اشاره  با 
دارد،  قیمت  دالر  یک  از  کمتر  می کنند،  قاچاق 
دست های  که  کرد  باور  »نمی توان  کرد:  تصریح 
قیمت ها  این  چراکه  ندارد  وجود  پرده ای  پشت 
نشان می دهد که جوانان ما را هدف قرار داده اند. 
پاکت های سیگار، زیبا و قیمت آن کم شده است. 
با  می شود  خارج  مدرسه  از  دانش آموزی  وقتی 
اما  بخرد  نمی تواند  شیر  یک  حتی  تومان  هزار   ۲
می تواند چند نخ سیگار بخرد و با دوستانش بکشد 
می دهد  نشان  اینها  و  است  مجانی  هم  فندک  و 
که دست های پشت پرده وجود دارد. پراید به 90 
میلیون تومان می رسد، اما در کمال تعجب سیگار 
مقدمه ای  این  نمی شوند.«  گران  اصال  دخانیات  و 
بود برای توضیح بیشتر وضعیت مالیات بر ارزش 
افزوده سیگار که همچنان به نفع صنایع دخانی و به 
ضرر سالمت جامعه است. در توضیح بیشتر باید 
گفت در دی ماه سال 9۸ مجلس شورای اسالمی 
مصوبه ای با ارقامی برای مالیات بر ارزش افزوده 
در بخش دخانیات تصویب کرد. در بند ت ماده 
۲۸ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ هایی برای مالیات 
نشان  با  داخلی  تولید  تنباکوی  و  توتون  سیگار، 
توتون خام  و  توتون، سیگار  واردات  بین الملل و 
وضع شد. نکته قوت این الیحه افزایش ۵ درصد 
در سال است. این موضوع به معنای آن است که 
قانون  اجرای  دوم  سال  از  شده  تعیین  نرخ های 
افزایش  این  می یابد.  افزایش  درصد   ۵ سال  هر 
برای  مذکور  نرخ  که  می یابد  ادامه  زمانی  تا  نیز 
انواع سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و 
تنباکوی تولید داخل به ۵۵ درصد، برای تولیدات 
برای  و  درصد   9۵ به  بین المللی  نشان  با  داخل 
انواع سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و 
متاسفانه  برسد.  درصد   1۲۵ به  وارداتی  تنباکوی 
در مصوبه ۲۷ فروردین ماه امسال مجلس شورای 
اسالمی برخی قوانین باالدستی در این الیحه نسخ 
شد. از جمله این قوانین نسخ شده ماده ۷۳ قانون 
برنامه ششم توسعه و ماده ۶9 قانون الحاق بود. در 
نرخ ها  برخی  توسعه  برنامه ششم  قانون   ۷۳ ماده 
فوق الذکر  نرخ های  بر  عالوه  که  بود  شده  قید 
مالیات بر ارزش افزوده و ... برجای خود باشد که 
این قوانین نسخ شد و این باعث شد اتفاقی برای 
ماده،  این  الف  بند  در  نیفتد.  دخانیات  بر  مالیات 
داخل 10 درصد  تولید  انواع سیگار  برای  مالیات 
قیمت هر پاکت، تولیدات مشترک ۲0درصد قیمت 

۲۵درصد  خارجی  برند  مستقل  تولید  پاکت،  هر 
قیمت هر پاکت و برای توتون و تنباکو 10درصد 

تعیین شده است.
چند  افزوده  ارزش  بر  مالیات  است  به ذکر  الزم 
مشکل دارد. وقتی قانون به صنعت ابالغ می شود، 
تولیدکننده و عوامل در زنجیره توزیع، مالیات را از 
حلقه های بعدی خرید، فروش و مصرف کننده اخذ 
که  زمانی  می کنند. حال  واریز  دولت  به خزانه  و 
مالیاتی از سوی صنایع پرداخت نشود، آن صنعت 
سعی می کند قیمت تمام شده کاال را به حدی پایین 
بیاورد که حتی مالیات هایی که در حلقه های بعدی 
اساس  بر  چون  می شود،  محول  مصرف کننده  به 
بار چندانی  قیمت خرده فروشی محاسبه می شود، 
فشاری  هم  مصرف کننده  به  و  نداشته  برایش 
عوامل  چطور  می دهد  نشان  این  نشود.  آورده 
می کنند.  البی  و  رایزنی  به  اقدام  دخانی  صنایع 
بیشتر  مالیات  اخذ  که  می کنند  توجیه  صنایع  این 
موجب می شود صنعت تولید داخل دچار مشکل 
شود و به دنبال این توجیه، قیمت کاالهای دخانی 
از  و  ثابت  همچنان  مصرف  بازار  و  مانده  پایین 
همه مهمتر آسیبی متوجه صنایع دخانی نمی شود. 
به هرحال نَسخ ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه 
مصرف  کنترل  ضرر  به  الحاق  قانون   ۶9 ماده  و 

دخانیات تمام می شود.

وضع مالیات بر محصوالت دخانی
با سیاست تولید بیشتر نباشد 

از همه مهمتر اینکه میان انواع محصوالت دخانی 
و  شد  قائل  تفاوت  نباید  مالیات  وضع  هنگام  در 
به  نگاهی  با  باشند.  داشته  نرخ  یک  باید  همگی 
تفاوت میان نرخ مالیات محصوالت دخانی تولید 
نشان  با  داخل  تولید  دخانی  محصوالت  و  داخل 
محصوالت  قیمت  اینکه  به  توجه  با  و  بین المللی 
نشان  با  محصول  از  کمتر  داخل  تولید  دخانی 
بیشتر  افزایش  دنبال  به  می بینیم  است،   بین المللی 
نرخ مالیات محصوالت دخانی با نشان بین المللی 
تا ۴0 درصد، مصرف کننده این محصول به سمت 
مصرف مواد دخانی تولید داخل روی می آورد و 
این  واقع  در  می کند.  تغییر  شخص  مصرف  نوع 
تغییر مصرف می شود و  تنها سبب  تفاوت قیمت 
نمی کند  محصوالت  این  مصرف  عدم  به  کمکی 
بود،  یکسان  مالیاتی  نرخ های  اگر  که  درحالی 
هم  دخانی  محصوالت  مصرف  کاهش  به  امید 
در  سیاستگذاری  اینگونه  بنابراین  داشت.  وجود 

بخش مالیات بر دخانیات بر خالف سیاست های 
کنوانسیون کنترل دخانیات است.

روند افزایشی 6۰هزار مرگ ساالنه
منتسب به دخانیات در کشور

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
عدم  از  انتقاد  با  دخانیات  بدون  ملی  هفته  در 
اجرای برخی قوانین مرتبط با دخانیات در کشور 
و همچنین مالیات ناچیز مواد دخانی، تصریح کرد: 
کشور  در  سیگار  نخ  میلیارد   ۵۵ حدود  »ساالنه 
میلیارد  هزار   1۸ حدود  یعنی  می شود؛  مصرف 
 ۳0 حدود  و  می شود  دود  فقط  کشور  در  تومان 
این  است.  هزینه سالمت  تومان هم  میلیارد  هزار 
سایر  و  ازکارافتادگی  هزینه  که  است  حالی  در 
هزینه های اقتصادی هم در این زمینه وجود دارد. 
همچنین ساالنه حدود ۶0 هزار مرگ در کشور به 
علت مصرف دخانیات اتفاق می افتد که این آمار 
در جهان حدود ۸ میلیون مرگ در سال است. آمار 
نیست،  کاهش  حال  در  نه تنها  دخانیات  مصرف 

بلکه در حال افزایش هم است.«
علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه افراد سیگاری و 
دچار مشکالت  معموال  دخانیات  مصرف کنندگان 
بیماری های  به  ابتال  مستعد  و  بوده  مزمن  ریوی 
واگیردار ازجمله کرونا هستند، در ادامه تاکید کرد: 
»تاکنون در دنیا حدود ۳۶0 هزار مرگ بر اثر کرونا 
مصرف کنندگان  متاسفانه  که  است  افتاده  اتفاق 
دخانیات ریسک بیشتری برای ابتال به بیماری های 
می دهد  نشان  ما  آمار  دارند.  کرونا  ازجمله  واگیر 

دخانیات  مصرف کنندگان  در  آسیب پذیری  که 
از  استفاده  با  نیز  قلیان  مصرف کنندگان  باالست. 
وسایل تدخینی مشترک احتمال ابتال به بیماری ها 
را افزایش می دهند. از این رو یکی از دالیلی که 
تاکید بر عدم عرضه دخانیات در شرایط کرونایی 

در قهوه خانه ها داشتیم، همین بود.«

صنایع دخانی گوش شنوا ندارند
ویروس  به  آلوده  فرد  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فیلتر سیگار خود را در محیط رها کند و  کرونا، 
ویروس  انتقال  سبب  می تواند  هم  موضوع  این 
کرونا بین افراد شود، افزود: »شهرداری ها با فروش 
کنند  برخورد  روزنامه فروشی  دکه های  در  سیگار 
دخانی  صنایع  سوی  از  شنوایی  گوش  چراکه 
فروش  به  مجاز  روزنامه فروشی  دکه های  نیست. 
از  است.  غیرقانونی  اقدام  این  و  نیستند  سیگار 
ممنوع  سیگار  نخی  فروش  که  بدانید  باید  طرفی 
در  سیگار  فروش  با  باید  شهرداری ها  و  است 
مداوم  ما  کنند.  برخورد  روزنامه فروشی  دکه های 
شده،  برداشته  قدم هایی  اگر  و  می دهیم  تذکر 
به خاطر پافشاری های ما بوده است؛ وگرنه گوش 

شنوایی از سوی صنایع دخانی وجود ندارد.«
روش های  به  دخانی  »صنایع  داد:  ادامه  رئیسی 
سمت  به  را  جوانان  هستند  تالش  در  مختلف 
فروشگاه های  در  دهند.  سوق  دخانیات  مصرف 
دارند،  بیشتری  عالقه  جوانان  که  جاهایی  بزرگ 
کنار  در  می شود.  گذاشته  سیگار  بسته  کنارش 
می شود،  فروخته  نخی  به صورت  سیگار  مدارس، 
به  زیادی  سیگار ضرر  نخی  فروش  که  حالی  در 
توتون های  جذاب،  بسته بندی های  می زند.  افراد 
معطر و ... همگی عواملی برای تشویق جوانان به 

استفاده از مواد دخانی هستند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »نرخ های مالیاتی که برای 
است؛  این شرح  به  گرفته شده  نظر  در  دخانیات 
برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی 
تولید  تنباکوی  و  پیپ  توتون  سیگار،  درصد،   ۲۵
داخل با نشان بین المللی ۴0 درصد، سیگار، توتون 
پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد و توتون خام 

وارداتی 10 درصد در نظر گرفته شد.«
از  انتقاد  ضمن  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
قیمت پایین سیگار و مالیات بر دخانیات در کشور 
جهانی  سازمان  که  ایراداتی  از  »یکی  کرد:  بیان 
سیگار  بر  پایین  مالیات  می گیرد،  ما  به  بهداشت 
است. در کشور ما متوسط هر پاکت سیگار ۷ هزار 

تصمیم گیری های یک جانبه جهت افزایش مالیات بر سیگار در خانه ملت

پراید به 9۰ میلیون تومان رسید
و سیگار همچنان ارزان و دردسترس 

1۸ هزار میلیارد تومان در کشور دود می شود و 3۰ هزار میلیارد تومان هم هزینه سالمت آن است
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برخی افراد، مخالفت مجلس 
با افزایش قیمت سیگار را به 
افزایش قاچاق گره می زنند و 

معتقدند وقتی قاچاق در كشور 
وجود دارد و میزان آن قابل 

توجه است، اگر قیمت سیگار 
افزایش پیدا كند، حاشیه سود 

قاچاقچی سیگار به همان میزان 
بیشتر می شود. وزارت بهداشت 

این فرضیه را قبول ندارد و 
همواره اعالم می كند كه قاچاق 

سیگار ربطی به مالیات ندارد.
افزایش قاچاق بهانه ای است كه 

 صنایع دخانی می آورند

ت مبارزه با استعمال دخانیات
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعی

س شورای اسالمی
س کرمی، نماینده مجل

مهرداد وی

هیچ  که  حالی  در  است  دالر  نیم  معادل  و  تومان 
جای دنیا قیمت یک پاکت سیگار نیم دالر نیست 
نمی شود،  گران  که  کاالیی  تنها  ما  کشور  در  و 

سیگار است.«

سیگار بسیار ارزان است
بوده  درصد   ۲0 سیگار  بر  »مالیات  افزود:  رئیسی 
و سیگار بسیار ارزان است. میانگین قیمت پاکت 
که  در حالی  است  ۴ دالر  دنیا حداقل  در  سیگار 
میلیارد  هزار   ۲ از  کمتر  مالیات  از  ما  وصولی 
سیگار  از  مالیات  درصد   ۸0 تا   ۷0 اگر  و  است 
نیز واقعی می شد، حتی اگر  اخذ و قیمت سیگار 
ارز دولتی به سیگار تخصیص می دادیم، باید یک 

پاکت سیگار 1۶ هزار تومان به فروش می رسید.«
مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
سیگار  مصرف  کاهش  باعث  می تواند  که  عامل 
که  شده  ثابت  جهان  در  و  است  مالیات  شود، 
آن  مصرف  کند،  پیدا  افزایش  مالیات  هرچقدر 
ترکیه  »در  کرد:  تصریح  یافت،  خواهد  کاهش 
و  یافت  افزایش  درصد   ۷0 به  مرتبه  یک  مالیات 
مصرف دخانیات به وضوح کاهش پیدا کرد. البته 
قرار نیست مالیات فقط روی سیگارهای خارجی 
افزایش پیدا کند و این افزایش مالیات باید یکسان 
سیگار  زمینه  در  زیادی  داخلی  تولید  زیرا  باشد، 
خودکفا  شکلی  به  زمینه  این  در  گویی  و  داریم 

شده ایم که می توانیم صادرکننده هم باشیم.«

بیش از ۸ هزار قلیانسرا
تاکنون پلمپ شده است

نیز  قلیان  عرضه  مراکز  فعالیت  درباره  رئیسی 
کشور  در  قلیان  عرضه  مراکز  »تعداد  شد:  یادآور 
قبل از شیوع کرونا، 19 هزار و ۶1۸ مرکز بود و 
واحدهای صنفی که خودشان عرضه قلیان را قطع 
کردند ۴0 درصد بودند. همچنین ۲۲ هزار و ۶91 
و  هزار   ۸ حدود  و  انجام  زمینه  این  در  بازرسی 
۵۲۸ مرکز تا تاریخ ۳1 اردیبهشت ماه سال جاری 

پلمپ شد.«
آمارهایی  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
تصریح  کشور،  در  دخانیات  مصرف  درخصوص 
در  سال   1۸ باالی  افراد  درصد   10 »حدود  کرد: 
می کنند  مصرف  سیگار  روزانه  صورت  به  کشور 
و حدود 1۴ درصد هم کال مصرف کننده دخانیات 
آمار در روستاها حدود 1۵.۴ درصد  این  هستند. 
همچنین  است.  درصد   1۳.۶ شهرها حدود  در  و 
باالترین شیوع مصرف سیگار مربوط به استان های 
است.  البرز  و  قزوین  غربی،  آذربایجان  مرکزی، 
باالترین مصرف دخانیات که عمدتا قلیان است در 
هرمزگان،  بوشهر،  دارد.  وجود  جنوبی  استان های 
مصرف  اول  رتبه  فارس  و  بلوچستان  و  سیستان 
باالترین  همچنین  دارند.  کشور  در  را  قلیان 
مصرف کنندگان دخانیات نیز در گروه سنی ۴۵ تا 
۵۵ سال هستند و در مورد نوجوانان 1۳ تا 1۵ ساله 

هم آمار جالبی نداریم.«
به  پایبندی  برای عدم  وی درباره جریمه هایی که 
همچنین  دارد،  وجود  دخانیات  به  مربوط  قوانین 
محصوالت  پروانه  بدون  فروش  »برای  افزود: 
دخانی در حداکثر حالت ۲۶ میلیون تومان، فروش 
میلیون و ۷00 هزار  به زیر 1۸ سال، ۸  دخانیات 
تومان، فروش نخی سیگار 1۸۷ هزار تومان و ... 
قید شده است. همچنین با قید شدن کد رهگیری 
بر بسته سیگارها می توان پیگیری های الزم را برای 
مورد  در  متاسفانه  داد.  انجام  توزیع  و  تهیه  محل 
قاچاق کاالی دخانی این صنایع دخانی هستند که 
اینگونه  می خواهند  و  هستند  بزرگنمایی  حال  در 
تولید محصوالت دخانی را افزایش دهند. مالیات 
بر دخانیات به هیچ عنوان باعث قاچاق نمی شود و 

این یک دروغ است.«

دولت پیگیر افزایش مالیات بر سیگار نیست 
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز 
در هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به اینکه دالیل 
مختلفی وجود دارد که دولت به رغم برخورداری 
از پشتوانه قوانین داخلی و معاهده جهانی کنترل 
دخانیات، چندان پیگیر افزایش مالیات بر سیگار و 
»یک  کرد:  نیست، تصریح  در کشور  مواد دخانی 
دلیل به بدهی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق 
دیگر  عبارت  به  برمی گردد.  فوالد  بازنشستگی 
بود  دولت  اختیار  در  قباًل  دخانیات  ملی  شرکت 
و بعد در راستای خصوصی سازی واگذار شد. اما 
به جای خصوصی سازی خصولتی سازی شده، یعنی 
اجتماعی  تأمین  به سازمان  این شرکت  از  بخشی 
بازنشستگی  صندوق  به  هم  آن  دیگر  قسمت  و 

از  مجموعه  دو  این  که  است  شده  واگذار  فوالد 
دولت طلب زیادی دارند. در نتیجه دولت تالش 
داشته  بیشتری  سودآوری  مجموعه ها  این  می کند 
باشند تا از این طریق بدهی اش کم شود. البته در 
این خصوص دالیل دیگری مثل تضعیف صنعت 
به  سیگار  قاچاق  احتمالی  افزایش  و  دخانیات 
کشور هم بیان می شود که به نظر من این ها بهانه ای 
بیش نیستند. یعنی نیاز کشور در طول سال بین ۴۵ 
تا ۵0 میلیارد نخ سیگار است که براساس آمارهای 
رسمی، این تعداد سیگار در حال حاضر در ایران 
تولید می شود اما وزارت صمت نیاز ما را بین ۷0 
تا ۷۵ میلیارد عنوان می کند و برای راه اندازی تعداد 
به  تولید  رساندن  و  دخانیات  کارخانه های  بیشتر 
رقم یاد شده، اعداد و ارقامی را به دولت و مجلس 
ارائه می دهند که واقعی نیستند و این گونه دولت 
و مجلس را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های 

مربوط به مقابله با دخانیات، گمراه می کند.«
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
سازمان امور مالیاتی مغلطه کاری می کند و همچنان 
بر  مالیات  محاسبات  برای  معیوب  فرمولی  از 
را  شرایط  عامل،  همین  که  می برد  بهره  سیگار 
کرده  فراهم  دخانیات  مافیای  سوءاستفاده  برای 
است، اعالم کرد: »قرار بود در الیحه بودجه سال 
 ۲۸ سیگار  فروش  محل  از  سیگار  بر  مالیات   99
درصد و از محل مصرف سیگار ۳۳ درصد افزایش 
تومانی  میلیارد  هزار  درآمد۲0  دولت  تا  کند  پیدا 
نه تنها چنین  اما  باشد؛  داشته  بر سیگار  مالیات  از 
اتفاقی نیفتاد بلکه عکس آن رخ داد. در واقع اوایل 
امسال و با مصوبه مجلس، ماده 9 قانون الحاق و 
به  مربوط  که  توسعه  برنامه ششم  قانون   ۷۳ ماده 
مالیات بر ارزش افزوده مواد دخانی بود نسخ شد 
بر خرده فروشی  مالیات  بود روی  بعد هم قرار  و 
تمرکز شود که این اتفاق هم نیفتاد. بنابراین مالیات 
بر مواد دخانی در سال جاری نه تنها افزایش نیافته 
بلکه کاهش هم داشته است. یعنی مالیات بر اساس 
به  امسال  بوده  ۲۳درصد  حدود  که  خرده فروشی 

حدود 19 درصد می رسد.«
اشاره  با  ریوی  بیماری های  متخصص  فوق  این 
ایران  بهداشت،  اذعان سازمان جهانی  به  اینکه  به 
بدترین فرمول مالیاتی را در خصوص سیگار اجرا 
می کند و این گونه سر خودش را کاله می گذارد و 
یک عده ای هم از این محل سود می برند، تصریح 
می کند: »بازرسان سازمان جهانی بهداشت وقتی به 
ایران می آیند؛ بابت اجرای برخی از مفاد معاهده 
کنترل و کاهش دخانیات به ما کارت سبز می دهند 
اما در خصوص اجرای بند ششم معاهده یاد شده 
که دولت ها را مکلف به افزایش مالیات بر سیگار 
به منظور کاهش مصرف آن می کند، همواره کارت 

قرمز می دهند.«

دولت باید مالیات سیگار را هم از تولیدکننده 
و هم از واردکننده دریافت کند

مسجدی با بیان اینکه طبق آخرین بازرسی انجام 
کنترل مصرف  کنوانسیون  بازرسان  از سوی  شده 
دنیا  کشور   190 از  بیش  بین  از  ایران  دخانیات، 
می افزاید:  دارد،  قرار  چهارم  جایگاه  در  آخر  از 
تولیدکننده و واردکننده  از  را  مالیات  باید  »دولت 
در  سیگار  بسته  هر  قیمت  االن  اما  کند.  دریافت 
یا  مغازه  در  بسته  همان  و  تومان  هزار   ۴ گمرک 
حال  در  یعنی  است.  تومان  هزار   9 خرده فروشی 
تجارت  و  از صنعت  حاضر دوسوم سود حاصل 
دخانیات همچنان به جیب تولیدکننده، واردکننده و 
شرکای خارجی آن ها می رود و بیت المال همچنان 
از آن محروم است که همین، انگیزه حضور جدی 
توسعه  احداث و  برای  را  سرمایه گذاران خارجی 
تولید سیگار در کشور در پی داشته  کارخانجات 

و با وجود تحریم دارو و کاالهای اساسی توسط 
برای  سبز  چراغ  همواره  آمریکا،  غاصب  دولت 
شینزو  که  طوری  به  است.  روشن  صنعت  این 
به  ما  و  می آید  ایران  به  ژاپن  وزیر  نخست  آبه 
این کشور می خواهد کمک های فنی  اینکه  تصور 
و فناوری مفید ارائه کند، خوشحال می شویم. اما 
راه اندازی  سیگار  کارخانه  بندرانزلی  در  می بینیم 
می کند در حالی که مهم ترین توانمندی این کشور 

در حوزه خودروسازی است.«
وی در ادامه از شکست تالش های جمعیت مبارزه 
با  جلسه ای  برگزاری  برای  کشور  دخانیات  با 
مسئوالن سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و 
دارایی خبر می دهد و می گوید: »برای اینکه ببینیم 
افزایش  موضوع  از  به راحتی  دستگاه ها  این  چرا 
بارها  بر دخانیات می گذرند، سال گذشته  مالیات 
شرایط  علمی،  مستندات  ارائه  و  نامه  نوشتن  با 
مالیاتی  امور  سازمان  و  اقتصاد  وزارت  برای  را 
تشریح کردیم و درخواست برگزاری یک نشست 
نامه  رئیس جمهور  اول  معاون  به  دادیم. حتی  را 

نوشتیم اما همه این تالش ها بی فایده بوده است.«

هر جا نظارت ها و اعمال قانون ضعیف باشد 
قاچاق رشد می کند

اینکه طبق مطالعات سازمان  با اشاره به  مسجدی 
مالیات  افزایش  درصد   10 هر  بهداشت  جهانی 
می کند،  کم  را  سیگار  مصرف  درصد   ۸ سیگار 
بر  مالیات  افزایش  می گویند  که  را  کسانی  ادعای 
دخانیات  صنعت  تضعیف  موجب  دخانی  مواد 
کشور و افزایش قاچاق سیگار می شود، رد می کند 
پایه علمی  و می گوید: »افزایش مالیات بر سیگار 
مالی  مؤسسه  یک  بهداشت  جهانی  سازمان  دارد. 
سالمت محور  سازمانی  بلکه  نیست  اقتصادی  و 
است که برای کنترل مصرف دخانیات برنامه ریزی 
می کند. همان طور که برای مقابله با کرونا این کار 
را می کند تا مردم بدانند در این زمینه چه کار کنند 
نیفتد. این سازمان می گوید  تا سالمتشان به خطر 
بزرگ ترین تهدید سالمت در جامعه بشری امروز 
به  دنیا  در  نفر  یک  ثانیه   ۴ هر  است.  دخانیات 
دلیل بیماری های ناشی از مصرف دخانیات فوت 
این  که  نفر   ۴00 و  ۲1هزار  روزی  یعنی  می کند. 
در هر  کرونا  از  ناشی  فوتی  برابر  معادل ۲0  رقم 
مقابله  از ضرورت  که  در حالی  یعنی  است.  روز 
با ویروس کرونا حرف می زنیم، باید بدانیم امسال 
از  ناشی  بیماری های  اثر  بر  دنیا  در  نفر  میلیون   ۸
دخانیات فوت می کنند که این رقم در ایران حدود 
اخیر  ماه  در همین سه  بود.  نفر خواهد  هزار   ۶0
نزدیک به 1۵ هزار نفر به دلیل بیماری های ناشی 
این رقم دو  ایران فوت کرده اند که  از سیگار در 
برابر فوتی های کرونا از ابتدای شیوع تاکنون بوده 

است.«
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
اینکه قاچاق مواد دخانی در  به  با اشاره  ادامه  در 
تاکید کرد: »هر جا  همه جای جهان وجود دارد، 
اعمال  و  نظارت ها  و  باشد  قوی  رانت  و  رشوه 
قاچاق در آن کشور رشد می کند.  قانون ضعیف، 
فرقی هم نمی کند چه کشوری باشد. بر این اساس 
افزایش مالیات بر دخانیات هیچ ربطی به تضعیف 
دخانی  مواد  قاچاق  افزایش  و  دخانیات  صنعت 
ندارد. دولت ما در مسئله مقابله با دخانیات بسیار 
ضعیف عمل می کند و ما در ۶ سال اخیر از هفت 
واحد صنعتی تولید سیگار به 1۸ واحد صنعتی در 
کشور رسیدیم. این درحالی است که هیچ بخش 
دو  رشد  مدت  این  در  که  نمی بینیم  را  صنعتی 

برابری داشته باشد.«
مسجدی از افزایش مصرف سیگار در جامعه به ویژه 
در بین جوانان، دانش آموزان و دانشجویان خبر داد 
و افزود: »در 10 سال گذشته مصرف سیگار حدود 
۲۸ درصد رشد داشته و از ۵۲ به ۷0 میلیارد نخ 
در  اعداد  این  است.  رسیده  سال  یک  در  سیگار 
خصوص تنباکو تا حدود زیادی فاجعه بارتر بوده و 
با رشد ۷.۵ برابری، مصرف تنباکو از ۲ به 1۵ هزار 
تن رسیده در حالی که میزان مصرف مواد دخانی 

در آمریکا روند کاهشی دارد.«
تومان  میلیارد   ۲0 روزانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیگار  برای  تومان  میلیارد  هزار   100 ساالنه  و 
دولتی  ارز  تخصیص  موضوع  به  می شود،  هزینه 
و  می پردازد  توتون  و  سیگار  کاغذ  واردات  برای 
ردیف  پنج  در  توتون  و  سیگار  »کاغذ  می گوید: 
گرفته  قرار  کشور  واردات  ارز  تخصیص  نخست 
که مراجع تقلید نسبت به این موضوع انتقاد دارند. 
دولت  دخانیات  مصرف  با  مبارزه  در  به هرحال 
ضعیف عمل می کند در نتیجه در این حوزه یکسره 

شورای  مجلس  از  بنابراین  می رویم.  عقب  به 
اسالمی انتظار داریم در زمینه مالیات بر سیگار و 
مقابله با مافیایی که همه جور صحنه سازی می کند 
تا به سود برسد و به سالمت جامعه آسیب بزند، 

از هیچ تالشی دریغ نکند.«

عدم تمایل ذینفعان
به اجرای قوانین ضددخانی

همچنین نماینده مردم خرم آباد در مجلس یازدهم 
دخانی  ضد  قوانین  اجرای  ضرورت  بر  تاکید  با 
دست  قطع  »ضرورت  کرد:  تاکید  دولت  توسط 
مجلس  در  دخانیات  بازار  مافیای  و  سودجویان 

یازدهم به صورت جدی احساس می شود.«
مهرداد ویس کرمی با اشاره به هفته ملی مبارزه با 
کشیدن  پزشکی  یافته های  »طبق  گفت:  دخانیات، 
هر نخ سیگار ۴ دقیقه عمر انسان را کوتاه می کند 
و اثرات سیگار بر روی ریه برگشت ناپذیر است و 
ترمیم نمی شود به گونه ای که مشکالت، مصائب و 

تلفات سیگار از کرونا بسیار بدتر است.«
نماینده مردم خرم آباد در مجلس افزود: »با توجه 
به نفع اقتصادی که در دخانیات وجود دارد، شاید 
منافع  خاطر  به  که  دست هایی  کردن  قطع  به  نیاز 
این  در  می اندازند  به خطر  را  ملت  خود سالمت 
احساس  بیشتر  انقالبی  مجلس  عنوان  به  مجلس 

شود.«
منافع  تامین  به خاطر  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فردی، صنفی و گروهی، جان و سالمت مردم به 
بیفتد، تصریح کرد: »مصرف دخانیات یکی  خطر 
از عوامل مستقیم و غیرمستقیم مرگ و میرها است 
بیماری ها  درصدی   ۵0 تا   ۲0 افزایش  باعث  و 
می شود. بنابراین مقابله با آن را باید جدی بگیریم.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از عدم اجرای 
»وظیفه  گفت:  و  کرد  انتقاد  ضددخانی  قوانین 
مجلس، پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و یکی 
هم،  خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب  رسالت های  از 

انعکاس قوانین بر زمین مانده است.«
ویس کرمی، افزایش مالیات را در کاهش مصرف 
دخانیات موثر دانست و گفت: »باید به گونه ای گام 

برداریم که اعتیاد به سیگار سخت شود و قوانین 
در مورد افرادی که می خواهند سیگار وارد کنند و 
دخانیات را ترویج دهند، سختگیرانه تر شود. منابع 
میلیاردی را برای سالمت مردم هزینه می کنیم و از 
سوی دیگر با ترویج دخانیات، سالمتی مردم را به 
خطر می اندازیم. بنابراین نیاز است مالیات افزایش 
پیدا کند تا مصرف رواج پیدا نکند؛ البته نه به این 
صورت که افزایش مالیات به خاطر درآمدزایی از 
طریق سیگار باشد، بلکه هدف اصلی باید کاهش 

مصرف دخانیات باشد.«

باید جلوی افزایش تولید سیگار گرفته شود
نماینده مردم خرم آباد در مجلس همچنین یادآور 
بیشتر  تولید  و  مردم  اعتیاد  جلوی  »باید  شد: 
که  کسانی  برای  را  کار  و  گرفت  را  دخانیات 

می خواهند از شرایط سود ببرند، سخت کنیم.«
وی بر ضرورت اجرای کامل و دقیق قوانین ضد 
دخانیات تاکید کرد و گفت: »به طور حتم کسانی 
اجرای  به  تمایلی  و  هستند  ذینفع  رابطه  این  در 
که  است  مجلس  وظیفه  بنابراین  ندارند؛  قوانین 
نظارت مناسبی را داشته باشد و دولت هم به عنوان 
قوه مجریه با اجرای قوانین به رسالت سنگین خود 

عمل کند.«
مبارزه  حوزه  فعاالن  از  بسیاری  به هرحال 
قوی  البی  معتقدند  دخانی،  محصوالت  با 
دخانی  محصوالت  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
مانع از تصویب طرح های افزایش قیمت سیگار در 
مجلس می شود. ممانعت صنایع تولید کننده سیگار 
و دالالن این صنعت باعث شده که تاکنون قیمت و 
مالیات بر سیگار افزایش پیدا نکند و همین موضوع 
سبب افزایش مصرف سیگار در کشور شده است. 
که  می دهد  نشان  جهان  در  شده  ثابت  تحقیقات 
یکی از انگیزه های افزایش مصرف سیگار، قیمت 
جهانی  سازمان  علت  همین  به  است.  آن  پایین 
که هر  است  تایید کرده  را  این موضوع  بهداشت 
کاهش  آن  بیشتر شود، مصرف  قیمت سیگار  چه 
مصرف  کاهش  برای  سازمان  این  می کند.  پیدا 
سیگار به کشورها توصیه کرده است که ۷۵ درصد 
مواد  بر  مالیات  عنوان  به  را  خرده فروشی  قیمت 
دخانی اخذ کنند تا میزان مصرف آن کاهش پیدا 
کند؛ اما این میزان در کشور ما ۲0 درصد قیمت 
خرده فروشی بوده و بر همین اساس، رتبه ایران از 
نظر مالیات بر دخانیات بسیار پایین است. این در 
حالی است که در ترکیه ۸۵ درصد، در اردن ۸۴ 
مواد  بر  مالیات  درصد   ۷۶ پاکستان  در  و  درصد 

دخانی گذاشته می شود.
برخی افراد، مخالفت مجلس با افزایش قیمت سیگار 
وقتی  معتقدند  و  می زنند  گره  قاچاق  افزایش  به  را 
قاچاق در کشور وجود دارد و میزان آن قابل توجه 
است، اگر قیمت سیگار افزایش پیدا کند، حاشیه سود 
قاچاقچی سیگار به همان میزان بیشتر می شود. البته 
وزارت بهداشت این فرضیه را قبول ندارد و همواره 
مالیات  به  ربطی  سیگار  قاچاق  که  می کند  اعالم 
ندارد. این درحالیست که در حال حاضر باالی 9۵ 
درصد تقاضای  داخلی از طریق تولید داخلی تامین 
افزایش  نیست.  واردات  به  نیازی  دیگر  و  می شود 
قاچاق بهانه ای است که  صنایع دخانی می آورند. در 
حال حاضر با سیستم ضعیف و نابسامان مالیاتی که 
داریم، باالی ۵۶ درصد  سرمایه ای که صنایع دخانی 
بُعد جهانی  هزینه می کنند، سود است. همچنین در 
نیز افزایش مالیات بر دخانیات موجب نجات جان 
انسان ها و تولید درآمد برای کشورها می شود. افزایش 
مالیات بر مواد دخانی، میلیون ها نفر را نجات خواهد 
داد. در پایین ترین میزان، افزایش مالیاتی که موجب 
افزایش ۲0 درصدی قیمت محصوالت دخانی شود، 
زودهنگام  میر  و  مرگ  میلیون   10 از  بیش  می تواند 
ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵0 سال آینده 
با حفظ حدود ۲1۲  فاصله  این  در  کاهش دهد که 
تریلیون   1.۶ از  بیش  درآمدی  عمر،  سال  میلیون 
ارمغان  به  جهان  کشورهای  برای  را  اضافی  دالر 
موجب  مالیات  افزایش  این  چنانچه  آورد.  خواهد 
افزایش ۵0 درصدی قیمت محصوالت دخانی شود، 
زودهنگام  میر  و  مرگ  میلیون   ۲۷ از  بیش  می تواند 
پیشگیری  آینده  سال   ۵0 طول  در  را  آن  از  ناشی 
میلیون   ۵۳۵ با حفظ حدود  فاصله  این  در  که  کند 
اضافی  تریلیون دالر  از ۳  بیش  سال عمر، درآمدی 
را برای کشورهای جهان خواهد داشت. برای ارائه 
چشم اندازی از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات 
بر دخانیات را ۵0 درصد افزایش دهند، تعداد مرگ 
تمام  کاهش  معادل  می شود  جلوگیری  که  میری  و 
مرگ و میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال 

خواهد بود.



دانشگاه  مشاوره  مرکز  دخانیات،  بدون  ملی  هفته  در 
تهران از انتشار دو کتاب »حمایت اثر بخش« و »همین 
حاال شروع کن« خبر داد. با توجه به تأثیرات مخرب 
همچنین  و  جامعه  سالمت  بر  دخانی  مواد  و  تنباکو 
در  مؤثر  عوامل  از  یکی  به عنوان  دخانیات  استعمال 
انتقال و تشدید ویروس کرونا، مرکز مشاوره دانشگاه 
تهران با همکاری دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و به منظور آگاه سازی آحاد جامعه 
به ویژه جوانان و دانشجویان، اقدام به انتشار پوستر و 
کتابچه های آموزشی پیرامون نحوه کاهش و ترک مواد 
دخانی و همچنین توصیه هایی برای حمایت و کمک به 

ترک مصرف دخانیات کرده است. 
تهران  دانشگاه  مشاوره  مرکز  رئیس  رابطه  همین  در 
تاکنون در راستای اجرایی شدن اهداف و  اینکه  بیان  با 
خط مشی های دانشگاه بدون دخانیات کارگروه های سه گانه 
فرهنگی  کارگروه  آن جمله  »از  گفت:  شده اند،  تشکیل 
اجتماعی متمرکز بر مدیریت و اجرای برنامه های هنری، 
ادبی، علمی و ترویجی، برپایی نمایشگاه و جشنواره که با 
همکاری کانون های فرهنگی، اجتماعی، انجمن های علمی 
ادامه  در  پیروی  است.« حمید  دانشجویی  تشکل های  و 
افزود: »کارگروه مشاوره و درمان از دیگر کارگروه هاست 
تربیت  کالس های  برگزاری  بر  متمرکز  آن  فعالیت  که 
دریافت  امکان  کردن  فراهم  دخانیات،  کنترل  درمانگر، 
قطع  متقاضی  افراد  جهت  تلفنی  و  حضوری  خدمات 
در  آموزشی  محتوای  تهیه  دخانی،  فرآورده های  مصرف 

زمینه ارائه خدمات پیشگیری، مشاوره و درمان است.«
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اطالع رسانی و رسانه 
اجرای  راستای  در  نشر  و  اطالع رسانی  بر  متمرکز 
مهمترین  »از  داد:  ادامه  بودن دخانیات  دانشگاه  برنامه 
می توان  سال 9۸  ابتدای  از  فعالیت های صورت گرفته 
به پشتیبانی از مسابقه ملی »ایده یابی و سیگار« با هدف 
در  کاربردی  و  نو، خالقانه  ایده های  اجرای  و  کشف 
پویش های  راه اندازی  سیگار،  مصرف  کاهش  جهت 
دانشجویی »نه به سیگار« در دانشکده علوم اجتماعی و 
پردیس فارابی، برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تربیت 
درمانگر کنترل دخانیات با همکاری مرکز تحقیقات و 
کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
تولید محتوای آموزشی در زمینه پیشگیری از مصرف 

دخانیات به صورت چاپی و الکترونیکی اشاره کرد.«
علوم  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  رویکرد  پیروی، 
بدون  دانشگاه  »طرح  تحقق  در  تهران  پزشکی 
دخانیات« را رویکردی اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه 
و سالمت محور دانست و گفت: »در صورت استقبال، 
از مشارکت سایر دانشگاه ها در اجرای طرح دانشگاه 
بدون دخانیات بهره گرفته می شود. همچنین دانشگاه 
تهران در نظر دارد درصورت اجرای موفقیت آمیز طرح 
در  را  طرح  این  تجربیات  دخانیات،  بدون  دانشگاه 

اختیار سایر دانشگاه ها قرار دهد.«

لزوم اجرای طرح »پاد«
در مدارس سراسری کشور

در این هفته همچنین بر لزوم اجرای طرح »پاد« یا همان 
پیشگیری از استعمال دخانیات در بین دانش آموزان، 
طرح های  از  دخانیات  بدون  شهر  سوی  به  گامی 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران که از سال 
9۵ به صورت پایلوت در مدارس سراسری شهرستان 
ادامه  آن  اجرای  نیز  تاکنون  و  خورد  کلید  ورامین 

دارد، تاکید شد. در تداوم اجرای این طرح، مسئوالن 
دانش آموزان  مربیان،  استان،  این  پرورش  و  آموزش 
شورای  اعضای  شهرداری،  استاندار،  آنها،  اولیای  و 
شهر، ائمه جمعه و سایرین آن همکاری و مشارکت  
شایانی با این سازمان مردم نهاد داشته اند چراکه آنها به 
خاطر باال بودن آسیب های اجتماعی در این شهرستان، 
خواستار تداوم طرح های انیچنینی جهت حرکت به 
سمت شهر بدون دخانیات و حمایت از فرزندانشان 

در مقابل آسیب های اجتماعی هستند. 
مدرسه  در ۶۳  هم اکنون  پایلوت  به صورت  طرح  این 
اجرا  هفتم  پایه  در  و  اول  متوسطه  پسرانه  و  دخترانه 
می شود و با شعار »ورامین؛ شهر بدون دخانیات« و با 
هدف رسیدن به مدارس بدون دخانیات در ورامین اجرا 
شده و روش کار با تاکید بر آموزش همساالن به یکدیگر 
است. در مجموع 1۳۸0 دانش آموز در این مدارس تحت 
آموزش قرار گرفتند که با در نظر گرفتن آموزش این 
افراد به همساالن خود ۲۵00 نفر آموزش های الزم را 
دیدند. الزم به ذکر است، مشارکت دختران در این طرح 
نسبت به پسران بیشتر بوده است و افراد تحت آموزش با 
عنوان »پادیاران« نامیده می شوند که در خصوص مواجه 
با دخانیات و آسیب های احتمالی آن توانمند شده و 
مهارت »نه«گفتن دراین خصوص در جمع دوستان خود 
را می آموزند. در واقع دانش آموزان یاد می گیرند دوستان 
خود را از میان پادیاران انتخاب و گروه های جدید پادیار 
در داخل و خارج از مدارس ایجاد کنند. این طرح در 
11 شاخص طی برگزاری پیش آزمون، دوره مداخله و 
پس از آزمون در مدت دو سال اجرا شده که پس از 
استخراج نتایج رشد ۲ تا ۲۸درصدی را شاهد بودیم. در 
مشاهدات این طرح، میزان مصرف و شیوع قلیان بیشتر 

از مصرف سیگار بوده است.

لزوم اجرای طرح های ضددخانی
در سیستم آموزشی کشور

در  دخانی  ضد  طرح های  اجرای  لزوم  با  رابطه  در 
سیستم آموزشی کشور نیز یک پژوهشگر پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر 
اینکه باید برنامه های آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری 
اساس  »بر  اجرایی شود، گفت:  ایران  دانشگاه های  در 
تهران،  شهر  دانشجویان  روی  بر  انجام شده  پژوهش 
همچنین  می کنند؛  مصرف  دخانیات  آن ها  یک پنجم 
بیش از چهار پنجم دانشجویان تهرانی نگرش منفی به 
خودکشی دارند.« آمنه صدیقیان با تشریح جزئیات یک 
پژوهش در مورد مسائل اجتماعی زندگی دانشجویان، 
در ادامه افزود: »در این مطالعه، هفت گام مدنظر قرار 
گرفت که در گام اول از رویکرد ترکیبی برساخت گرایی 
نظرات  هم  کردیم  سعی  است.  شده  استفاده  عینی  و 
نظرات  هم  و  اجتماعی  مسائل  حوزه  متخصصان 
عامه مردم و دانشجویان را مدنظر قرار دهیم و هم به 
پژوهش های پیمایشی موجود و تحلیل های انجام شده 
از تحقیقات توجه کنیم تا درنهایت دریابیم چه مسائلی 

در جامعه دانشجویی مهم و به روز هستند.«
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم در ادامه تصریح کرد: »میل به 
مهاجرت، امید به آینده و رضایت از زندگی، نابرابری 
اجتماعی، اخالق شهروندی، قانون گریزی، رفتارهای 
مواد  دخانیات،  از  استفاده  نظیر  دانشجویان  پرخطر 
مخدر، مشروبات الکلی، انحرافات رسانه ای، انحرافات 

آموزشی، خشونت و خودکشی از جمله عناوینی بود 
که در پژوهش به کار بردیم. در این پژوهش 19۷ 
مطالعه از بین ۳۵۷ مطالعه را انتخاب کردیم و تمرکز 
دولتی  دانشگاه های  دانشجویان  روی  بر  ما  اصلی 
وزارت علوم صورت گرفت.« وی با بیان اینکه طی 
پیمایشی در بین دانشجویان شهر تهران این مسائل را 
به آزمون گذاشتیم، تاکید کرد: »بر اساس این پیمایش، 
یک پنجم دانشجویان شهر تهران از دخانیات استفاده 
مصرف  یک بار  حداقل  نیز  یک چهارم  و  می کنند 
بیش  همچنین  کرده اند.  تجربه  را  الکلی  مشروبات 
به  منفی  نگرش  تهرانی  دانشجویان  پنجم  چهار  از 
دانشجویان  این  یک بیستم  حدود  دارند.  خودکشی 
نیز تاکنون با نیروی انتظامی برخورد داشته اند که این 
برخورد عمدتا مربوط به روزه خواری، گشت ارشاد و 

تخلفات رانندگی بوده است.«

معضالت اجتماعی در بین دانشجویان
جدی گرفته شود

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم همچنین یادآور شد: »بر اساس 
پژوهش صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که تقریبا 
در تمامی مسائل و معضالت اجتماعی، دانشجویان 
وضعیت بهتری از سایر اقشار جامعه دارند و آنچه 
در بین دانشجویان شایع است، این است که امید به 
آینده، رضایت از زندگی و دغدغه های کار در بین 
دانشجویان بسیار جدی تر از سایر اقشار جامعه وجود 
دارد.« صدیقیان تشریح کرد: »ما در مطالعات خود، 
مسائل و معضالت اجتماعی دانشجویان چهار کشور 
آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا را نیز بررسی کردیم 
که در بین این افراد نیز مصرف مواد مخدر، سرقت، 
خشونت جنسی، خشونت و مصرف دخانیات مورد 
بررسی قرار گرفت و در نهایت برنامه هایی که این 
دانشگاه ها برای پیشگیری از شیوع این معضالت به 
کار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفت.« وی در 
پایان خاطر نشان کرد: »اغلب کشورهای توسعه یافته، 
مسئولیت پذیری  و  آگاهی بخشی  برنامه های  افزایش 
دانشجویان را به عنوان بهترین راهکار برای پیشگیری 
از شیوع معضالت اجتماعی در دانشگاه ها و در بین 
در  می رسد  نظر  به  و  می کنند  معرفی  دانشجویان 

کشور ما نیز باید این برنامه ها جدی گرفته شود.«

سرانه فضای ورزشی برای هر فرد
3۰ سانتی متر است

اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  مرکز  پژوهشگر 
غذایی  تنوع  اینکه  بر  تأکید  با  نیز  علوم  وزارت 
مردم ایران طی سال های اخیر افزایش یافته است، 
گفت: »متاسفانه مصرف دخانیات و نوشیدنی های 
افزایش  به  رو  ایرانیان  غذایی  سبد  در  غیرمجاز 

است.«
در  پژوهشی  نتایج  تشریح  با  حسین زاده  دکتر 
خصوص سبک زندگی اجتماعی در کشور، گفت:  
که  شاخص هایی  و  پژوهش  این  نتایج  »براساس 
قرار گرفت، مشخص شد وضعیت  بررسی  مورد 
جامعه ما از نظر الگوی مصرف، وضعیت نرمالی 
نامناسب  و  نامتعادل  وضعیت  با  ما  و  نیست 
در  اگرچه  مواجهیم.  جامعه  در  مصرف  الگوهای 
جامعه از نظر مصرف مواد غذایی طی این سال ها 
با تنوع مصرف مواجه بودیم و این تنوع در ایران 
دیگر،  طرف  از  اما  است،  جوامع  سایر  از  بیشتر 
همچون  غذایی  مواد  با  مرتبط  بیماری های  آمار 
است. ضمن  باال  نیز  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
نیز  اینکه مصرف دخانیات و مشروبات غیرمجاز 

در میان ایرانی ها بیشتر شده است.«

اطالعات ناکافی و ناصحیح
مردم را نگران می کند

و  آموزش  وزیر  که  است  یادآوری  به  الزم 
پرورش چندی پیش درباره مصرف مواد مخدر یا 
قرص های روانگردان از سوی دانش آموزان گفت: 
مانند  مدارس  در  اجتماعی  آسیب های  »درصد 
در  اجتماعی  آسیب های  اگرچه  نیست،  جامعه 
جامعه رو به تزاید است، اما در مدارس این گونه 
نباید نگران این مسأله  نیست. مردم به هیچ عنوان 
باشند، از طرفی ما نیز نباید با ارائه اطالعات ناکافی 
و ناصحیح، مردم را نگران کنیم. در حقیقت شیوع 
و  اعتیاد  ازجمله  اجتماعی  آسیب های  و  هنجارها 
مصرف مواد مخدر و سیگار در میان دانش آموزان، 
شیب کمتری به نسبت جامعه دارد و بسیار کنترل 

شده  است.«

گام های جدی دانشگاه ها در تحقق » دانشگاه بدون دخانیات« 

استفاده از ظرفیت طرح »پاد«
در سیستم آموزشی کشور

کردن  رصد  خصوص  در  بطحایی  محمد 
دانش آموزانی که درگیر اعتیاد یا هرگونه آسیب های 
اجتماعی شده اند، گفت: »خوشبختانه از سال 9۷ 
و  اول  متوسطه  حوزه  در  که  برنامه ای  اساس  بر 
نشانه های  مداوم  به طور  درآوردیم،  اجرا  به  دوم 
را  اجتماعی  آسیب های  به  دانش آموزان  ابتالی 
نماد  طرح  طریق  از  رصد  این  و  می کنیم  رصد 
بر  که  داریم  هم  دیگری  برنامه  می گیرد.  صورت 
مبنای آن همه دانش آموزان رصد می شوند. قریب 
به سه میلیون دانش آموز در سال 9۷ تحت پوشش 
جای  هیچ عنوان  به  و  گرفته اند  قرار  برنامه  این 
باید  البته  ندارد؛  وجود  والدین  طرف  از  نگرانی 
هوشیارانه عمل کنیم.« وی با اشاره به اقداماتی که 
بعد از مشاهده هر نوع ناهنجاری یا آسیب در بین 
دانش آموزان باید انجام داد، گفت: »در مواقعی که 
نشانه های بروز ناهنجاری را در دانش آموز دیدیم، 

نماد  طرح  مجاری  به  شخص  آن  بالفاصله  باید 
مسأله  حل  برای  بعدی  اقدامات  تا  معرفی  شوند 
نماد  طرح  می دانید،  که  همانطور  اما  گردد.  آغاز 
شمولیت کمی دارد و از این رو، ما برنامه دیگری 
که در حقیقت رصد رفتارهای منجر به آسیب های 

اجتماعی در بین بچه ها است را اجرا می کنیم.«

درصد استفاده از مواد مخدر
در میان دانش آموزان پایین است

از  استفاده  درصد  در خصوص  بطحایی همچنین 
»درصد  گفت:  دانش آموزان  میان  در  مخدر  مواد 
استفاده از مواد مخدر در میان دانش آموزان آنطور 
نیست که بگوییم خیلی باال رفته باشد. این درصد 
ذکر  تعمدا  را  آن  درصد  من  اما  است،  کم  بسیار 
نمی کنم، زیرا به هر حال یک سری مسائل تربیتی 

در راستای این موضوع وجود دارد.«
وی با اشاره به علت ریشه ای آسیب های اجتماعی 
»این  اظهار داشت:  میان دانش آموزان  اعتیاد در  و 
گرفتاری  ریشه  متاسفانه  که  می کنم  تاکید  را 
دانش آموزانی که مبتال به هرگونه آسیب  اجتماعی 
خانواده  در  عموما  می شوند،  مخدر  مواد  ویژه  به 
است. به عنوان مثال در حوزه اعتیاد یا پدر یا مادر 
می شود،  موجب  که  هستند  اعتیاد  دچار  هردو  یا 
فرزندشان نیز درگیر شود و در واقع مشکالت از 
آنجا نشأت می گیرد. البته این دلیل نمی شود که ما 
باشیم،  بی تفاوت  آسیب ها  و  مشکالت  به  نسبت 
پیدا کردیم و در حال رصد  به آن ورود  بنابراین 
هستیم و کامال تالش می کنیم که جریان را کنترل 

کنیم.«
این پرسش  با  رابطه  پرورش در  آموزش و  وزیر 
آسیب های  به  رسیدگی  بخش  می رسد  به نظر  که 
برای  اولویتی  پرورش  و  آموزش  در  اجتماعی 
نظارتی  اینکه چرا  و  نیست  قائل  این     گونه مسائل 
در مدارس وجود ندارد تا دانش آموزان مواد مخدر 
گفت:  نکنند؟  حمل  مدرسه  به  خود  با  قرص  و 
»ما که نمی توانیم در مقابل مدرسه دانش آموزان را 
تفتیش کنیم و اجازه این کار را نیز نداریم. آنچه 
ما را متوجه این مشکل می کند، نشانه هایی است 
که از بچه ها می بینیم. تعداد کسانی که با خودشان 
مدرسه  داخل  به  روانگردان  یا قرص  مواد مخدر 

می برند، اندک بوده و اصل قابل توجه نیست.«
به  مربوط  ما  »نگرانی  داد:  ادامه  بطحایی 
نه  شده اند،  اعتیاد  درگیر  که  است  دانش آموزانی 
مدرسه  داخل  به  مخدر  مواد  خودشان  با  آنهاکه 
می برند. ما 1۴ میلیون دانش آموز در مدارس داریم 
و ممکن است از این تعداد 10 تا ۲0 دانش آموز به 
دالیلی درگیر این اختالالت شوند، اما این وظیفه 
ما است که وضعیت دانش آموزانی که درگیر اعتیاد 
شده اند را دنبال کنیم و با دستگاه های ذیربط نیز 

در این مورد همکاری داشته باشیم.«

ش
ش و پرور

محمد بطحایی وزیر آموز
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کووید-19  ویروس  ورود  ابتدای  در  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
پزشکی کشور  علوم  دانشگاه های  به رؤسای  »آنی«  نامه ای  در  بالفاصله 
افزایش  از  به منظور جلوگیری  قلیان  ممنوعیت عرضه  پیگیری  خواستار 
ابتال به کروناویروس شد و گفت: »با توجه به بروز بیماری کروناویروس 
در کشور، لزوم پیشگیری از این روند در اولویت برنامه های بهداشت و 
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 ابتال به بیماری ها، استفاده از وسایل و ابزارآالت قلیان، افزایش 
ریسک خطر این بیماری را به همراه دارد، لذا ضروری است تمامی اماکن 
عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی عرضه کننده قلیان به حالت تعطیل 

در آید یا از عرضه قلیان در آنها جلوگیری شود.«
رؤسای  به  خطاب  مذکور  نامه  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  علیرضا 
استفاده  فرمایید ضمن  »دستور  افزود:  پزشکی کشور  علوم  دانشگاه های 
از ظرفیت قانون جامع کنترل دخانیات و آیین نامه اجرایی قانون اصالح 
ماده 1۳ 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.«
الزم به ذکر است بسیاری از کارشناسان و متخصصان سالمت معتقدند 
که با توجه به اینکه کرونا، ویروسی است که از طریق تنفس به دیگران 
استفاده  قلیان  مشترک  از  به صورت جمعی  افرادی که  منتقل می شود، 
کنند، با سرعت و شدت بیشتری احتمال مبتال شدن به این ویروس 
را دارند و قلیان توان انتقال تمام عفونت های دستگاه تنفسی از جمله 
کرونا ویروس را دارد. سیگار و قلیان می تواند سیستم ایمنی بدن، به ویژه 
سیستم ایمنی دستگاه تنفس 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 کسانی که مصرف کننده کاالهای 
بر  تاکید  با  بنابراین  بیشتر در معرض خطر قرار دارد.  نیستند،  دخانی 
اینکه 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.

تعطیلی 39 واحد صنفی متخلف در کرمان
در این راستا در هفته ملی بدون دخانیات سرپرست پلیس امنیت عمومی 
استان کرمان از ادامه ممنوعیت عرضه قلیان در واحدهای صنفی خبر داد 

و گفت: »تاکنون ۳9 واحد صنفی متخلف در این راستا پلمپ شده اند.«
سرهنگ محمود پارسا بیان داشت: »بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا استان و با توجه به قرار گرفتن استان کرمان در وضعیت زرد، بسیاری 
از صنوف فعالیت خود را به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و ثبت نام 

در سامانه وزارت بهداشت آغاز کرده اند.«
وی اظهار داشت: »به یک سری از صنوف، اماکن و فضاها مانند تاالرهای 
ورزشی  سرپوشیده  اماکن  استخرها،  تئاتر،  و  سینما  سالن های  پذیرایی، 
گروهی مانند والیبال، بسکتبال، فوتبال و … و اماکن ورزشی تن به تن 
نظیر کشتی، کاراته، تکواندو و… به دلیل ریسک و خطرپذیری باال همچنان 
اجازه فعالیت داده نشده است. همچنین برابر مصوبات به سالن های ورزش 

انفرادی و باشگاه های بدنسازی اجازه فعالیت داده شده، اما به متصدیان آنها 
آموزش های الزم توسط اتحادیه های مربوطه داده و آنان ملزم به رعایت 

نکات بهداشتی و انتقال آن به مراجعه کنندگان خود هستند.«
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان تاکید کرد: »با توجه به 
اینکه  بر  مبنی  بهداشت  بیماری کرونا و هشدارهای مسئوالن  شیوع 
استفاده از قلیان مشترک یکی از عوامل انتشار این بیماری است، مأموران 
پلیس امنیت عمومی با همکاری مأموران اداره بهداشت، اتاق اصناف و 
اتحادیه مربوطه در ابتدای شیوع بیماری، قلیانسراها و تاالرهای سطح 

شهر کرمان را بازدید کردند.«
وی تصریح کرد: »عرضه قلیان همچنان در قهوه خانه ها و قلیانسراها ممنوع 
است و تاکنون ۳9 واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت دستورالعمل ها 
پلمپ و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. این ممنوعیت ها تا 
زمان اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان ادامه دارد و پلیس بر نحوه 

اجرای دقیق آن نظارت می کند.«

معدوم سازی 4 هزار قلیان در مشهد 
مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به 
از مراکز عرضه قلیان در  ابتدای امسال تعداد چهار هزار قلیان  از  اینکه 
پلمب  زمینه  این  نیز در  مشهد جمع آوری و معدوم و ۵0 مرکز عرضه 
با همکاری  قلیان در مشهد  استعمال  با  مقابله  شده است، گفت: »طرح 
فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، دادستان عمومی و انقالب، اتاق اصناف 
و فرماندهی نیروی انتظامی مشهد از ۶ سال گذشته در حال اجراست و 
اگر اقدامات مربوط به عرضه قلیان و فروش ادوات در سال های اخیر در 
مشهد انجام نمی شد، هم اکنون شاهد فعالیت واحدهای صنفی بیشتری در 

این زمینه بودیم.«
علی اصغر حسنی در ادامه افزود: »استعمال قلیان اکنون تهدیدی برای 
سالمت افراد جامعه به شمار می رود و استنشاق دود قلیان مخاطرات 
بهداشتی زیادی برای فرد مصرف کننده قلیان و همچنین اطرافیان آنها 
افرادی که قلیان و سایر  ابتال به سرطان ریه در  دارد. همچنین خطر 
مواد دخانی مصرف می کنند، پنج برابر افرادی است که مصرف کننده 

این مواد نیستند.«
وی ادامه داد: »این در حالی است که هم اکنون تنباکو و توتون مورد استفاده 
در قلیان معموال از بی کیفیت ترین و نامرغوب ترین انواع موجود هستند و 
از طرفی اسانس ها و مواد معطر استفاده شده در تنباکوهای میوه ای حاوی 

هزاران ماده سمی و افزودنی ها و مواد اعتیاد آور و کشنده است.«
مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه عرضه 
قلیان سود زیادی دارد و جوان ها از آن استقبال می کنند، گفت: »برخی 
متصدیان عرضه قلیان بعد از مهر و موم واحدهایشان با پرداخت جریمه و 
خریداری قلیان دوباره این اماکن را بازگشایی می کنند که به محض گزارش 

توسط کارشناسان، این مراکز مجدد پلمپ می شوند.«
وی با تاکید بر اینکه در دوران شیوع کرونا به دلیل مخاطرات ناشی از 
انتقال کرونا از این طریق، برخورد با عرضه قلیان و جمع آوری آنها با شدت 
بیشتری دنبال می شود اظهار داشت: »در سال گذشته تعداد ۶ هزار قلیان 
نیز توسط مرکز بهداشت ثامن در اطراف حرم امام رضا)ع( جمع آوری و 

معدوم شده است.«
حسنی گفت: »هر موردی که از فعالیت مراکز عرضه قلیان گزارش شود 
برای  مشترک  گشت های  قالب  در  و  کرده  اقدام  ما  همکاران  بالفاصله 
مردم  اقدام خواهند کرد. همچنین  از یک هفته  آن در کمتر  جمع آوری 
می توانند موارد تخلف در این زمینه را از طریق سامانه 190 گزارش و 

شکایت های خود را در این زمینه مطرح کنند.«

کانون های اشاعه ویروس کرونا در اهواز
جدی گرفته شود

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به فعالیت مشاغل کاذب در شهر، 
گفت: »منبع شیوع ویروس کرونا در اهواز، بازارچه های غیربهداشتی، 
عرضه قلیان در پارک ها و فعالیت مشاغل کاذب است؛ مشاغل کاذب، 

کانون اشاعه این ویروس هستند.«
محمدرضا ایزدی با اشاره به بازگشایی ادارات و فعالیت اصناف در 
اهواز، اعالم کرد: »شرایط به گونه ای است که کرونا گریبانگیر مردم کل 
جهان شده است و شاید تا دو سال دیگر، درگیر این ویروس باشیم. 
اگر قرار باشد اقتصاد قفل شود و همه اصناف و ادارات تعطیل باشند، 
چرخ اقتصاد نمی چرخد؛ بنابراین راهی جز بازگشایی اصناف و ادارات 
با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی نیست.«
وی در ادامه افزود: »اگر برای مدتی مثال دو تا سه هفته یا چند ماه با 
این ویروس درگیر بودیم، شاید امکان تعطیلی مطلق وجود داشت اما 
در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. به عنوان مثال در حال حاضر 
10هزار نیرو در شهرداری اهواز در حال فعالیت هستند و خدمات رفت 
و روب، جمع آوری زباله و موارد دیگر را انجام می دهند و تعطیلی این 

فعالیت ها حتی برای یک روز مقدور نیست.«
عضو شورای شهر اهواز با اشاره به فعالیت مشاغل کاذب در اهواز در 
روزهای تعطیلی اصناف، گفت: »برای جمع آوری مشاغل کاذب باید 
همه دستگاه های متولی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، دادستانی 
زمینه  این  در  به تنهایی  باشند. شهرداری  داشته  بهداشت همکاری  و 
نمی تواند اقدام کند زیرا با سیلی از تهاجمات مواجه می شود. با این 
حال، متاسفانه در مجموع مدیریت کالن شهر اهواز نیز در این موضوع 

ضعیف عمل کرده است.«
ایزدی بیان کرد: »در حال حاضر در روزهای اوج شیوع کرونا، شاهد 
فعالیت بازارچه های غیربهداشتی، عرضه کنندگان قلیان، پرنده فروشان و 
دیگر مشاغل کاذب در اهواز هستیم. منبع شیوع ویروس کرونا در اهواز، 
بازارچه های غیربهداشتی، عرضه قلیان در پارک ها و فعالیت مشاغل 
کاذب است؛ مشاغل کاذب، کانون اشاعه این ویروس هستند. همچنین 
یکی از عوامل اصلی انتشار ویروس، عرضه قلیان در پارک ها است زیرا 
مصرف قلیان در پارک و انتشار دود ناشی از استفاده از قلیان، موجب 
انتقال ویروس می شود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی فعالیت مشاغل 
کاذب، به نظر می رسد در آینده شرایط خوبی از نظر شیوع کرونا در شهر 

اهواز نخواهیم داشت.«

برخورد با قلیانسراها در شوشتر
همچنین معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر با اشاره به اینکه 
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مطابق با دستور العمل 
ستاد مقابله با این بیماری، ۳۸ واحد متخلف در شهرستان شوشتر پلمب 
شدند، گفت: »تذکرهای الزم از سوی بازرسان معاونت بهداشت به 
مراکز عرضه قلیان برای تعطیل کردن فعالیتشان داده شده بود که برخی 
از این واحدها بدون توجه به تذکر همچنان به فعالیت های خود ادامه 

می دادند.«
و  قهوه خانه ها  بیشتر شدن  به  توجه  »با  افزود:  ادامه  در  فدایی  نایب 
قلیانسراها، استفاده از قلیان مشترک و همچنین رعایت نکردن بهداشت 
فردی، احتمال شیوع این ویروس در این اماکن بسیار زیاد است. تماس 
با اشیا و محیط های آلوده باعث انتقال سریع ویروس کرونا می شود. 
مصرف و مواجهه با دود مواد دخانی تأثیر مستقیمی بر تضعیف سیستم 

ایمنی و مستعد شدن بدن برای ابتال به بیماری ها دارد.«

ممنوعیت  سراسری عرضه قلیان
موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا

اعالم  مطالعه ای  طی  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کرد: هنگام مصرف مواد دخانی مانند سیگار و قلیان، 
تعداد زیادی ذرات معلق در هوا تولید می شود که 
ممکن است در صورت مبتال بودن فرد مصرف کننده 
به  بیماری  منتشر و  این ویروس در هوا  به کرونا، 
اطرافیان منتقل شود. گفته می شود که ویروس کرونا 
از طریق این قطرات ریز در هوا حدود سه ساعت 
حالت عفونی خود را حفظ می کند. مرکز تحقیقات 
آموزش و کنترل دخانیات دانشگاه کالیفرنیا نیز در 
و  دخانیات  انواع  از  استفاده  توقف  گفت:  اینباره 
اجتناب از دود دست دوم آن باید در لیست اقدامات 
مرکز  این  گیرد.  قرار  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیرانه 
تحقیقاتی یادآور شد: تحلیل مرگ های ناشی از کرونا 
در چین نشان می دهد که تعداد مردان فوت شده بیشتر 
از زنان است. آنچه با این واقعیت ارتباط دارد این 
است که مردان چینی بیشتر از زنان سیگار مصرف 
می کنند. در میان بیماران چینی که مبتال به کووید 19 
هستند، التهاب ریه تشخیص داده شده است. در میان 
افراد سیگاری، پیشرفت بیماری )ازجمله پیشروی به 
سمت مرگ( چندین برابر افرادی است که سیگار 
نمی کشند. این عامل قوی ترین عامل خطر در بین 
موارد آزمایش شده  است. ریه های یک فرد سیگاری 
اگر در معرض آنفوالنزا یا سایر عفونت ها قرار گیرد، 
در  سیگار  مصرف  دید.   خواهد  جدی تری  آسیب 
افرادی که دارای عفونت شدید، مشکالت غیرتنفسی 
)عفونت های خونی( یا ترومای آشکار هستند، باعث 
پیشرفت زیاد مشکالت تنفسی می شود. افرادی که 
حتی در پایین ترین سطح، در معرض دود دست دوم 
هستند،  با خطر قابل توجهی از نارسایی حاد تنفسی 

مواجه خواهند شد.

عوارض تنفسی با مصرف سیگارهای 
الکترونیکی جدی گرفته شود

همچنین خالصه ای از شواهد اخیر درباره تأثیرات 
داده  نشان  الکترونیکی،  سیگارهای  خاصه  تنفسی 
به چندین روش  الکترونیکی  سیگارهای  که  است 
را  عفونت  با  مقابله  برای  ریه ها  توانایی  می توانند 
کنترل  و  آموزش  تحقیقات،  مرکز  کنند.  مختل 
در  سانفرانسیسکو    - کالیفرنیا  دانشگاه  دخانیات 
گزارش مشکالت تنفسی مصرف کنندگان سیگارهای 
الکترونیکی نشان می دهد این افراد دچار حساسیت 
تنفسی هستند.  بهبود عفونت های  تأخیر در  یا  باال 
است  ممکن  بودن  دوم  دست  دود  معرض  در 
توانایی های ذاتی مهم سیستم ایمنی را سرکوب کند. 
نمونه برداری از بینی افراد غیرسیگاری، سیگاری ها 
الکترونیکی  سیگارهای  مصرف کننده  که  افرادی  و 
در  ایمنی  سیستم  سرکوب  نشان دهنده  هستند 
سطوح ژن مصرف کنندگان است. همچنین عملکرد 
سیگارهای  مصرف کنندگان  در  سفید  گلبول های 
عالئم  به  ابتال  میزان  و  می شود  مختل  الکترونیکی 

مزمن برونشیت افزایش می یابد.
مطالعات بر روی حیوانات منجر به تقویت و کمک 
هفته  دو  می شود.  انسانی  اثرات  این  توضیح  به 
الکترونیکی  سیگار  ذرات  معرض  در  گرفتن  قرار 
در موش ها، کاهش بقا و افزایش بیماری همراه با 
ذات الریه استرپتوکوک یا آنفوالنزا که دو دلیل اصلی 
التهاب ریه در انسان هستند را موجب شد. به   رغم 
داده های  اما  است،  نیاز  بیشتری  مطالعات  به  اینکه 
حیوانات نشان می دهند که ذرات سیگار الکترونیک 
منجر به افزایش حساسیت به عفونت می شود. نتایج 
این تحقیقات گواه آن است که تمامی سازمان های 
مردم  به  تا  شدند  فراخوانده  که  افرادی  و  سالمت 
آموزش دهند چطور می توان خطر ابتال به عوارض 
جدی ناشی از کووید 19 را کاهش داد، باید عدم 
مصرف سیگار، سیگارهای الکترونیکی و جلوگیری 
با دود دست دوم را به لیست اقدامات  از مواجهه 
پیشگیرانه خود بیفزایند. این مسئله می تواند فرصت 
کارفرمایان خصوصی و حتی  برای شهرها،  خوبی 
خانواده ها باشد تا قوانین و سیاست های فضای بدون 
دخانیات را تقویت کنند و از افراد غیر سیگاری در 
برابر دود دست دوم محافظت کرده و محیطی ایجاد 

کنند که به ترک افراد سیگاری کمک می کند.
منبع: مرکز تحقیقات، آموزش و کنترل دخانیات
دانشگاه کالیفرنیا،  سانفرانسیسکو

اجتناب از دود دست دوم سیگار
 در لیست اقدامات پیشگیرانه 

ابتال به کرونا قرار گیرد

دغدغه
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 planet scope زیستی  محیط  تارنمای  داده های  بنابر 
ته سیگار در هر سال، ۲ میلیون و ۳00 هزار تن از حجم 
زباله های دور ریخته شده را در جهان تشکیل می دهد. از 
حجم زباله های شیمیایی ریخته شده در طبیعت نیز ۲09 
هزار تن مربوط به ته سیگار است؛ به طوری که در هر متر 
مربع حداقل یک ته سیگار یافت می شود. ته سیگار هایی 
که می توانند ۲۵00 نوع ماده شیمیایی مختلف در محیط 
زیست پخش کنند. یک ته سیگار به تنهایی می تواند ۵00 
لیتر آب آشامیدنی را آلوده و غیر قابل آشامیدن کند. این 
تارنما در بخشی دیگر به این مطلب اشاره دارد که ۴.9 
میلیارد از ۵.۵ میلیارد نخ سیگاری که ساالنه در جهان 
تولید می شود، حاوی یک فیلتر پالستیکی ساخته شده از 
استات سلولز هستند که تجزیه آن ده ها سال زمان می برد 
و به طول می انجامد. به گزارش »پارما«، ته سیگارها به 
الیاف پلیمری غیرقابل تجزیه و سمی  این دلیل که از 
ساخته شده اند، در رده زباله های سمی به شمار می روند 
از  که  کوچکی  زباله های  است.  آن  مسبب  انسان  که 
وضع قوانین و جرم انگاری پرتاب آن در سطح معبر 
جا مانده اند. به گزارش بخش اسپانیایی تارنمای »آرتی«، 
این زباله ها بیش از پاکت ها، ظروف پالستیکی و وسایل 
تا  می کنند  آلوده  را  آب ها  و  اطراف  محیط  آشپزخانه، 
آنجاکه به دلیل حجم زیاد آن در طبیعت، بزرگترین منبع 

آلودگی به شمار می روند.
به  اشاره  با  اکولوژیست  یک  مسئله،  این  با  رابطه  در 
اینکه مواد پالستیکی رها شده در طبیعت به دلیل دیر 
اما  هستند  خطرناک  زیست  محیط  برای  شدن،  تجزیه 
ته سیگارها عالوه بر تجزیه دیرهنگام، سمی هم هستند، 
گفت: »این ته سیگارهای رها شده، آرام آرام در خاک و 
آب های زیرزمینی نفوذ می کنند و وارد مخازن سدهایی 
که آب شرب را تأمین می کنند، می شوند و به دلیل عدم 
و  رها  آب  در  را  خود  خطرناک  مواد  تجزیه پذیری، 
صدمات جبران ناپذیری به بار می آورند. همچنین آبزیان 
فیلترهای سیگار رها شده در آب ها را مصرف می کنند. در 
نتیجه به نوعی این مواد سمی وارد چرخه غذایی انسان 
می شود و می تواند سالمت مردم را به خطر بیندازد. عالوه 
بر آن توسط پرندگان و حیات وحش مورد استفاده قرار 

می گیرد و در نهایت تنوع زیستی را به خطر می اندازد.«
از  پس  »چنانچه  گفت:  ایرنا  به  ادامه  در  بهزاد  بهروز 
طبیعت  بر  ته سیگارها  که  مخربی  اثرات  تمام  دانستن 
می گذارند افراد همچنان بر سیگار کشیدن خود اصرار 
رهاسازی  از  پیشگیری  راهکارهای  است  بهتر  دارند، 
ته سیگارها را پیش از آنکه قانون و جریمه گریبان آنان 
سایر  تجربه  از  استفاده  همچنین  بیاموزند.  بگیرد،  را 
کشورهای جهان در فرهنگ سازی و آموزش رها نکردن 
ته سیگار در خیابان، راهکاری برای حل این بحران در 
کشور است. کار فرهنگی متخصصانه و مفید، نه اینکه 
با ترس و ارعاب بخواهند این عادت را ترک بدهند. 
تا  گرفت  کمک  ملی  رسانه  از  می توان  امر  این  برای 
فردی  را  می کشیدند  سیگار  که  افرادی  سریال ها،  در 
بدعادت و زشت کار نشان دهند و افراد غیرسیگاری را 
فردی خوب و انساندوست.« وی ادامه داد: »برنامه های 
تخصصی رسانه ها می تواند به صورت نامحسوس مردم 
و جوانان را به سمت رعایت سالمتی و بهداشت فردی 
آنکه جریمه های سنگین و  از  پیش  بکشاند،  و محیط 

گالیه آور بر آن تصویب شود.«
در واقع اگر افراد سیگاری در تمام رفت و آمدهای درون 
و برون شهری، یک جعبه بسیار کوچک و سبک همراه 
در  خود  ته سیگار  رهاسازی  از  می توانند  باشند،  داشته 
بکاهند.  آالینده های شهری  بر  افزودن  و  برزن  و  کوی 
اینکه فراموش نکنند داشتن یک بطری کوچک  ضمن 
خالی در سفر های طبیعت گردی به منزله نگهدارنده زباله 
نخستین  به  تا رسیدن  که  می کند  ته سیگار عمل  سمی 

سطل زباله، از سمی شدن محیط جلوگیری می کند.

سیگار یک ماده خطرناک برای طبیعت
در اینباره مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
نیز گفت: »سیگار فارغ از تمام آسیب هایی که برای انسان 
برای  بسیار خطرناک  ماده  به عنوان یک  دارد،  به دنبال 
طبیعت شناخته می شود چون در فیلتر آن تا ۴000 ماده 
خطرناک اعم از فلزات سنگین وجود دارد که تجزیه آن 

در طبیعت بین یک تا ۳۶ ماه طول می کشد.«
مرجان شاکری در ادامه تاکید کرد: »90 درصد از فیلتر 
اَِستات سلولز است که  از  سیگارهای تولیدی در جهان 
بودن  دارا  به دلیل  ماده  این  و  تجزیه می شوند  به سختی 
مواد شیمیایی و خطرناک، عالوه بر تهدید محیط زیست، 
انسان، گیاهان و سایر جانداران را به مخاطره  سالمت 
در  اَِستات سلولز  تخریب  و  تجزیه  همچنین  می اندازد. 
طبیعت در شرایط بی هوازی بین یک تا دو ماه، در خاک 
بین ۶ تا 9 ماه و در آب های شیرین ۳۶ ماه طول می کشد. 
بنابراین یکی از معضالت زیست محیطی ناشی از استعمال 
دخانیات از جمله سیگار صرف نظر از ضررهای آن بر 
سالمت انسان ها، دفع ته سیگارها )فیلتر سیگار( در محیط 
زیست است که آلودگی خاک و اثرات منفی در رشد 

گیاهان، جانداران و پرندگان را به دنبال دارد.«
وی ادامه داد: »فیلتر سیگار از طریق روان آب ها و باران 
به زنجیره غذایی  با ورود  منتقل و  آبی  به جریان های 
سبب مسمومیت پستانداران دریایی، موجودات آبزی، 
تهدید  را  زیستی  تنوع  و  می شود  غیره  و  الک پشت ها 
می کند. فیلتر سیگار دارای مواد شیمیایی متعدد خطرناک 
زیست  محیط  به  آسیب رساندن  باعث  که  هست  نیز 
می شود. همچنین بالغ بر چهار هزار ترکیب شیمیایی بر 
اثر استعمال سیگار حاصل می شود که سه هزار مورد آن 
در فاز گازی و 1000 مورد آن در فاز جامد و نیمه جامد 

از جمله فیلتر سیگار است.«
آرماتیک،  پلی  هیدروکربن های  اینکه  بیان  با  شاکری 
نیتروز آمین ها، آمین های آرماتیک، فرمالدئید، استالدئید، 
بنزن و فلزات سمی نظیر آلومینیوم، روی، سرب، سلنیم، 
کرم، نیکل و کادمیم ازجمله این مواد خطرناک هستند که 
به شکل بیش از ۶0 ماده شیمیایی ترکیبی دارای خاصیت 
»این مواد  تولید می شود، خاطرنشان کرد:  سرطان زایی 
خطرناک با ورود به محیط زیست سبب آلودگی آب، 
خاک و هوا می شوند و سالمتی انسان و تنوع زیستی 
را نشانه می گیرند. همچنین کاغذ دور فیلتر سیگار از 
بهترین جنس کاغذ یعنی »ورق های شیت« است که برای 

تولید آن، درختان زیادی نابود می شود.«

سیگار علت 4 فقره آتش سوزی
در مراتع خراسان شمالی 

در این راستا چندی پیش فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از بروز چهار 
فقره آتش سوزی در عرصه های مرتعی این استان خبر 
داد و تصریح کرد: »دو فقره از آتش سوزی ها در دهم 
افتاد.«  اتفاق  یازدهم خردادماه در شهرستان شیروان  و 
فقره  دو  »این  کرد:  اظهار  ادامه  در  حیاتی  سرهنگ 
)همچون  محلی  افراد  توسط  و  غیرعمد  آتش سوزی 
چوپان ها( ایجاد شده است. همچنین اخیرا نیز دو فقره 
آتش سوزی در شهرستان اسفراین رخ داد که این آتش ها 
البته  شدند.  خاموش  گرفته  صورت  تالش های  با  نیز 
علت بروز آتش سوزی های اخیر، انداختن سیگار توسط 
مسافران بوده است.« این مقام مسئول با اشاره به پوشش 
مناسب گیاهی در عرصه های مرتعی و جنگلی استان و 
همچنین گرم شدن و خشک شدن پوشش گیاهی تاکید 
آورند  به عمل  را  الزم  مراقبت های  افراد  »تمامی  کرد: 
و از روشن کردن آتش خودداری کرده و از خاموش 
کردن آن نیز اطمینان حاصل کنند. از سوی دیگر افراد 
در صورت مشاهده آتش سوزی در عرصه های مرتعی و 
جنگلی استان، با تماس با شماره 1۵0۴ موضوع را هرچه 

سریع تر به منظور اطفاء آن اطالع دهند.«

ته سیگار، زباله کوچک طبیعت
شاید زمانی هیچ کدام از ما نمی دانستیم هر زباله کوچکی 
که در طبیعت رها می کنیم چه بر سر زمین، این میراث 
ارزشمندی که اکنون در دستان ما امانت است، می آورد. 
به  که  است  رها شده ای  زباله کوچک  همان  ته سیگار 
قاتل خاموش طبیعت تبدیل می شود. در حالی که هر 
کدام از ما اهالی سفر هم در تولید میلیون ها تن زباله در 
طبیعت مسئول هستیم، پس باید بیشتر از نحوه حفاظت 
از زمین بدانیم. هدف از نگارش این مطلب، آگاه کردن 
شما از عواقب رها کردن هر ته سیگار در طبیعت است. 
در واقع ته سیگار زباله کوچکی است که ممکن است 

به راحتی هر جایی رهایش کنیم، بی خبر از اینکه این زباله 
کوچک تا سال ها اثرات خود را بر خاک باقی می گذارد. 
رهاکردن ته سیگار بر روی آسفالت خیابان، داخل جوی 
آب، طبیعت آزاد یا هرجای دیگری غیر از سطل زباله 
می تواند اثرات یکسانی بر محیط زیست باقی بگذارد و 

آن اثر، چیزی جز تخریب نیست.
زمین  که  بسیاری  گردشگران  و  طبیعت گردان  بی شک 
را ارج می نهند و به ارزش حفظ محیط زیست واقف 
هستند، تمام تالش خود را می کنند تا آسیبی بر پیکر 
ته سیگار  که  اندکی  عده  شاید  اما  نکنند  وارد  طبیعت 
خود را در سفر یا طبیعت گردی در کنار جوی آب یا 
درختان رها می کنند، نمی دانند که چه بر سر هر یک متر 
مکعب از خاک آن منطقه می آورند. جالب است بدانید 
که کاغذ فیلتر سیگار از مرغوب  ترین کاغذها به دست 
می آید و برای تهیه آن، تعداد بی شماری از درختان از بین 
می روند. آلودگی هوا، از بین بردن جنگل ها،  آتش سوزی 
اثرات  ازجمله  پرندگان  و  دریایی  موجودات  مرگ  و 

مخرب رهاسازی ته سیگار ها در طبیعت است.
نزدیک به ۷ درصد از آتش سوزی های جنگلی که مسئول 
مرگ 1۴ نفر در هر سال است،  ناشی از دور انداختن تنها 
انسان ها  با بی احتیاطی  یک ته سیگار کوچک است که 
تبدیل به هیوالیی آتشین می شود. ترکیبات سمی زیادی 
در هر ته سیگار وجود دارد که تاثیراتش تا سال ها از چهره 
طبیعت پاک نمی شود. از مهمترین مواد سمی موجود 
که  بی اغراق همان طور  است.  آرسنیک  ته سیگارها،  در 
هستند،  خطرناک  و  مضر  بیمارستانی  آلوده  زباله های 
هر ته سیگار نیز به همان میزان می تواند آسیب زا باشد. 
طبق برآوردهای بهداشتی، هرعدد ته سیگار در صورت 

بارندگی حدود یک متر مربع از زمین را آلوده می کند. 

اثرات ته سیگار بر آب
هر ته سیگار رها شده در طبیعت به راحتی می تواند وارد 
اگر  که  بدانید  است  جالب  شود.  ما  خود  مصرفی  آب 
ته سیگارهایی که در جوی آب رها می شوند به مخازن آب 
شهری راه پیدا کنند، نمی توان تمام آالینده هایی که از طریق 
نیکوتین سیگار وارد آب شده است را از بین برد. یادتان 
باشد اگر در کنار سد یا رودخانه یا حتی جوی آب شهری 
قرار می گیرید، هرگز ته سیگار خود را به امید تجزیه شدن 
در آب رها نکنید. 1۲ ماه طول می کشد تا هر ته سیگار در 
آب تازه شکسته شود. اما برای تجزیه شدن هر ته سیگار در 
آب شور دریا در صورتی که هیچ موجود دریایی زنده ای 
تا تجزیه  نبلعد، ۵ سال زمان می برد  به عنوان غذا  را  آن 
شود. آنچه این روزها بسیار شاهد آن هستیم، ته سیگارهای 
پرندگان، الک پشت های  در شکم  که  است  شده ای  رها 
دریایی و دیگر موجودات زنده یافت شده است. زباله های 
کوچک سمی که پرندگان و ماهی ها به عنوان غذا وارد 

بدنشان می کنند و باعث مرگشان می شود.

اطالع رسانی را
در کاهش آسیب به طبیعت جدی بگیریم

ته سیگارها  اثرات مخربی که  تمام  دانستن  از  اگر پس 
بر طبیعت می گذارند، همچنان بر سیگار کشیدن خود 
اصرار دارید، بهتر است راهکارهای پیشنهادی ریسمون 
را برای رها نکردن ته سیگار ها در طبیعت امتحان کنید و 

به جمع گردشگران حرفه ای بپیوندید.
یا  1- یک جعبه بسیار کوچک و سبک که در جیب 
کیفتان جا می شود تهیه کنید و از بسته شدن درب آن 
به طور کامل مطمئن شوید. این جعبه می تواند در تمام 
سفرها و حتی در رفت و آمد های درون شهری هم همراه 
از آن در هر شرایطی استفاده کنید. )اگر  شما باشد و 
بوی آزاردهنده ته سیگار برایتان ناخوشایند است، یک 
الیه قهوه ته جعبه بریزید و پس از آن به راحتی در جیب 

یا کیف خود یک زیر سیگاری همراه را حمل کنید.(
۲- در سفر های طبیعت گردی یک بطری کوچک را به 
عنوان زیرسیگاری خود در طول سفر کنار بگذارید و 
ته سیگار خود در طبیعت دست بکشید.  از رها کردن 
می توانید این بطری را حتی در کوله پشتی خود در طول 
مسیر قرار دهید و پس از رسیدن به یک سطل زباله آن 
را در سطل قرار دهید و از همسفران خود هم بخواهید 

همین کار را بکنند.

فیلترهای نارنجی
قاتل خاموش طبیعت

تجزیه فیلتر سیگار در طبیعت بین یک تا 36 ماه طول می کشد
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چندی پیش، کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
»مصرف  گفت:  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی 
افراد  بد  حال  جایگزین  اعتیادآور  و  دخانی  مواد 
است. اگر افراد جامعه حال روانی خوب و نگرش 
بعید  باشند، خیلی  داشته  زندگی  به  امید  و  مثبت 

است به مصرف دخانیات روی بیاورند.«
سرگرد مجید طاهرزاده اظهار کرد: » وظیفه ذاتی 
با  برخورد  و  مخدر  مواد  عرضه  با  مقابله  پلیس، 
اما  است،  مخدر  مواد  قاچاق  و  توزیع  باندهای 
از  تقاضا  کاهش  و  اعتیاد  از  پیشگیری  آنجاکه  از 
مباحث مهم و حیاتی در کنترل مواد مخدر و اعتیاد 
است، پلیس در این زمینه هم فعالیت زیادی دارد.«
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات موثر در مبارزه با 
اعتیاد، پیشگیری اولیه است، گفت: »پیشگیری اولیه 
به این معناست که روی سنین پایین سرمایه گذاری 
کنیم و به آنها آموزش، آگاهی و مهارت دهیم تا در 
سال های آینده، کاهش تقاضای مواد دخانی و مواد 

مخدر را داشته باشیم.«
کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
مواد  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  استان  انتظامی 
دخانی جدید، فرهنگ مصرف جدیدی را نیز با 
خود به همراه آورده است، افزود: »این فرهنگ 
جوانان  به ویژه  مختلف  اقشار  می تواند  جدید 
بنابراین  دهد.  قرار  تحت تاثیر  را  نوجوانان  و 
یک مبارزه فرهنگی در کنار مبارزه قهری الزم 

است.«
روزها  این  دخانیات  مصرف  اینکه  بیان  با  وی 
که  شده  ناشایستی  فرهنگ  خرده  به  تبدیل 
»شاید  کرد:  تصریح  می کند،  جذب  را  جوانان 
اما  بود،  ناهنجاری  کار  هروئین  مصرف  زمانی 
اکنون برخی از جوانان مصرف گل را یک کار 
خود  زندگی  سبک  از  جزئی  عنوان  به  و  ساده 
می دانند و قبحی برای این کار قائل نیستند، در 
مثل  داشتند. دخانیاتی  قبح  قدیمی  مواد  حالیکه 
جوانان  به  قالبی  در  روزها  این  قلیان  و  سیگار 
نظر  در  تفریحی  و  عرضه می شوند که کم خطر 
کار  و  اعتیاد  یک  عنوان  به  نه  می شوند،  گرفته 
ناهنجار، تا جایی که حتی دیده می شود جوانان 
و  می کنند  افتخار  آنها  مصرف  به  نوجوانان  و 
را  خود  جسورانه  افرادی  مجازی،  فضای  در 

مصرف کننده گل معرفی می کنند.«
وی با طرح این سوال که چرا یک جوان به رفتار 
ناهنجاری مثل کشیدن گل افتخار می کند؟ گفت: 
»این موضوع به باورها و نگرش جامعه بر می گردد 
نادرست  باورهای  فرهنگی،  راه  از  باید  قطعا  و 

درست  جامعه  تفکر  اگر  کنیم.  اصالح  را  جوانان 
شود می تواند ضربه مهلکی به این آسیب اجتماعی 
کنار  در  سازمان ها  همه  باید  همین  برای  و  بزند 
همدیگر به انسجامی رسیده و برای فرهنگ سازی 

و آموزش نسل جوان همت کنند.«

با اطالع رسانی
باورهای غلط را اصالح کنیم

این کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
پیدا  اعتیاد  که  افرادی  با  »وقتی  کرد:  نشان  خاطر 
کرده اند صحبت کنیم، متوجه می شویم که به چه 
را گرفت،  افراد  این  اعتیاد  سادگی می شد جلوی 
چراکه در بسیاری از موارد، یک باور غلط باعث 
این  متاسفانه  درحالیکه  می شود،  معتاد  یک  تولد 
روزها هزاران باور غلط در ذهن جوانان ما وجود 
جوانا،  ماری  یا  و  حشیش  گل،  کشیدن  که  دارد 
امتحان،  برای  بیداری  تقویت حافظه، شب  باعث 
کم شدن وزن، انرژی و شادی بیشتر آنها می شود.«
در  اطالع رسانی  و  آموزش  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
خصوص تبدیل باورهای غلط جوانان به باورهای 
می کنند  فکر  جوانان  »برخی  کرد:  اظهار  درست، 
نمی آورد،  پیش  برایشان  مشکلی  کشیدن حشیش 
مواد  اعتیادآورترین  جزو  حشیش  که  درحالی 
مخدر جهان است و درمان آن مشکل و عوارض 
با  وقتی  است.  سنگین  بسیار  مغز  روی  بر  آن 
چقدر  می شویم  متوجه  می کنیم،  صحبت  جوانان 
آگاهی پایین و باورهای غلطی دارند، مثل افرادی 
را  دخانی  مواد  این  از  بسیاری  می کنند  فکر  که 
می توانند به صورت تفریحی مصرف کنند؛ اما این 
افراد با همین باور غلط رو به مصرف مواد مخدر 

آورده اند و در دام اعتیاد افتاده اند.«
اینکه مصرف مواد دخانی  بره  اعتقاد  با  طاهرزاده 
و اعتیادآور جایگزین حال بد افراد است، تصریح 
کرد: »ویژگی ای که این مواد دارند، این است که 
می کنند  ایجاد  بیوشیمیایی  تغییر  انسان  مغز  در 
سرخوشی  و  نشاط  و  استرس  کاهش  باعث  که 
به جای  آنها را  افراد مصرف  برای همین  می شود. 
هر  اساس  براین  می کنند،  انتخاب  خود  بد  حال 
شود  خوب  افراد  حال  تا  بکنیم  بتوانیم  کاری 
به  افراد  آوردن  روی  از  پیشگیری  در  می تواند 

دخانیات موثر باشد.«
امکانات  جوانی  نمونه  »به عنوان  داد:  ادامه  وی 
باید  اما نمی داند چطور  زیادی در زندگی دارد، 
تفریح کند و شاد باشد. این جوان قلیان را برای 
می کند،  انتخاب  دارد  خود  ذهن  در  که  خالئی 

قبل  اما  باشند،  معرف  یک  دوستان  گروه  شاید 
صورت  به  و  داشته  فکری  آمادگی  فرد  آن  از 
انتخابی به مصرف قلیان و سیگار یا مواد دیگر 

روی می آورد.«
فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  کارشناس 
جامعه  افراد  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  استان  انتظامی 
حال روانی خوب و نگرش مثبت و امید به زندگی 
دخانیات  مصرف  به  رو  است  بعید  باشند  داشته 
بیاورند، گفت: »در صورتی که فرد دچار استرس 
داشته  پایین  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  باشد، 
باشد، خالءهای عاطفی، مشکالت روحی و ... در 
روحی  وضعیت  تغییر  برای  باشد  داشته  زندگی 
خود به دنبال چیزهایی می رود که یکی از آنها مواد 

دخانی است.«
در  گذراندن  وقت  حتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فضای مجازی هم یکی از راه هایی است که افراد 
می روند،  آن  سراغ  به  حالشان  شدن  خوب  برای 
غرق  برخی  می شوند،  کار  غرق  »برخی  افزود: 
هر   ... و  کننده  ناراحت  افکار  برخی  و  ورزش 
کسی راهی انتخاب می کند تا حالش خوب شود، 
مواد  می کنند  انتخاب  افراد  که  چیزی  بدترین  اما 
دخانی است که هم در دسترس و هم زود بازده 

است و بالفاصله حال فرد تغییر می کند.«
از  پیشگیری  برای  اینکه  بر  تاکید  با  طاهرزاده 
مصرف دخانیات، باید به ارتقاء آگاهی، روحی و 
کاری  »باید  داد:  توضیح  کرد،  توجه  افراد  روانی 
کنیم که حال افراد جامعه به ویژه نسل جوان خوب 
به  نیازی  و  نکنند  فکر  به دخانیات  تا حتی  باشد 
مصرف آن برای بهتر شدن حالشان نداشته باشند. 
را  منفی  موارد  فقط  نیست  نیازی  کار  این  برای 
خوب  راهکارهای  باید  گاهی  چون  دهیم،  نشان 
و مثبت را آموزش دهیم. مثال به فرزندم یاد دهم 
از ورزش لذت ببرد، از بودن در جمع خانواده و 
لذت   ... و  بازی  کتاب،  خواندن  خوب،  دوستان 
ببرد؛ در این صورت دیگر الزم نیست همیشه در 
نگرانش  مدام  و  کنم  صحبت  او  با  بدی ها  مورد 

باشم.«
سریال ها  و  فیلم ها  در  »متأسفانه  شد:  یادآور  وی 
هم بیشتر پلیدی ها را نشان می دهیم تا دچار پلیدی 
نشویم، در حالیکه گاهی نشان دادن خوبی بیشتر 
می تواند موثر باشد. تجربه نشان داده برای آموزش 
نوجوانان باید خوبی ها را به آنها نشان داد، چون 
وقتی نوجوانی به سمت ورزش، هنر و هر جایی 
و  محیط  از  و  برود  دارد،  عالقه  و  استعداد  که 
امکانات فعلی موجود لذت ببرد، در واقع بر روی 

ریل درست زندگی قرار گرفته و می داند که باید 
با واقعیت ها و شرایط فعلی زندگی، بهترین کیفیت 

زندگی را داشته باشد.«

بعد از سیگاری شدن فرزند تازه به فکر 
راهکار نباشیم

این کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
با بیان اینکه بیشتر ما وقتی به زندگی خوب فکر 
که  می سازیم  ایده آلی  زندگی  ذهنمان  در  می کنیم 
به  وقتی  خاطر  همین  به  و  نیست  دسترس  در 
یاد  »باید  افزود:  می شویم،  غمگین  نمی رسیم  آن 
بگیریم که با امکانات و شرایطی که داریم بتوانیم 
خوب زندگی کنیم. در بیشتر مواقع با اینکه همه 
ما نسبت به مصرف دخانیات از طرف فرزندانمان 
انجام  اما در عمل هیچ کار موثری  نگران هستیم 
چاره  فکر  به  وقتی  خانواده ها  معموال  نمی دهیم. 
می افتند که دچار مشکل می شوند. مثال در جیب 
فکر  به  تازه  و  می کنند  پیدا  سیگار  فرزندشان 
و  آموزشی  سیستم  می افتند!  راهکار  و  آموزش 
رسانه ها در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند 
و همه در کنار هم برای آگاهی بخشی، آموزش و 

مهارت افزایی فرزندانمان تالش کنیم.«

فروش نخی سیگار در دکه ها را
متوقف کنیم

چندی  نیز  مشاغل  و  صنایع  ساماندهی  شرکت 
دکه ها  در  سیگار  نخی  »فروش  کرد:  اعالم  پیش 
شرکت  و  است  تخلف  کافه ون ها  استقرار  یا 
ساماندهی برای انجام این امور به بهره برداران هیچ 

مجوزی نداده است.«
»شرکت  عنوان  با  گزارشی  انتشار  به دنبال 
ساماندهی صنایع و مشاغل در کجای مدیریت 
برخی  بیان  به  که  دارد؟«  قرار  کرونایی  شرایط 
و  صنایع  ساماندهی  شرکت  کم کاری های  از 
مشاغل شهرداری تهران اشاره شد، این شرکت 
این  خصوص  در  جوابیه ای  ارسال  به  اقدام 
»ساماندهی  می آید:  ادامه  در  که  کرد  گزارش 
تابعه  شرکت های  از  شهر  مشاغل  و  صنایع 
بیماری  اوج  ایام  در  که  است  تهران  شهرداری 
گل  عرضه  کیوسک های  کنترل  وظیفه  کرونا 
و  موقت  بازارهای  بر  نظارت  مطبوعات،  و 
سی ان جی  جایگاه های  مدیریت  و  روزبازارها 
را بر عهده داشت. معاونت ها و مراکز متصدی 
ویژه ای  اقدامات  هر یک  در شرکت،  امور  این 
در این ایام عهده دار بودند که گزارش عملکرد 

انجام و سطح دربرگیری  به فراخور زمان  آنان 
مأموریت ها اطالع رسانی شده است. ضدعفونی 
الزام  و  سی ان جی  جایگاه های  دوره ای  کردن 
اصول  رعایت  با  به سوخت گیری  جایگاه داران 
اجازه  زمان  تا  روزبازارها  تعطیلی  بهداشتی، 
نمایندگان وزارت بهداشت و نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی، نظارت بر رعایت فاصله 
تنها   ... و  مطبوعاتی  کیوسک های  در  اجتماعی 
در  شرکت  این  که  است  اموری  از  بخشی 
اقدامات خود برای مقابله با کرونا در نظر داشته 
است که نادیده انگاشتن این فعالیت ها از سوی 
قضاوت  و  کم لطفی  از  نشان  محترم  رسانه  آن 

ناعادالنه دارد.«
از  اعم  گزارش  این  در  شده  یاد  موارد  از  فارغ 
... که  فروش نخی سیگار یا استقرار کافه ون ها و 
همگی از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
معرفی  تخلف  فی مابین  قراردادهای  طبق  و  شهر 
شده و شرکت ساماندهی برای انجام این امور به 
بهره برداران هیچ مجوزی نداده است؛ اما برخورد 
مجموعه  از  غیر  دیگری  متولی  آن ها  با  قانونی 

شهرداری دارد.
همچنین در ادامه آمده است: »شهرداری تهران 
به دلیل ورود جدی و داوطلبانه مدیریت شهری 
چارچوب  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  در 
باعنوان  تهران  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه 
الزم  اقدامات  انجام  به  تهران  شهرداری  »الزام 
تهران  شهر  تاب آوری  افزایش  جهت  فوری  و 
آلودگی  از  ناشی  اثر  کاهش  و  پیشگیری  برای 
اجتماعی  مسئولیت  انجام  و  کرونا«  ویروس 
مایحتاج  تأمین  در  مطلوب  خدمات رسانی  و 
ضدعفونی  و  تهرانی  شهروندان  ضروری 
و  معابر  عمومی،  نقل  و  حمل  وسایل  مستمر 
تالش حداکثری در جهت امکان ارائه خدمات 
و  منابع  از  گذشتن  و  الکترونیکی  به صورت 
منافع مادی شهرداری تهران در راستای کمک به 
اقتصاد شهروندان از سوی هیئت رئیسه شورای 
گرفته  قرار  تقدیر  مورد  تهران  شهر  اسالمی 
است. انتظار می رود اصحاب رسانه با توجه به 
اهمیت رسالت خود در اطالع رسانی درست و 
شفاف به عموم مردم، پیش از تحریر گزارش، 
تحقیقات الزم را در دستور کار خود قرار دهند.«

و  صنایع  ساماندهی  شرکت  اظهارات  به رغم 
که  شود  توجه  نکته  این  به  است  الزم  مشاغل، 
پاسخگویی  آن  تبع  به  و  نظارت  وظیفه  همچنان 

مناسب بر عهده شرکت مذکور است.

ارتباط معکوس
مصرف دخانیات
با امید به زندگی
و حال خوب



استعمال قلیان را در انتقال ویروس کووید-19
جدی بگیریم

یک متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل با 
ناقل بودن کرونا هستند،  افراد جامعه در خطر  اینکه همه  بیان 
گفت: »نمی توان تنها کسانیکه دخانیات مصرف می کنند را ناقل 
این بیماری دانست ولی نباید از مضرات آن نیز غافل بود. بطور 
مثال افرادیکه سیگار یا قلیان به صورت مشترک مصرف می کنند، 
شانس انتقال ویروس کرونا در آن ها نسبت به سایر افراد بیشتر 
بیمارانی که در  بیشتر  بیماری کرونا  ایام  به طور کلی در  است. 
خطر ریسک این بیماری قرار داشتند، افرادی بودند که دارای 
و  سرطان  دیابت،  باال،  فشارخون  مثل  زمینه ای  بیماری های 

نارسایی قلبی بودند.«
سیما محسنی آهنگر با اشاره به اینکه در مازندران تعداد بیماران 
تاالسمی زیاد است، تصریح کرد: »در ایام بیماری کرونا این افراد 
نظر می رسد  به  بنابراین  بودند؛  بیماری کرونا شده  کمتر دچار 
این افراد در شرایط بحرانی از منزل خارج نشده و مراقبت های 
بهداشتی را جدی گرفتند یا افراد ناقلی با آن ها در ارتباط نبودند. 
البته به غیر از افراد تاالسمی، کسانیکه بیماری زمینه ای داشتند 
و داروهایی را برای خودشان مصرف می کردند )به ویژه بیماران 
دیابت و فشارخون( خطر ابتال در آن ها به ویروس کرونا نسبت 

به مردم عادی بیشتر بوده است.«
وی ادامه داد: »افراد باالی ۴0 سال و چاق نیز در معرض خطر 
میر  و  داده مرگ  نشان  آمارها  و  دارند  قرار  بیماری  این  بیشتر 
افراد دیابتیک و فشارخون  بیماری کرونا بیشتر شامل  از  ناشی 
در  کرونا  بیماری  وضعیت  می رسد  نظر  به  به هرحال  بود.  باال 
بیشتر است  آشنایی  آن رعایت و  مازندران کمتر شده و علت 
و  مرگ  و  تهاجمی  بیماران  شده،  ارائه  آمار  براساس  چراکه 
میرهای ناشی از این بیماری در بیمارستان ها کمتر شده است. 

در واقع مردم یاد گرفتند چطور موارد بهداشتی را برای مقابله 
انجام دهند به طوریکه در این روزها بیماران مبتال به تنگی نفس 

شدید در بیمارستان ها دیده نمی شود.«
بیماری  دارای  بیماران  حاضر  حال  »در  افزود:  آهنگر  محسنی 
در  می شود  دیده  بیشتر  بیمارستان ها  در  روزها  این  گوارشی 
صورتی که این نوع ویروس قبل از شیوع کرونا وجود داشت و 
همکاران ما در شرایط بحرانی برای اینکه این بیماران به بیماری 
کرونا مبتال نشوند، به آن ها توصیه می کردند حداالمکان در منزل 

خود را درمان کنند.«

مرگ تدریجی ریه با مصرف مداوم دخانیات 
همچنین مرضیه قیامی کارشناس بهداشت محیط و مسئول برنامه 
با دخانیات شبکه بهداشت و درمان شهرستان  کنترل و مبارزه 
البرز هشدار داد که مصرف مداوم دخانیات، ریه را دچار مرگ 
که  باور  »این  کرد:  اعالم  این خصوص  در  و  می کند  تدریجی 
بافت ریه، خود را ترمیم می کند، پس می توانیم دخانیات مصرف 
قابلیت  ریه  است.  غلط  کنیم،  ترک  و هر وقت خواستیم  کنیم 
محافظت از خود را در شرایط عادی دارد ولی وقتی مدام در 
معرض دود سمی دخانیات قرار می گیرد، به تدریج این قابلیت را 

از دست داده و بافت آن دچار مرگ تدریجی می شود.«

سیگارکشیدن فرزندان، کابوس والدین است
بلندیان  بهداشت شهید  ادامه کارشناس سالمت روان مرکز  در 
شهرستان قزوین نیز گفت: »بسیاری از والدین، همیشه در ذهن 
و  می بینند  فرزندانشان  روی  به  رو  را  درخشان  آینده ای  خود 
همیشه تالش می کنند بهترین ها را برایشان مهیا کنند تا بتوانند 
از  رفتاری  مواقع  بعضی  ولی  کند.  پیدا  تحقق  آنان  رویاهای 
فرزندانشان سر می زند که ترسی به جانشان می افتد و آن قدر 

حالشان گرفته می شود که بدترین عاقبت ها جلوی چشمانشان 
جان می گیرد. همانند زمانی که سیگار در جیب فرزندشان پیدا 

می کنند یا متوجه بوی سیگار از دهان او می شوند.«
مهسا امامیه در ادامه افزود: »در این مواقع خانواده ها باید آگاهانه 
صحبت  قلیان  یا  سیگار  مصرف کننده  نوجوان  با  قاطعانه  و 
کنند. سیگار یکی از انتخاب های خطرناک است که باید حتما 
باید  چند  هر  شود.  صحبت  سیگاری  نوجوان  با  آن  مورد  در 
این  قلیان و مضرات  و  انواع سیگار  مورد  در  کاملی  اطالعات 
دودها به دست بیاورند، سپس با نوجوان صحبت کنند. در واقع 
این گونه  است  بهتر  و  باشد  تعاملی  به صورت  باید  گفت وگو 
یا  چیست؟«  قلیان  یا  سیگار  مورد  در  »نظرت  که  شود  شروع 
»کسی را که از سیگار استفاده می کند را می شناسی؟« یعنی او را 

وادار به تفکر و اظهارنظر کنند.«
وی ادامه داد: »با شروع چنین مکالمه ای با یک نوجوان سیگاری 
ادامه  نحوه  که  مواجه شوند  با دو جواب  است  معموال ممکن 
چیز  و  کرده  امتحان  که خودش  این  می کند.  تعیین  را  مکالمه 
خاصی نیست یا اینکه بسیاری از بچه ها از آن استفاده می کنند، 
پس عادی است. در نهایت باید اطمینان پیدا کرد که اطالعات 
آنان از طریق تجربه شخصی یا از طریق رسانه ها و صحبت های 
دوستان یا از طریق جست وجو در اینترنت به دست آمده است.«
از  قزوین  شهرستان  بهداشت  مرکز  روان  سالمت  کارشناس 
والدین خواست تا به نوجوان سیگاری خود عکس العمل شدید 
نشان ندهند، زیرا ممکن است بعضی از نوجوانان فقط از روی 
با دوستان و تجربه یک طعم جدید که  یا همراهی  کنجکاوی 
طعم  تجربه  مثل  درست  دارند  قلیان ها  و  سیگارها  از  بعضی 
به جای  پس  کنند.  تجربه  را  سیگار  به  زدن  پُک  یک شکالت، 
نظر  او  صداقت  از  خود  قدردانی  اظهار  با  شدید  عکس العمل 
دقیق و تجربه اش را جویا شوند زیرا قرار است در این مکالمه 

کاری کنند تا نوجوان محافظت از خود را در برابر خطرات یاد 
بگیرد نه آنکه از والدین بترسد و پنهان کاری کند.

وی یادآور شد: »والدین باید در پایان مکالمه این جمله را حتما 
با تفریح مخالف باشم بلکه  بگویند: »مساله این نیست که من 

خیلی دوستت دارم و نمی خواهم به تو صدمه ای برسد.«

3۸ درصد کرمانی ها
حداقل یکبار دخانیات مصرف کرده اند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 
یکی از عوامل بیماری و مرگ و میر، رژیم غذایی نامناسب است، 
گفت: »مصرف میوه و سبزیجات و ماهی در استان بسیار پایین 
اما مصرف فست فود و روغن های چرب و دخانیات باال است.«

مزمن،  بیماری های  به  ادامه  در  طباطبایی  احمدی  سیدوحید 
»مصرف  کرد:  تصریح  و  اشاره  فشارخون  و  دیابت  سرطان، 
الکل ۴  نامناسب، بی تحرکی و مصرف  دخانیات، رژیم غذایی 
عاملی هستند که در این بیماری ها نقش دارند و در همین راستا 
طبق  که  درحالیست  این  است.  شده  مطرح   ۴ در   ۴ استراتژی 
تحقیق انجام شده ۳۸ درصد مردم کرمان حداقل یکبار دخانیات 

مصرف کرده اند.«
وی در خصوص منع خدمات و تبلیغات کاالهای آسیب رسان 
و منع دستگاه ها در استفاده از این خدمات، اظهار داشت: »در 
این باره همکاری بین بخشی الزم است تا اتاق اصناف نظارت 
و دستگاه هایی مانند ارشاد و صدا و سیما و آموزش و پرورش 

و دادستانی پای کار باشند.«

تالش »ترنم زیبای محبت« در هفته ملی بدون دخانیات
به  »نه  نماد  از جای گذاری  محبت«  زیبای  »ترنم  موسسه  مدیر 
دخانیات« در ساختمان معاونت فرهنگی و امور جوانان فارس 
ملی  هفته  فرارسیدن  به  توجه  با  »ترنمی ها  گفت:  و  داد  خبر 

هفته ملی بدون دخانیات در تمامی استان های کشور نیز همانند سال های گذشته 
گرامی داشته شد؛ اما اینبار تفاوتی در این هفته نسبت به سال های گذشته بود و 
این همان حضور مهمان ناخوانده کووید-19 در کشور بود. ویروسی که یکی از 
راه های ابتال و تشدید آن در افراد مبتال استعمال انواع محصوالت دخانی است. 
بنابراین خط مشی اصلی بیشتر کارشناسان و متخصصان در این هفته اغلب حول 
این مسئله گذشت. گفتنی است؛ شعار روز جهانی بدون دخانیات امسال »کمک به 
پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان و جوانان و محافظت از آنها در برابر 

بازاریابی و تبلیغات شرکت های بزرگ دخانیات« است. در واقع تمرکز موضوع 
روز جهانی بدون دخانیات روز ۳1 ماه می )11خرداد 1۳99( محافظت از نوجوانان 
و جوانان در برابر بازاریابی و تبلیغات شرکت های بزرگ دخانیات و کمک به آنها 
امسال سازمان جهانی  است.  نیکوتین  و  دخانیات  از  استفاده  در  برای جلوگیری 
بهداشت با »کمپین محافظت از نوجوانان و جوانان در برابر بازاریابی شرکت های 
دخانیات«، فعالیت ها و تالش هایی را حمایت و تشویق می کند که نوجوانان را قادر 
می سازد در برابر تبلیغات شرکت ها مقاومت کرده و از مصرف هرگونه محصول 

دخانی یا نیکوتین دار)سیگار، قلیان و دیگر دستگاه های مولد نیکوتین( خودداری 
نمایند و به انتشار این پیام و کمپین، در بین دوستان خود کمک کنند. این سازمان 
همچنین به افشای روش های فریبکاری تبلیغاتی که شرکت های دخانی برای فروش 
محصوالت خود به جوانان به کار می برند، می پردازد. همچنین از افراد مشهور و 
محبوب، رسانه ها و دیگر تاثیرگذاران جامعه همچون والدین، معلمان، استادان و 
مربیان انتظار دارد در برابر این پیام ها و تبلیغات مواد دخانی با جذابیت های ظاهری 

همچون شکل، رنگ، طعم و پاکت های سیگار از جوانان محافظت نمایند.

گزارشی از هفته ملی بدون دخانیات در استان های کشور

کارزار دخانیات
و پاندومی کرونا جدی گرفته شود
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یک مطالعه جدید نشان می دهد برخی بیماران مبتال به سرطان در 
اثر ابتال به بیماری کووید-19 جان خود را از دست می دهند. افراد 
ابتال به بیماری کووید-19 بیشتر از  مبتال به سرطان در صورت 
مردم عادی در معرض خطر مرگ قرار دارند؛ این در حالی است 
که مردان مبتال به سرطان و بیماران مبتال به سرطان دارای سن باال 
و سابقه استعمال سیگار، در صورت ابتال به این بیماری با احتمال 
باالتری با مرگ رو به رو هستند. به گزارش یو اس آ تودی، بر اساس 
به  مبتال  افراد  شد،  منتشر   Lancet مجله  در  اخیرا  که  مطالعه ای 
سرطان در صورت ابتال به بیماری کووید-19 به مراتب بیشتر از 
مردم عادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. از این میان مردان 
دارای مشکالت  به سرطانی که  مبتال  بیماران  به سرطان و  مبتال 
متعدد سالمتی هستند و سابقه استعمال سیگار دارند و سن آنها 
باال است، در صورت ابتال به این بیماری احتمال اینکه جان خود 

را از دست بدهند باال است.
از  درصد   ۶ حدود  جان  کووید-19  بیماری  که  حالی  در 
مطالعه  این  است،  گرفته  را  بیماری  این  به  مبتال  آمریکایی های 
نشان داد که 1۳ درصد از بیماران مبتال به سرطان یک ماه پس از 
آنکه به ویروس کرونا مبتال شده اند، جان خود را از دست داده اند.
سرطان  موسسه  از  مطالعه  این  محققان  از  یکی  چویری  تونی 
بهتر  درک  به منظور  مطالعه  »این  گفت:  بوستون  در  دانافاربر 
خطرات احتمالی که ممکن است بیماران سرطانی در هنگام ابتال 
به این بیماری با آن روبرو شوند، انجام شده است. انتظار می رود 
زنان باردار و افرادی که مبتال به بیماری های خود ایمنی، سرطان 
کاهش  دلیل  به  هستند  عضو  پیوند  دریافت کننده  افراد  و  خون 
کشنده  ویروس  برابر  در  عفونت،  با  مبارزه  در  آنها  بدن  توانایی 

آسیب پذیرترند.«
کارل جون، ایمنی شناس و سرطان شناس دانشکده پزشکی پرلمن 
کامال  افراد  این  »بدن  کرد:  تاکید  اینباره  در  نیز  پنسیلوانیا  دانشگاه 
آسیب پذیر هم نیست و سیستم ایمنی اندکی از بدن در برابر عوامل 
خارجی محافظت می کند و ممکن است برخی مواقع سیستم ایمنی 
بدن آنها نسبت به سیستم ایمنی بدن یک فرد معمولی بهتر نیز عمل 
کند. اما هنوز مشخص نیست که چرا برخی از این افراد در صورت 
ابتال به بیماری مانند کووید-19 جان خود را از دست می دهند. بدن 
بسیاری از این افراد هنگام ابتال به بیماری کووید-19 واکنش جدی 
به جای  بدن  ایمنی  سیستم  و  می دهد  نشان  بیماری  این  به  نسبت 
حمله به ویروس، به اندام ها حمله می کند. شاید بدن هایی که توانایی 
کمتری در مبارزه با بیماری دارند، این اتفاق برایشان رخ می دهد.«

جورج دالی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نیز گفت: 
افراد حداقل ممکن است  این  بدن  »این فرضیه مطرح است که 
داشته  ایمنی  سیستم  سرکوب  برابر  در  متوسطی  محافظتی  اثر 
باشد. سرکوب سیستم ایمنی در واقع کاهش فعال شدن و بازده 
اثر  واقع  در  ایمنی  سیستم  اجزای  از  برخی  است.  سیستم  این 

سرکوب کنندگی بر بخش های دیگر دارد.«
کالیفرنیا،  دانشگاه  سرطان  پزشک  ریباس  آنتونی  نیز  ادامه  در 
لس آنجلس گفت: »یافته های مطالعه جدید نشان می دهد بیماران 
در  که  باشند  موضوع  این  نگران  اینکه  از  بیش  اکنون  سرطانی 
معرض خطر ابتال به بیماری کووید-19 قرار دارند، باید نگران این 
باشند که نمی توانند مراحل درمانشان را به طور منظم انجام دهند. 
بسیاری  دارد.  آنها  برای  از ویروس  بیشتری  بسیار  سرطان خطر 
تضعیف  به گونه ای  را  بدن  ایمنی  سیستم  سرطان،  درمان های  از 
نمی کنند که بدن نتواند با ویروس مبارزه کنند؛ بنابراین این تصور 
ناقصی  کامال  به سرطان عملکرد  مبتال  بیماران  ایمنی  که سیستم 
دارد، از نظر من صحیح نیست. در حقیقت بسیاری از درمان های 
مدرن سرطان به هیچ وجه سیستم ایمنی بدن را تضعیف نمی کنند 

مبارزه  به  ایمنی درمانی هستند که  مانند  آنها روشی  از  و برخی 
موش ها  روی  بر  که  آزمایشاتی  در  و  می کنند  کمک  سرطان  با 
انجام شده است، روش های درمانی به سیستم ایمنی در مبارزه با 

عفونت های ویروسی کمک کرد.«
ایمونوتراپی ) Immunotherapy( یک  یا  ایمنی درمانی  در واقع 
که  است  سرطان  ازجمله  بیماری ها  برخی  برای  درمانی  روش 
برخی  می کند.  عمل  ایمنی  سیستم  پاسخ  یا سرکوب  تحریک  با 
اینترلوکین ها، سیتوکین ها و کموکین ها در این روش درمانی به کار 
رفته اند. تحریک سیستم ایمنی برای درمان سرطان و برخی انواع 

نقص سیستم ایمنی به کار رفته است.
این  در  که  »افرادی  افزود:  بیشتر  توضیح  در  ادامه  در  چویری 
آنها  بدن  وضعیت  بودند،  فعال  سرطان  به  مبتال  جدید  مطالعه 
قرار  بهبودی  مرحله  در  سرطان  بیماری  که  افرادی  به  نسبت 
از  یا نوعی  مانند جراحی  اما معالجات خاص  بود.  داشت، بدتر 
 Checkpoint( روش ایمنی درمانی به نام مهارکننده وارسی ایمنی
ویروس  به  افراد  این  ابتالی  خطر  افزایش  باعث   )inhibitor 
نمی شوند. مهارکننده وارسی ایمنی نوعی از ایمنی درمانی سرطان 
ایمنی را هدف قرار می دهد و کارش تنظیم و  است که وارسی 
کنترل دستگاه ایمنی است. برخی سلول های سرطانی می توانند با 
تحریک این فرایند، خود را از حمله دستگاه ایمنی مصون کنند.«

طی این مطالعه محققان 9۲۸ بیمار مبتال به سرطان که از اواسط 
ماه مارس تا اواسط آوریل در ایاالت متحده، کانادا و اسپانیا به 

بیماری کووید- 19 مبتال شده بودند را مورد بررسی قرار دادند.
ابتال  از  پس  را  افراد  این  مرگ  خطر  باال  »سن  گفت:  چویری 
بیماری  به  که  به سرطان  مبتال  بیماران جوان  و  می دهد  افزایش 
کووید-19 مبتال شده بودند در مقایسه با سالمندان سالم، وضعیت 

بهتری داشتند.«
این مطالعه نشان داد که بیماری کووید-19 جان ۶ درصد افراد 
مبتال به سرطان زیر ۶۵ سال را گرفته است و ۲۵ درصد از افراد 
مبتال به سرطان دارای این بیماری، افراد مسن تر بودند. مردان نیز 
بیشتر از زنان جان خود را از دست می دهند. افرادی که سیگار 
نیز  هستند  زیادی  سالمتی  مشکالت  دارای  و  می کنند  استعمال 

خطر مرگ آنها در صورت ابتال بیشتر است.
پستان  سرطان  مطالعه  این  شرکت کنندگان  از  درصد   ۲0 تقریبًا 
اما محققان  بودند  پروستات  به سرطان  مبتال  دیگر  و 1۶ درصد 
توبیاس  هرچند  نکردند.  پیدا  مرگ  و  سرطان  نوع  بین  ارتباطی 

Memorial Sloan" هول متخصص بیماری های عفونی موسسه
 Kettering" گفت: »مبتالیان به سرطان ریه بیشتر از مبتالیان به 
انواع دیگر سرطان در صورت ابتال به این ویروس جان خود را 
از دست می دهند. به طور کلی احساس می کنم که بیماران مبتال به 

سرطان ریه در معرض خطر بیشتری هستند.«
هیچ  اما  دادند،  قرار  بررسی  مورد  را  چاقی  همچنین  محققان 
ارتباطی بین اضافه وزن و خطر مرگ در بیماران سرطانی مبتال 
به کووید-19مشاهده نشد. همچنین بیماران سرطانی در نژادهای 
مختلف نیز هنگام ابتال به این بیماری عالئم متفاوتی نداشتند و 

در صورت ابتال، همه نژادها عالئم یکسان داشتند.
که  شخصی  هر  برای  کار  »بهترین  کرد:  تاکید  خاتمه  در  هول 
رعایت  است  خاصی  بیماری  یا  ضعیف  ایمنی  سیستم  دارای 
نکات بهداشتی مانند پوشیدن ماسک در مالء عام، فاصله گرفتن 
به  ابتال  از  اجتناب  برای  دست ها  مرتب  شستن  و  دیگران  از 
کووید-19 است. رعایت این موارد برای پیشگیری از ابتال بسیار 
مهم است. نکته امیدوارکننده این است که تقریبا از هر 10 بیمار 
مبتال به سرطان که به بیماری کووید-19 نیز مبتال شده اند 9 نفر 

جان سالم از این بیماری به در می برند.«

سیگاری های مبتال به سرطان
کرونا را جدی بگیرند

به  تغییر  کمی  با  گذشته  ادوار  همانند  دخانیات«،  »بدون 
علت شرایط جامعه و حاکم بودن کرونا به جای برگزاری 
جای گذاری  و  نصب  با  تجمع،  و  خیابانی  تئاتر  همایش، 
و  فرهنگی  معاونت  ساختمان  در  دخانیات«  به  »نه  نماد 
امور جوانان فارس )پشت باغ جنت( که محل رفت و آمد 
جوانان است، به جنگ علیه دخانیات رفتند که مورد توجه 

عموم قرار گرفت.«
نشان  کار  این  از  »هدف  افزود:  ادامه  در  شجاعی  فرانک 
به  نسبت  جوانان  آگاه سازی  و  دخانیات  پلیدی های  دادن 
نفر  یک  به  اجتماعی  حرکت  این  اگر  و  بود  آن  مضرات 
به  از دخانیات دور شود، آن را  تا  تلنگری وارد کرده  هم 
فال نیک می گیریم و برای ما با ارزش هست. همچنین با 
کلیپ هایی که در این چند روز در مورد »نه به دخانیات« 
که  جوان  چند  توانستیم  شد  پخش  موسسه  توسط  در 
مصرف کننده سیگار و قلیان بودند را جذب موسسه کنیم و 
در مشاوره هایی که به آنها می دهیم، به سمت ترک سیگار 

هدایت خواهند شد.«

مصرف دخانیات در چهارمحال و بختیاری
باالتر از میانگین کشوری است

با  نیز  بختیاری  و  چهارمحال  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
عنوان  با  دخانیات  بدون  جهانی  روز  امسال  اینکه  اعالم 
»محافظت از جوانان در برابر فریبکاری و ترفند های صنایع 
دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات و نیکوتین در آنها« 
نامگذاری شده و الزم است بر پررنگ شدن تأثیرات مخرب 
ترفند ها و روش های اغواکننده و فریبنده صنایع دخانی بر 
افزایش مصرف دخانیات توسط نوجوانان و جوانان به ویژه 
گفت:  شود،  تأکید  شکل  هر  به  آنها  خنثی کردن  و  بانوان 
بین  در  سیگار  و  قلیان  شامل  سبک  دخانی  مواد  »مصرف 
بین  در  و  درصد   1۳ بختیاری  و  چهارمحال  در  پسر ها 
دختران این استان ۸ درصد است که این آمار یک درصد 

بیشتر از میانگین کشوری است.«
دکتر جزایری در ادامه افزود: »برای افزایش آگاهی عمومی 
از  دخانیات  مضر  تأثیرات  و  نوجوانان  و  جوانان  به ویژه 
سرطان تا بیماری های تنفسی مزمن، اهمیت کاهش مصرف 
دخانیات و همچنین خطرات مواجهه با دود دست دوم و 
سوم، تمرکز بر روی فعالیت های آموزشی و اقدامات باید 

گسترش یابد.«

طرح کشوری نفس جهت مقابله با دخانیات
برای اولین بار در یزد

پزشکی  علوم  دانشگاه  کار  و  محیط  سالمت  گروه  مدیر 
شهید صدوقی هم با بیان اینکه مقابله با شیوع کرونا و تأمین 
دخانی  مواد  مصرف  عدم  مستلزم  جامعه  عمومی  سالمت 
علیه  مبارزه  رویکرد  با  نفس  کشوری  »طرح  گفت:  است، 

مصرف دخانیات برای اولین بار در یزد اجرا شد.«
با اشاره به ضرورت رعایت بهداشت فردی  رضا جعفری 
اظهار  مختلف،  بیماری های  به  ابتال  از  جلوگیری  برای 
و  فرزندان  سالمت  از  صیانت  به منظور  نفس  »طرح  کرد: 
علوم  دانشگاه  توسط  دخانیات  اپیدمی  مهار  در  خانواده ها 
پزشکی طراحی و تدوین شده است. این طرح اقدامی حائز 
اهمیت در راستای مبارزه علیه مصرف دخانیات در کشور 
است و  این مهم برای اولین بار در کشور و استان یزد اجرا 
شده و از این پس خانواده ها می توانند در این طرح شرکت 

کنند.«
یزد  پزشکی  دانشگاه علوم  کار  مدیر گروه سالمت محیط 
دخانی  مواد  دیگر  و  سیگار  قلیان،  منفی  تاثیر  از  ادامه  در 
منظور  همین  »به  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  کرونا  شیوع  بر 
برخورد  برای  قبلی  از شیوه های  متفاوتی  راهکارهای  باید 
محصوالت  مصرف کنندگان  همچنین  و  عرضه کنندگان  با 
نتایج  این صورت  غیر  در  که  شود  گرفته  نظر  در  دخانی 
همچنین  بود.  خواهد  جامعه  انتظار  در  زیان باری  به  شدت 
خانواده ها در این طرح متعهد می شوند از استعمال هر نوع 
فرآورده دخانی نظیر سیگار، قلیان، توتون، تنباکو و معسل 
میهمانی ها و مراسمی شرکت  خودداری کرده و صرفا در 

کنند که به رعایت اصول بهداشتی پایبند باشند.«
از  حمایت  و  پایبندی  اینکه  بیان  با  پایان  در  جعفری 
مصرف  از  عاری  سالمت محور  و  عام المنفعه  طرح های 
کرد:  بیان  است،  طرح  این  تعهدات  دیگر  از  دخانیات 
فردی  برنامه خودمراقبتی  از  افراد  طرح،  این  اجرای  »با 
و خانوادگی آگاهی بیشتری یافته و با مراجعه به مراکز 
با  را  دخانیات  مصرف  ارتباط  سالمت،  جامع  خدمات 
معده،  مری،  ریه، حنجره،  ازجمله  انواع سرطان  به  ابتال 
حمله های قلبی و عروقی، آسم، تنگی نفس، عفونت لثه، 
گلودرد، چین و چروک پوست و پیری زودرس را مورد 

بررسی قرار می دهند.«

افراد سیگاری 2.5 برابر افراد غیرسیگاری
در معرض خطر بیماری کرونا قرار دارند

سنندج  دخانیات شهرستان  برنامه  کارشناس  همچنین یک 
غیرسیگاری  افراد  برابر   ۲.۵ سیگاری  افراد  اینکه  اعالم  با 
در معرض خطر بیماری کرونا قرار دارند، گفت: »مطالعات 

نشان داده احتمال ابتال به بیماری کرونا در افراد سیگاری 
این راستا  بیشتر است. در  افراد غیرسیگاری  با  در مقایسه 
تمام  پلمپ  دادستان کشور دستور  کرونا،  اپیدمی  با شیوع 

قلیانسراها را صادر کرد .«
علیرضا حبیبی در ادامه افزود: »از آنجاکه قلیانسراها کانون 
بیماری ها ناشی از  انواع  نشر و گسترش ویروس کرونا و 
قلیان محسوب می شود، با شیوع ویروس کرونا 1۳0 مرکز 
قلیان در سطح شهر سنندج از جمله قلیانسراهای کوه آبیدر، 

پارک it، میدان گاز و پارک کودک سنندج پلمپ شد.«
وی با اشاره به اینکه در طول ۳ ماه اخیر تعداد 1۳۵ عدد 
داد:  ادامه  شد،  ضبط  و  کشف  و  جمع آوری  قلیان  ادوات 
زنگ  سال   1۴ به  سال   1۸ از  سیگاری  افراد  سن  »کاهش 
نتایج  چراکه  است  مسئولین  و  خانواده ها  برای  خطری 
افراد سیگاری در  از ۷0 درصد  بیش  داده  نشان  تحقیقات 
همچنین  آورده اند.  روی  کشیدن  سیگار  به  نوجوانی  سن 
طبق آیین نامه وزارت بهداشت، فروش سیگار به افراد زیر 
1۸ سال ممنوع و طبق ماده 1۳ این آیین نامه فروش سیگار 
به نوجوانان زیر 1۸ سال ممنوع و جرم محسوب می شود.«
مواد  عرضه  مراکز  قانون  »طبق  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
دخانی باید 100 متر از مراکز آموزشی فاصله داشته باشند؛ 
مراکز  با  آن  فاصله  که  اماکنی  گذشته  سال  راستا  این  در 
آموزشی کمتر از 100 متر به مراجع قضایی معرفی و پلمپ 
شد. همچنین 1۳ درصد متصدیان اماکن تهیه و توزیع مواد 
مصرف  سیگار  سنندج  شهر  سطح  در  بهداشتی  خوراکی 

می کنند که این شاخص در کشور 1۴ درصد است.«
که  غذا  مکان عرضه   10 گذشته  »سال  یادآور شد:  حبیبی 
از ادوات  نبودند پلمپ و 10۴ عدد  مجاز به عرضه قلیان 
قلیان در این مراکز ضبط شد. همچنین در بخش حسن آباد 

سه مکان عرضه قلیان پلمپ و تعطیل شد.«
دخانیات  مصرف  که  داده  نشان  »تحقیقات  داد:  ادامه  وی 
احتمال ابتال به انواع سرطان و بیماری های قلبی را در افراد 
افزایش می دهد. در این راستا ارتقای سطح آگاهی عمومی 
جامعه در خصوص اثرات زیانبار دخانیات ضروری است.«

نرخ شیوع اعتیاد به سیگار در جمعیت زیر 15 سال 
خراسان رضوی 2۰ درصد است

همچنین دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
خراسان رضوی گفت: »روزانه حدود ۸ میلیون نخ سیگار 
 ۴۳ معادل  آن  هزینه  که  می شود  دود  رضوی  خراسان  در 

میلیارد و ۵00 میلیون ریال است.«
که  مطلب  این  به  اشاره  با  ادامه  در  صالحی  محمدحسین 
نرخ شیوع اعتیاد به سیگار در جمعیت زیر 1۵ سال استان 
۲0 درصد، معادل 9۶0 هزار نفر است، تاکید کرد: »ساالنه 
میلیارد   ۶00 و  هزار  یک  ارزش  به  سیگار  نخ  میلیارد   ۳
معمول  به طور  همچنین  می شود.  مصرف  استان  در  تومان 
بیماری  درمان  صرف  دخانیات  استعمال  هزینه  برابر   ۲.۵
بالی  این  مصرف  با  مرتبط  بیماری های  از  سیگاری  افراد 
گفت  می توان  درمجموع  بنابراین  می شود.  خانمان سوز 
ساالنه مصرف سیگار و درمان بیماری های ناشی از آن در 

خراسان رضوی حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال هزینه دارد.«
وی تصریح کرد: »متأسفانه سن شروع استعمال سیگار در 
خراسان رضوی به کمتر از 1۵ سال رسیده است و میزان 
مصرف سیگار میان زنان با توجه به جایگاه ویژه تربیتی و 
فرهنگی مادران در خانواده حدود ۴.۵ درصد است که البته 
در  متأسفانه  نیز  نرخ  همین  میدانی  بررسی های  اساس  بر 

حال افزایش است.«

در همدان 1۰ تا 11 درصد جمعیت
مصرف کننده دخانیات هستند

کارشناس بهداشت و محیط مرکز بهداشت استان همدان 
قیمت  رفتن  باال  با  سیگار  مصرف  اینکه  اعالم  با  نیز 
به وسیله  سیگار  قیمت  »افزایش  گفت:  می یابد،  کاهش 
مالیات برای هر نخ می تواند راهکار مناسبی برای کاهش 
مصرف سیگار باشد. اگر مالیات بر قیمت خرده فروشی 
وضع شود، این پول از طریق خزانه به دولت بر می گردد 
مصرف  درمان  هزینه  و  دخانیات  با  مبارزه  راه  در  و 

می شود.«
قیمت  درصد   ۲0 »اگر  افزود:  ادامه  در  خدابخشی  مهدی 
کاهش  مصرف کنندگان  درصد   ۲ برود  باال  دخانیات 
 11 تا   10 همدان  استان  در  که  حالیست  در  این  می یابد. 
درصد جمعیت مصرف کننده دخانیات هستند و برنامه های 
درخصوص  تبلیغات  و  خانواده ها  آگاه سازی  آموزشی، 
در  زیادی  تاثیر  شود  نهادینه  جامعه  در  سیگار  مضرات 

کاهش مصرف سیگار خواهد داشت.«
در  مهمی  نقش  »خانواده ها  داشت:  اظهار  خدابخشی 
حضور  در  نباید  والدین  و  دارند  دخانیات  از  پیشگری 
کار  این  و  کنند  مصرف  قلیان  و  سیگار  خود  فرزندان 
فرزندان را به سمت دخانیات سوق می دهد. همچنین یکی 
از دالیل اصلی گرایش خانم ها به مصرف سیگار، کاهش 
وزن است اما آنها با مصرف دخانیات دچار انواع سرطان، 
سکته های  و  مغزی  سکته های  آسم،  پوستی،  بیماری های 

قلبی و عروقی خواهند شد.«
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 19۸۷ سال  از  می شود.  برگزار  می  ماه   ۳1 در  سال  هر  دخانیات  بدون  جهانی  روز 
کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان روز جهانی بدون 
نموده  جلب  دخانیات  از  استفاده  خطرات  و  مضرات  به  را  همگان  توجه  دخانیات، 
اساس  بر  می پردازند.  آن  از  ناشی  مرگ و میر  از  جلوگیری  راهکارهای  بررسی  به  و 
گزارش های ارائه شده توسط مجامع مرتبط سیگار عامل اصلی یا کمکی در پیدایش 
بیش از ۵0 نوع بیماری و ۲0 نوع سرطان در بدن است و سالیانه ۵ میلیون نفر به علت  

بیماری های ناشی از سیگار جان می سپارند.
در این خصوص رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: »گزارش ها نشان می دهد 
که در سال ۲0۲0 میالدی، 10 میلیون نفر در سال به علت  بیماری های ناشی از سیگار فوت 
می شوند، با این تفاوت که ۷ میلیون آن در کشورهای در حال پیشرفت و ۳ میلیون آن در 
کشورهای پیشرفته  زندگی می کردند. در کشور ایران هم نزدیک به 10 میلیون سیگاری، 
روزانه بیش از سه میلیارد تومان خرج سیگار می کنند و به طور متوسط دولت ها بیش از 
بیماری ها و درمان عوارض ناشی از سیگار«  برابر مبلغ مصرف سیگار صرف »هزینه  دو 
می نمایند. معاون بهداشتی وزارت بهداشت اعالم کرده آنچه وزارت بهداشت مورد بررسی 
قرار داده است، ساالنه حدود ۴0 تا ۴۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود )در 
گزارش دیگر این تعداد ۵۴ میلیارد نخ سیگار است( و معموال جوانان کشور و نوجوانان 
سیگار  به  اعتیاد  و  کشیدن  به  ترغیب  برای  اصلی  هدف  سال   1۵ تا   10 سنی  گروه های 

هستند.«
سیدحسن موسوی چلک در ادامه با اشاره به اینکه خاطرم هست چند سال قبل آقای دکتر 
ایرج حریرچی که به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت در یک نشست خبری شرکت کرده 
بود در خصوص گرایش به مصرف سیگار دختران آماری نگران کننده داده بود، تاکید کرد: 
»وی در آن نشست خبری درباره آمار مصرف سیگار با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در 
دختران نوجوان از کمتر از یک  درصد به ۲.1 درصد رسیده است، تصریح کرد: »این آمار 
در پسران از ۵.1 به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه استعمال سیگار 
و قلیان در حوزه ورود به مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی است، خانواده ها 
باید هوشیار باشند و بدانند که مصرف قلیان در کنار نوجوان ها چه ضربه ای می تواند به آنها 
وارد کند. در حال حاضر ۶.۶ درصد دختران 1۳ تا 1۵ساله سابقه مصرف قلیان دارند که 

این رقم در پسران 11.1 درصد اعالم شده است.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات کشور 
نیز پیش از این اعالم کرده بود )در آذر ماه سال قبل(، آمار جالب و قابل تأمل دیگری هم 
می دهد: » طبق جدیدترین آمارها، حدود ۲0 درصد آقایان و ۲ درصد خانم ها در کشورمان 

روزانه سیگار می کشند. نکته هشداردهنده ای که در این گزارش ها آمده آمار مصرف سیگار 
در دختران نوجوان است که در سال های گذشته زنانه  شدن و همچنین کاهش سن ابتال 
و  تربیتی  آموزشی،  نهادهای  و  مسئوالن  و  می شود  قلمداد  تهدیدکننده  بسیار  آسیب  ها  به 
این زنگ خطر شنیده نشود آسیب های زیادی  اگر  باید چاره اندیشی کنند زیرا  برنامه ریز 
برای جامعه در پی خواهد داشت. فارغ از تمام این ها، زنان به واسطه نقش های محوری خود 
در خانواده می توانند دیگر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار دهند و از آنجاکه سیگار 
اغلب اوقات دروازه ای برای ورود به سمت مواد مخدر است، سیگاری شدن دختر یا مادر 
خانواده نگرانی های زیادی را ایجاد می کند؛ چراکه فرزندان از مادر خود الگو می گیرند و 
مادر، فرشته زندگی هرکدام از ماست. به همین خاطر هم سیگار کشیدن زن خانواده حرمت 

و قبح گرایش به دخانیات را در خانواده می شکند.«
وی ادامه داد: »گرچه فکر می کنم سیگار کشیدن مردان هم عوارض متعددی دارد ولی تجربه 
زیستی نشان می دهد که گرایش زنان به سمت سیگار و قلیان و دیگر مواد دخانی می تواند 
در عده ایی از آنان، زمینه را برای مشکالت دیگر فراهم کند. در پایان الزم است اشاره کنم 
که به دلیل قبح کم اجتماعی این موضوع در کشور بیشترین تمرکز در سیاستگذاری ها و 
برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی روی مواد مخدر و روانگردان ها هست و توجه بسیار 
کم و شاید بهتر است اشاره کنم آنقدر این توجه و تمرکز کم هست که به ناچیز بودن 

بسیار نزدیک است.«

در فاصله گذاری اجتماعی نیاز به همبستگی داریم
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز همچنین به لزوم بازنگری در عنوان فاصله گذاری 
نیاز به همبستگی اجتماعی بیشتر داریم.  اجتماعی اشاره و تاکید کرد: »در این خصوص 
همبستگی  و  اتحاد، وحدت  به  نیاز  می شود،  ایجاد  جامعه   هر  در  بحرانی  وقتی  واقع  در 
از  منظور  می شود.  احساس  پیش  از  بیش  بحران  از  خروج  برای  اجتماعی  پیوندهای  و 
همبستگی اجتماعی احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و 
اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان ها به طور کلی و حتی 

وابستگی متقابل حیات و منافع آنها باشد است.«
»به زبان جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای را  افزود:  ادامه  سیدحسن موسوی چلک در 
می رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته اند و 
به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. ضمن اینکه در حوزه اجتماعی نگاهی که دورکیم 
به این مفهوم دارد مورد توجه قرار گرفته است. وی معتقد است که همبستگی اجتماعی 
و وفاق ملی بر اساس ارزش ها و قواعد اخالقی و پذیرش این ارزش ها از جانب اکثریت 

افراد جامعه صورت می گیرد.«
موسوی چلک در ادامه بر اهمیت مشارکت عموم مردم در این زمینه تاکید کرد و گفت: 
»این مفهوم این گونه گفته است که مردم باید قبول کنند همکاری آگاهانه و از روی میل و 
اراده برای رسیدن به یک هدف خاص که در این شرایط کنترل و کاهش کرونا است داشته 
باشند. به عبارت دیگر مشارکت عموم مردم همراه با اختیار در یک عمل جمعی توأم با 
تعهد با مسئولیت است. امروزه با این شرایطی که داریم بیش از همیشه به این همبستگی 

و مشارکت نیاز است.«
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین تاکید کرد: »یکی از ویژگی های بحران ها 
این است که اگر مردم مسؤلیت پذیری بیشتری داشته باشند، مدیریت آن بحران ها بهتر انجام 
می شود. لذا تقویت ارتباطات مردم به تناسب شرایط می تواند در تقویت این مسؤلیت پذیری 
به  نباشد.  فیزیکی  است  ممکن  ارتباطات  این  الزامًا  باشد.  تأثیرگذار  عمومی  مشارکت  و 
گونه ای که در خصوص کرونا به دلیل راه های انتقال آن اتفاقًا نیاز داریم از نظر فیزیکی از 
حضور در اجتماع و جمع دوری کنیم. ولی این به منزله قطع ارتباط مردم با یکدیگر نیست.«
وی افزود: »در چنین شرایطی بیش از همیشه مردم به حفظ و تقویت ارتباطات نیاز دارند 
تا بتوانند راحت تر این شرایط سخت را با کمترین پیامد منفی بگذرانند. لذا فکر می کنم 
بهتر است در طرح فاصله گذاری اجتماعی که می بایست خیلی زودتر انجام می شد از عنوان 
دیگری که االن گویا در جامعه جهانی هم از آن یاد می شود به عنوان فاصله فیزیکی یاد 
شود. چون وقتی صحبت از فاصله اجتماعی می شود، برداشت عکس آن چیزی است که 
به تفاوت میان  به دنبال آن هستیم. در واقع در خصوص فاصله اجتماعی  برنامه  این  در 
گروه های اجتماعی در یک جامعه بر اساس برخی از مؤلفه های از پیش تعیین شده و قابل 
اندازه گیری اشاره می شود و در واقع این مفهوم ارتباطی به فاصله مکانی ندارد. این مفهوم 

بیشتر به تفاوت ها در طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت، جنسیت و ... اشاره دارد.«

زنگ خطر افزایش مصرف سیگار شنیده شود!

پرسش و پاسخی که در ادامه می خوانید، بر مبنای آخرین شواهد علمی در خصوص ارتباط 
ویروس کووید- 19 با مصرف دخانیات انجام شده است. تحقیقات در خصوص رابطه 
مصرف سیگار، قلیان و انواع سیگارهای الکترونیک با ویروس کرونا نشان می دهد که مصرف 
این فراورده ها در شدت بروز عالئم این ویروس موثر هستند. بنابراین باالبردن سطح آگاهی 
در این خصوص الزم است. همچنین خالء های پژوهشی قابل مالحظه ای در این خصوص 

مشاهده می شود که باید به آن نیز پرداخت. 

ارتباط منطقی میان ابتال به ویروس کووید- 19
و مصرف دخانیات چیست؟

مصرف دخانیات می تواند خطر ابتال به ویروس کرونا را افزایش دهد. بیمارانی که مصرف 
دخانیات را در پرونده خود دارند، عوارض این ویروس جدی تر از افراد غیر سیگاری در آنها 
بروز کرده است. چنانچه این بیماران به بخش مراقبت های ویژه راه یابند، به دستگاه تنفس 

مکانیکی نیاز خواهند داشت و شرایط درمانی دشوارتری را پشت سر خواهند گذاشت. 
همانطور که بارها به این مسئله اذعان شده است، مصرف دخانیات به عنوان عامل خطر 
بسیاری از بیماری های تنفسی ازجمله سرماخوردگی، آنفوالنزا، پنومونی و سل به حساب 
می آید. به عالوه اینکه مصرف دخانیات بر روی دستگاه تنفسی، افراد مصرف کننده را بیشتر 
در معرض این بیماری ها قرار می دهد. مصرف دخانیات همچنین احتمال ابتال به سندرم حاد 
تنفسی را نیز تشدید می کند. این سندرم یکی از مواردی است که وضعیت بیماران مبتال به 

کووید- 19 را سخت تر می کند. 
مصرف هر گونه فراورده های دخانی می تواند برای بدن از جمله برای دستگاه تنفسی، قلب و 
عروقی مضر باشد و کووید- 19 به این قسمت های بدن آسیب وارد می کند. برمبنای شواهد 
به دست آمده از کشور چین به عنوان مبداء پیدایش ویروس کرونا، افراد مبتال به بیماری های 
تنفسی به دلیل استفاده از دخانیات بیشتر در خطر ابتال به این ویروس هستند. تحقیقات 
آزمایشگاهی تایید شده بر روی ۵۵ هزار و 9۲۴ نفر نشان می دهد افرادی که سابقه ابتال به 
بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی از جمله فشارخون باال، سرطان و دیابت را دارند، بیش 

از دیگران در خطر ابتال به کرونا قرار خواهند گرفت. 
تنفسی و سرطان ریه، عامل خطر  برای دستگاه  همچنین مصرف دخانیات، خطر جدی 
بیماری انسداد مزمن ریوی )COPD( که باعث تورم و پارگی کیسه های هوا در ریه ها، کاهش 
ظرفیت ریه ها برای مصرف اکسیژن و بیرون راندن دی اکسید کربن و ایجاد ماده مخاطی و 
در نتیجه سرفه های دردناک و مشکالت تنفسی می شود است. این می تواند داللت هایی برای 
افراد سیگاری باشد مبنی بر اینکه کووید- 19 دستگاه تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد و 
آسیب هایی به سطوح متفاوت به این دستگاه وارد می کند. این آسیب ها در مواردی به مرگ 
نیز منجر می شود. با این حال با توجه به اینکه کووید- 19 بیماری جدیدی است، پیدا کردن 

رابطه میان آن و استعمال دخانیات به مطالعه بیشتری نیاز دارد. 

مصرف قلیان چه تاثیری بر ویروس کرونا دارد؟
همانطور که همه می دانیم، ماده اصلی مورد استفاده در قلیان، تنباکو است. استفاده از آن 
دارای هر دو اثر مضر حاد و طوالنی مدت بر روی سیستم های تنفسی و قلبی- عروقی 

خواهد بود. استفاده از قلیان به احتمال زیاد خطر ابتال به بیماری های گرفتگی عروق و 
COPD را افزایش می دهد. 

ماهیت استعمال به صورت دسته جمعی این محصول دخانی به این معنی است که یک 
دهانه و شلنگ این وسیله دخانی در میان کاربران به ویژه در محیط های اجتماعی بین 
مصرف کنندگان به اشتراک گذاشته می شود. عالوه بر این تجهیزات داخلی قلیان )شامل 
شلنگ و محفظه( می تواند محیطی را برای رشد و بقای میکروارگانیسم ها در خارج از بدن 
فراهم کند. در اکثر کافه ها و سفره خانه ها بعد از هر نوبت مصرف قلیان، تجهیزات داخلی 
از جمله آب شیشه متاسفانه تعویض نمی شود. زیرا شستشو و تمیز کردن قسمت های 
داخلی می تواند وقت گیر باشد. بنابراین این عوامل، خطر انتقال بیماری های عفونی بین 

مصرف کنندگان را افزایش می دهد.
انتقال  خطر  افزایش  با  قلیان  مصرف  که  می دهد  نشان  شواهد  شد،  گفته  آنچه  براساس 
عوامل عفونی از جمله ویروس های تنفسی، ویروس هپاتیت C، اپشتین بار، ویروس هرپس 
سیمپلکس و سل همراه است. عالوه برآن باید متذکر شد، اجتماعات محیط بالقوه ای برای 
شیوع ویروس COVID-19 را فراهم می کند. از آنجاکه استعمال قلیان به طور معمول فعالیتی 
است که در گروه ها و در اماکن عمومی و به صورت جمعی انجام می شود، استفاده از شلنگ 
مشترک خطر انتقال بیماری ها را افزایش می دهد و می تواند سرعت انتقال این ویروس را 
افزایش دهد. هنگامی که استفاده از قلیان در محیط داخلی انجام شود، خطر ممکن است 

بیشتر هم شود. 

چگونه قوانین منطقه ای کنترل دخانیات
می تواند از محدودیت انتشار ویروس کرونا جلوگیری کند؟

WHO FCTC و بسته سیاستی MPOWER هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای )منطقه 
مدیترانه شرقی EMRO( اعمال می شوند. براساس این برنامه ها، کشورهای عضو باید به منظور 
بهبود سالمت تنفسی و قلبی- عروقی افراد به دنبال محدود کردن استفاده از قلیان و دیگر 

محصوالت دخانی باشند.
 MPOWER و سیاست های FCTC در شرایط فعلی با پاندمی ویروس کووید- 19، اجرای دقیق
بیش از پیش اهمیت خود را نشان خواهد داد. در این موقعیت عدم استعمال قلیان و کنترل 

عرضه و مصرف این کاالی دخانی بیش از قبل اهمیت خود را نشان می دهد. 
توصیه عمومی WHO این است که کشورها مفاد مربوط به WHO FCTC و MPOWER را 
به طور کامل پیاده سازی کنند. این شامل ممنوعیت مصرف انواع دخانیات ازجمله قلیان در 
کلیه اماکن عمومی مسقف و در فضای باز )از جمله کافه ها و رستوران ها( است. چنین 
ممنوعیتی می تواند به کاهش شیوع ویروس COVID-19 مربوط به استعمال قلیان کمک کند. 
در این شرایط به کشورها توصیه شده است تا با اعمال کامل این ممنوعیت ها و سیاست های 

کنترلی از گسترش این ویروس جلوگیری کنند.

چرا االن مناسب ترین زمان برای ترک دخانیات
به ویژه قلیان است؟

مصرف دخانیات خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها، از جمله مشکالت تنفسی )مانند 

سرطان ریه و سل( را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. این بدان معنی است که همیشه 
ترک دخانیات از جمله قلیان  می تواند به بهبود وضعیت سالمت کمک کند. این موضوع در 
کاهش آسیب های ناشی از COVID-19 نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم مصرف 
سیگار به کاهش لمس دهان با انگشتان کمک می کند. همچنین این امکان وجود دارد که 
افراد سیگاری با کنار گذاشتن مصرف، در صورت آلوده بودن، شرایط را بهتر از قبل کنترل 
کنند. زیرا ترک مصرف دخانیات تقریباً تأثیر مثبتی بر عملکرد ریه، قلب و عروق دارد و 
با گذشت زمان این اثر افزایش می یابد. چنین پیشرفت هایی ممکن است توانایی بیماران 
COVID-19 در پاسخ به عفونت را افزایش داده و به طور بالقوه خطر ابتال به عالئم شدید را 

کاهش دهد.

آیا مصرف دخانیات از جمله قلیان
در شرایط پاندمی ویروس کرونا )COVID-19( امن خواهد بود؟ 

مصرف دخانیات در خانه بی خطر نیست. استفاده از دخانیات در خانه با همان خطرات 
ناشی از مصرف آن در اماکن عمومی همراه است. مصرف دخانیات از جمله استفاده از 
قلیان در هر شرایط برای سالمتی مصرف کننده و دیگر افرادی که در مجاورت آن ها قرار 

دارند مضر است.
محیط خانه محلی است که هم کودکان و هم بزرگساالن بیشتر در معرض دود دست دوم 
قرار خواهند گرفت. در کودکان با قرار گرفتن در معرض دود دست دوم خطر ابتال به 
عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی، آسم، بیماری گوش میانی و سایر بیماری های مرتبط 
افزایش خواهد یافت. همچنین این کودکان بیشتر مستعد ابتال به عالئم شدید عفونت 
ویروسی  الریه  ذات  نوعی  تنفسی  عفونت   ،  COVID-19 )مانند  تنفسی هستند  سینسیال 
است(. در شرایط پاندمی ویروس کرونا )COVID-19( افرادی که در معرض دود دست 
دوم قرار دارند، خطر بیشتری آن ها را تهدید می کند چراکه در این قرنطینه افراد مدت زمان 
طوالنی تری را در خانه خود می گذرانند. از این رو افراد سیگاری بیش از زمان های دیگر 

می توانند به غیر سیگاری ها آسیب وارد کنند. 
در این شرایط، قرار گرفتن در معرض دود دست سوم در محیط خانه نیز افزایش می یابد. دود 
دست سوم به بقایای به جا مانده ناشی از دود تنباکو )به عنوان مثال از دود سیگار یا دود قلیان( 
گفته می شود که در گرد و غبار موجود بر روی اشیاء و در سطوح خانه هایی که در آن توتون 
و تنباکو استفاده  می شده در هوا مجدداً باقی می ماند. کودکان در اثر استنشاق و تماس پوستی 

در معرض سموم دود دست سوم قرار می گیرند.
در پاسخ به پاندمی COVID-19 ، 1۵ کشور در منطقه مدیترانه شرقی اقدامات جدیدی را برای 
ممنوعیت مصرف قلیان در کلیه اماکن عمومی معرفی کرده اند. با وجود ممنوعیت استفاده 
در اماکن عمومی، متاسفانه استعمال قلیان همچنان در خانه ها ادامه دارد. در برخی موارد، 
مصرف کنندگان می توانند قلیان را در خانه های خود تحویل بگیرند. به این طریق دسترسی به 
قلیان را در طول پاندمی COVID-19 تسهیل کرده است. توجه به این نکته ضروری است که 
استعمال قلیان در خانه برای مصرف کنندگان همچنین دیگر افرادی که در معرض دود دست 
دوم قرار دارند مضر است. تأثیر دود دخانیات بر سالمت تنفسی، قلبی- عروقی و همچنین 
خطر انتقال عوامل عفونی از طریق استفاده از شلنگ آب مشترک، در طول شیوع ویروس 

COVID-19 نگرانی جدی دارد.

مترجم: صالح کمپانی
www.emro.who.int :منبع

خالءهای پژوهشی، آگاهی و اطالع رسانی جدی گرفته شود!
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از  »حفاظت  می را  بهداشت جهانی، شعار ۳1  سازمان 
سالمت افراد در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری 
کرونا« اعالم کرده است. این یعنی در سال جدید بیش 
نوظهور  ویروس  ظهور  با  هم  آن  دیگری  هروقت  از 
نگه  ثابت  برای  دخانی  صنایع  ترفندهای  کووید-19 
بهرحال  می شود.  احساس  خود،  مصرف  بازار  داشتن 
شدید  خطر  معرض  در  دخانیات  مصرف کنندگان 
عوارض ناشی از ابتال به ویروس کرونا هستند، در عین 
سیگارهای  ترویج  برای  دخانی  صنایع  ترفند  از  حال 
جایگزینی  و  آن  بودن  بی خطر  ادعای  با  الکترونیک 
بحران  در  قلیان  و  معمولی  سیگارهای  برای  مناسب 
کرونا انتقاد کرد. همچنین استعمال دخانیات را یک عامل 
خطر برای بسیاری از بیماری ها معرفی کرد که ساالنه 
موجب مرگ بیش از ۸ میلیون نفر در جهان می شود و 
گفت: در مستندات علمی بسیار زیادی اثبات شده است 
ماده دخانی مضر است  تنباکو و  نوع  استعمال هر  که 
و به طور جدی بر تضعیف سیستم دفاعی و تخریب 
سیستم های تنفسی و قلبی-عروقی تاثیر می گذارد. ارتباط 
بین مصرف دخانیات و بروز سرطان ریه موضوعی کامال 
به اثبات رسیده است و مصرف محصوالت دخانی شایع 
ترین علت بروز سرطان ریه است. عالوه بر این مصرف 
بیماری  به  ابتال  توجهی خطر  قابل  میزان  به  دخانیات 
سل را افزایش می دهد و نیز مهم ترین عامل در ایجاد 
بیماری های انسدادی مزمن ریه )COPD( محسوب شده 
و باعث پارگی و التهاب کیسه های هوایی می شود. این 
دی  دفع  و  اکسیژن  جذب  ظرفیت  کاهش  باعث  امر 
اکسید کربن توسط ریه ها می شود و در نهایت مخاطی 
در بافت ریه ایجاد می کند که منجر به بروز سرفه های 

خشک و دردناک و مشکالت تنفسی می شود.
در اینباره معاون مرکز درمان کنترل دخانیات دانشگاه 
شهید بهشتی درباره علت انتخاب شعار امسال سازمان 
دخانیات،  با  مبارزه  جهانی  روز  در  جهانی  بهداشت 
که صنایع  این  دلیل  به  »صنایع دخانی همیشه  گفت: 
دست  سری  یک  دنبال  که  هستند  سازی  پول  بسیار 
آویز و ترفند برای جذب مشتریان جدید است. امسال 
با توجه به این که با شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم، 
یکی از ترفندهای این صنایع، پخش شایعات و ایجاد 
دخانیات  استعمال  که  است  زمینه  این  در  باورهایی 
می تواند باعث کاهش ابتال به کرونا شود. در سال های 
قبل هم ترفندهای دیگری مانند کمک به الغری، جوانی 
و سرزندگی و تبلیغات هوشمندانه دیگری به خصوص 
برای جذب زنان در مورد این محصوالت داشتند. به 
همین دلیل امسال شعار سازمان بهداشت جهانی در روز 
جهانی مبارزه با دخانیات »حفاظت از سالمت افراد در 

برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا« است.«

اساس  بر  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  حسامی  زهرا 
تحقیقات نشان می دهد که افراد سیگاری سیستم ایمنی 
ضعیف تری دارند، افزود: »این افراد در برابر این بیماری 
آسیب پذیرتر هستند. همینطور اگر افراد سیگاری مبتال 
شوند، احتمال این که نوع شدید این بیماری را بگیرند 
و نیاز به اقدامات ICU و اقدامات درمانی تنفسی داشته 
باشند، بیشتر است. به همین دلیل افراد و خانواده ها باید 

نسبت به این قضیه دقت نظر باشند.«
وی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص جلوگیری از 
شیوع مصرف سیگار تاکید کرد: »در طی سال 10 سال اخیر 
اقداماتی انجام شده است. ما نسبت به سال های قبل شاهد 
هستیم که به استفاده نکردن از سیگار در مکان های عمومی 
توجه بیشتری می شود و مراکز مربوط به ترک سیگار تا 
حدودی فعالیت دارند. ولی به هرحال از نظر اجرای قانون 
جامع کنترل دخانیات و مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در بسیاری از قسمت ها ضعف هایی وجود دارد. اگر این 
قانون به خوبی اجرا شده و مفاد آن توسط دولت و مردم 
مورد توجه قرار بگیرد، شاهد کاهش شیوع مصرف خواهیم 

بودکه البته در این زمینه جای کار فراوانی وجود دارد.«
حسامی تصریح کرد: »سیاستمداران و کسانی که در این 
زمینه فعالیت می کنند، اظهار نظرهایی دارند که معتقدند 
دریافت مالیات باال روی سیگار منجر به قاچاق می شود 
که این موضوع جای بحث فراوان دارد. واقعیت این 
مالیات  افزایش  با  که  داده  نشان  مطالعات  که  است 
دخانیات و به طبع باال رفتن قیمت سیگار، میزان شیوع 
این  می کند.  پیدا  کاهش  طرز چشمگیری  به  مصرف 
قضیه باید در کشور ما مد نظر قرار بگیرد و اتفاق بیفتد.«

بهشتی  دانشگاه شهید  کنترل دخانیات  معاون مرکزدرمان 
مرکز  »این  گفت:  مرکز  این  اقدامات  درباره  خاتمه  در 
بیشتر کارهای آکادمیک برای طراحی و اجرای پروژه های 
در  شدن،  کاربردی  برای  در  تا  می دهد  انجام  تحقیقاتی 
اختیار قسمت های مختلف قرار بگیرد. مسلما برنامه های 
برگزاری  رسانی،  اطالع  پیشگیری،  جهت  در  مرکز  این 
مورد  در  سخنرانی هایی  در  شرکت  آموزشی،  کالس های 
و  حوزه  این  مسئولین  برای  کالس  برگزاری  قضیه،  این 
همچنین برای مردم است؛ اما اصلی ترین رسالت این مرکز، 
انجام پروژه ها و پژوهش هایی در زمینه کنترل دخانیات و 
پیشگیری از مصرف دخانیات و ارائه نتایج آن به مسئولین 
ذیربط است. همچنین در حال حاضر هم تحقیقاتی در زمینه 
ارتباط استعمال دخانیات با بیماری کرونا در دست اجراست 
که نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد. تحقیقاتی که در 
زمینه های دیگر انجام شده، از طریق سایت این مرکز برای 

عالقه مندان قابل دسترسی است.«

جهش  ژنوم در افراد سیگاری
احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد

همچنین عضو انجمن آسم و آلرژی با اشاره به اینکه 
افزایش عفونت و التهاب در سیستم تنفسی می تواند شانس 
ابتال به ویروس  کووید-19 را بیشتر کند، تصریح کرد: » به 
ازای دو نفر سیگاری یک نفر به علت بیماری های مرتبط 
با سیگار جان خودش را از دست می دهد. همچنین هر 
فرد با کشیدن 1۵ نخ سیگار - به صورت دوره ای - یک 
بار جهش ژنتیکی را تجربه می کند. جهش  ژنوم در افراد 
سیگاری نیز احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد.« 
محبوبه منصوری با بیان این که مصرف سیگار در تشدید 
»نیکوتین  افزود:  می گذارد،  تاثیر  ریوی  درگیری های 
می توانند  سیگار  در  موجود  شیمیایی  ماده های  تمام  و 
میزان سرفه و سرماخوردگی های مکرر و آسم را در فردِ 
افزایش دهد. سیگار همچنین می تواند باعث  سیگاری 
بروز ذات الریه شود. در حالت کلی خانم های سیگاری 

نسبت به مردان بیشتر در معرض ابتال به سرطان هستند.«
وی با اشاره به اینکه 90 درصد از افرادی که با سرطان 
ریه درگیر هستند، سیگار می کشند، گفت: » ۸۴ درصد 
از مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه، از سوء مصرف 
سیگار ریشه می گیرند. درواقع سیگار یکی از عوامل 
بروز بیماری copd است که در این بیماری ریه به طور 
مزمن درگیر می شود و فرد مبتال همیشه تنگی نفس و 
سرفه های مدام و عفونت را تجربه می کند. برونشیت 
مزمن و آمفیزم از زیر شاخه های بیماری COPD هستند.«
منصوری با اشاره به این که سیگار سیستم ایمنی بدن را 
تضعیف می کند، تاکید داشت: »سیگار موژک های تنفسی 
را فلج می کند. درواقع موژک های تنفسی عفونت های بدن 
را دفع می کنند و عدم کارکرد مطلوب موژک های تنفسی 
میزان عفونت در بدن را افزایش می دهد. هر جا که التهاب 

باشد آلرژی و عفونت بیشتر خودشان را نشان می دهند.«

بیش از 6۰ مورد از ماده های شیمیایی سیگار
با سرطان های شایع ارتباط دارد

همچنین یک کارشناس ارشد سم شناسی با اشاره به اینکه 
۶9 مورد از ماده های شیمیایی درون سیگار با سرطان های 
شایع ارتباط مستقیم دارند، تصریح کرد:» سیگار به عنوان 
یک ماده اعتیادآور و یک معضل بزرگ در سیستم های 
درمانی کشورهای مختلف شناخته شده است. در واقع 
شیمیایی  ماده  هزار   ۷ حدود  سیگار  تنباکوی  سوختن 
مختلف را تولید می کند و اکثر این ماده ها سمی هستند.« 
پوریا یعقوبی با بیان این که نیکوتین ماده اصلی سمی 
داشت:»  اظهار  است،  سیگار  در  موجود  روان گردان  و 
پیش گیری مرگ  قابل  منفرد  عامل  بزرگ ترین  نیکوتین 
و میر در جهان است. نیکوتین در مدت ۷ ثانیه به مغز 
می رسد که قطران یکی از ماده های مهم موجود در سیگار 
است که به هیچ وجه و با هیچ فیلتری قابل جذب نیست.«
وی تاکید داشت: »فردی که روزانه ۲0 نخ سیگار مصرف 
می کند، پس از یک سال حدود ۲10 گرم قطران را به 
در  قطران  رسوب  می چسباند.  خودش  تنفسی  جدار 
جداره تنفسی باعث بروز برونشیت و بیماری های شدید 
ماده های  مذکور،  ماده های  بر  عالوه  می شود.  تنفسی 
و  »استون«  و  »آلومینیوم«  و  »آرسنیک«  و  »کلروفرم« 

»هیدروژن سیانید« در سیگار موجود هستند.«

همیشه برای ترک سیگار دیر است
همچنین یک متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه 
اینکه شخصی که به  به  با اشاره  علوم پزشکی تهران 
مدت 10 سال، روزانه 10 نخ سیگار بکشد، سه برابر 
بیشتر از یک شخص غیر سیگاری در معرض سکته 
قلبی قرار می گیرد، تاکید کرد: » همیشه برای ترک سیگار 

نیکوتین موجود در سیگار  به  دیر است چرا که بدن 
حساسیت نشان می دهد و فرد را به استمرار در سیگار 

کشیدن تشویق می کند.«
منوچهر قارونی در ادامه افزود: » عروق خون رسان در 
بدن دیواره های ضعیفی دارند و سیگار باعث می شود تا 
دیواره عروق و قلب هر روز ضخیم تر شوند و زمینه 
مساعد برای سکته قلبی را فراهم شود. سیگار همچنین 
سرطان مثانه را به همراه می آورد و تاثیر مخرب سیگار 
بسیار  درصد  امروزه  و  است  عروق  و  قلب  از  فراتر 
زیادی از افراد سیگاری با سرطان مثانه درگیر هستند.« 

منوچهر قارونی با بیان این که برخی از نوجوانان به دلیل 
اظهار  می کشند،  سیگار  شدن  بزرگ  احساس  ارضای 
داشت: »خوشبختانه امروزه قشر نوجوان کمتر به سمت 
سیگار می روند و من می بینم که اکثر بیماران ناشی از 
مصرف سیگار بیشتر از ۶0 سال سن دارند. خوشبختانه 
امروزه بسیاری از جوانان کشور به میل شخصی از سیگار 
پرهیز می کنند. چقدر خوب است که امروزه هنرپیشه های 
مهم و معروف در سینما سیگار نمی کشد و همین موضوع 
باعث می شود تا عالقه به سیگار در ذهن جوانان ایجاد 
نشود.« قارونی با بیان این که اطرافیان فردِ سیگاری همیشه 
در معرض آسیب هستند، اظهار داشت: »به خاطر دارم که 
پدر من در منزل سیگار می کشید و ما فرزندان همیشه در 
معرض دود سیگار بودیم، متاسفانه در دهه های گذشته 

والدین از آسیب سیگار برای اطرافیان مطلع نبودند.« 

تغییر چهره صنایع دخانی در اپیدمی کرونا
مسئول دبیرخانه ستاد کشور کنترل دخانیات نیز با بیان 
اینکه پس از شیوع ویروس کرونا، صنایع دخانی سعی 
کرده اند چهره موجهی از خود به عموم جامعه نشان 
دهند، گفت: »در این بحران به برخی کشورهای جهان 
کمک های مالی، تجهیزات حفاظت فردی، ونتیالتور و... 
داشتند و تالش کردند که از چهره ای که به عنوان عامل 
مرگ شناخته شده است، به چهره ای که باعث رفاه و 
آرامش جهانی است، تغییر چهره دهند. سازمان جهانی 
بهداشت به دنبال این موضوع، به کشورهای عضو این 
سازمان و کنوانسیون کنترل دخانیات هشدارهای الزم 
از دریافت کمک های صنایع دخانی  را داده است که 
خودداری کنند، این صنایع باید از طریق پرداخت مالیات 
خساراتی که به دوش دولت ها وارد می کنند را جبران 
برای  شده  اخذ  مالیات  محل  از  نیز  دولت ها  و  کنند 

سالمت عمومی هزینه کنند.«
بهزاد ولی زاده در ادامه افزود: »مصرف دخانیات به عنوان 
یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی 
تحتانی به شمار می رود و ویروسی که بیماری کووید 19 
را ایجاد می کند نیز در درجه اول سیستم تنفسی را تحت 
تاثیر قرار می دهد و باعث بروز آسیب خفیف تا شدید 
تنفسی می شود، از این رو مصرف کنندگان دخانیات در 
معرض خطر شدید عوارض ناشی از ابتال به ویروس 
کرونا هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مصرف 
قلیان، به طور معمول فعالیتی است که در گروه ها و 
محیط های عمومی انجام می شود، خطر انتقال بیماری ها 
را افزایش داده و موجب تشدید خطر انتقال ویروس 
کرونا در محیط های اجتماعی می شود. عبور دود قلیان 
از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد شامل 
قسمت دهانی، شلنگ و جام، به ویژه در اجتماعات و 
میکروارگانیسم های  بقای  موجب  عمومی  محیط های 

منتقله از افراد مصرف کننده در این قطعات  می شود.«
ولی زاده با اشاره به شواهد موجود، افزود: »ویروسی که 
با  مشابه  خانواده  از  می شود  کووید 19  بیماری  باعث 
سندرم تنفسی خاورمیانه یا MERS و سندرم حاد تنفسی 
SARS بوده است که هر دو با ایجاد آسیب های قلبی-
عروقی حاد و مزمن همراه می باشند. وجود ارتباط بین 
بیماری کووید 19 و سالمت قلب و عروق از اهمیت 
زیادی برخوردار است؛ چرا که مصرف دخانیات و قرار 
دخانی  محصوالت  دوم  دست  دود  معرض  در  گرفتن 
یکی از دالیل عمده ابتال به بیماری های قلبی عروقی در 
سطح جهان به شمار می آید. بنابراین اثر بیماری کووید 
19 بر سیستم قلبی عروقی می تواند شرایط افرادی که از 
قبل مشکالت قلبی عروقی داشتند را به مراتب وخیم تر 
کند. از این رو وجود وضعیت قلبی عروقی ضعیف تر در 
بین بیماران مبتال به کووید 19 که سابقه مصرف دخانیات 
را نیز دارند، می تواند عالئم بیماری را در آنها تشدید کند 
و از این طریق احتمال مرگ را در بین آنها افزایش دهد.«

تبلیغ سیگارهای الکترونیکی در ایام کرونا
به ضرر سالمت است

مانند  دخانی  به محصوالت جدید  اشاره  با  زاده  ولی 
سیگار الکترونیکی که توسط این صنایع با بهانه  ضرر 
کمتر این دست محصوالت وارد بازار شده است، ادامه 
داد: » سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که 
به هیچ وجه ترویج این نوع محصوالت در کشورها 
انجام نشود. بر همین اساس خوشبختانه در ایران نیز 

چنین محصوالتی را ممنوع کردیم و هرگونه محصول 
نوپدید دخانی به دلیل مباحث تبلیغاتی و ایجاد وابستگی 
نیکوتین در بین جوانان ممنوع است، اما خب به صورت 

قاچاقی این محصوالت وجود دارند.«
مسئول دبیرخانه ستاد کشور کنترل دخانیات در ادامه 
با اشاره به اینکه شواهد نشان می دهد که سیستم های 
سیستم های  و   )ENDS( نیکوتین  انتقال  الکترونیکی 
سیگار  آنها  به  بیشتر  که  نیکوتینی،  غیر  الکترونیکی 
الکترونیکی گفته می شود، برای سالمتی مضر هستند 
دود   « کرد:  تصریح  هستند،  ایمن  غیر  بدون شک  و 
الکترونیکی به طور معمول حاوی نیکوتین و  سیگار 
سایر مواد سمی است که مصرف و مواجهه با آن هم 
برای مصرف کنندگان و هم برای افرادی که در معرض 
آئروسل های منتشره از دود آن قرار دارند، مضر است. 
استفاده از سیگارهای الکترونیکی همچنین خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و اختالالت ریه را افزایش می دهد.«
مانند  حامل  مواد  وجود  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
به  آسیب  با  الکترونیک  سیگار  محلول  در  گلیسرین، 
کیسه های هوایی ریه سبب افزایش خطر ابتال به بیماری 
با دهان  »تماس دست  کرونا ویروس می شود،  گفت: 
همچون  الکترونیکی،  سیگار  مصرف کنندگان  توسط 
سیگار و قلیان نیز ممکن است خطر ابتال به این بیماری 
الکترونیکی  سیگار  دستگاه های  اگر  دهد.  افزایش  را 
مشترک باشند، احتمال انتقال خطر نیز افزایش می یابد. 
با توجه به اینکه برخی کشورها سیاست هایی را برای 
تشدید  اماکن عمومی و  تعطیلی  با  کنترل کووید 19 
ممنوعیت استعمال دخانیات در این اماکن اتخاذ نمودند، 
با  محصوالت  این  ترویج  برای  دخانی  صنایع  تالش 
ادعای بی خطر بودن مصرف آن و جایگزینی مناسب با 

سیگار معمولی و قلیان افزایش یافت.«

سیگار الکترونیکی ترفند جدید صنایع دخانی
مسئول دبیرخانه ستاد کشور کنترل دخانیات در ادامه با 
تاکید بر اینکه سیگار الکترونیک یک دام از سوی صنایع 
ذکر  موارد  بر  یادآور شد: »عالوه  است،  برای جوانان 
شده، شواهد علمی در مورد اثربخشی سیگار الکترونیک 
به عنوان کمک به ترک سیگار هنوز مورد بحث است. 
تا به امروز، تا حدودی به دلیل تنوع محصوالت تدخینی 
الکترونیک و اطمینان کم پیرامون بسیاری از مطالعات، 
پتانسیل این ابزار به عنوان یک مداخله ترک دخانیات 
مصرف کنندگان  است.  نامشخص  جمعیت  سطح  در 
دخانیات باید کاماًل مصرف مواد دخانی را ترک کنند و 
مراقب باشند که به مصرف کننده سیگارهای الکترونیکی 
که خطرات مشابهی برای سالمتی به همراه دارد، تبدیل 
نشوند. استفاده از هر یک از این محصوالت ممکن است 

خطر ابتال به عوارض شدید کرونا را افزایش دهد.«
بهزاد ولی زاده همچنین درباره عوارض مصرف تنباکوی 
بدون دود و ناس و آثار آن در شیوع ویروس کرونا، گفت: 
»مصرف این نوع تنباکوها که عمدتا به صورت جویدنی 
است )به عنوان نمونه ناس( موجب آسیب به مخاط دهانی 
به واسطه آهک و مواد خورنده و ساینده موجود در آن 
شده و سبب تسهیل در ورود ویروس از طریق مخاط که 
یکی از شایع ترین راه های ابتال است، می شود. از طرف دیگر 
تنباکوی جویدنی با تضعیف سیستم ایمنی و نیز تاثیر بر 
افزایش دیابت و بیماری های قلبی و سرطان سبب می شود 
تا افراد مصرف کننده مبتال، بیشتر از افراد عادی در معرض 
افزایش عوارض و مرگ و میر باشند. به دلیل تاثیر مصرف 
این نوع تنباکو بر تشدید تولید بزاق دهان و دفع بزاق در 
محیط های عمومی موجب می شود که در صورت مبتال بودن 
فرد به بیماری کووید19، این بیماری به شدت انتقال یابد. 
برخی از کشورهای جهان جرایم بسیار سنگینی، از جمله 
زندان برای افرادی که با مصرف تنباکوی جویدنی بزاق خود 
را در محیط های عمومی رها می کنند وضع کرده اند. البته در 
کشور ایران تولید و مصرف انواع سیگارهای الکترونیکی و 

تنباکوهای بدون دود ممنوع است.«
کشور  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  مسئول 
ادامه داد: »از دست اندرکاران بستری مبتالیان به کرونا در 
بیمارستان ها درخواست کرده ایم در پرونده بیماران قید کنند 
که افراد مصرف کننده محصوالت دخانی بوده اند یا خیر تا 
در این صورت بتوانیم بررسی میزان ابتالی مصرف کنندگان 

مواد دخانی به ویروس کرونا را بررسی کنیم.«
اطالعات  اساس  آخرین  »بر  کرد:  اعالم  خاتمه  در  وی 
حدود 19 هزار و ۷00 مکان شناسایی شد که عرضه قلیان 
داشتند حدود 1۳ هزار واحد آنها در اجرای پروتکل های 
بهداشتی و نظارت بهداشت به صورت خود جوش تعطیل 
بهداشت  بازرسان  توسط  واحد  حدود ۴۶00  و  کردند 
محیط پلمب شد و به مابقی هم پس از بازگشایی هایی که 
در رستوران ها و... اتفاق می افتد اجازه فعالیت آن هم بدون 
عرضه قلیان داده شد. اکنون تقریبا مناطق تحت پوشش 
دانشگاه های علوم پزشکی پاک هستند و اگر مردم موردی 
از تخلفات را مشاهده کردند می توانند تخلف را به شماره 

190 وزارت بهداشت گزارش دهند.« 

زهرا حسامی، معاون مرکز درمان کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی

منوچهر قارونی، استاد دانشگاه

ترفندهای صنایع دخانی را جدی بگیریم

تناسب اندام، جوانی
و کاهش ابتال به کووید-19
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بنیاد خیریه ملیا، نهادی غیردولتی، 
که  است  مردم نهاد  و  غیرانتفاعی 
ایران  ملی  سازمان خیریه  نظر  زیر 
زمینه  در  تاکنون   1۳9۳ سال  از 
درمانی  و  مادی  تامین  و  شناسایی 
فعالیت  سرطانی  و  خاص  بیماران 
می نماید. این نهاد بر این باور است 
با کاهش آسیب های اجتماعی،  که 
کیفیت زندگی افراد را ارتقا داده و 
اعتقاد دارد که نقد پروری و مسکن 
مشکالت  حل  جهت  درمانی 
جامعه  مصلحت  به  نیازمندان 
کارآفرینی  با  بلکه  نیست،  اسالمی 
توسعه  جهت  در  ملی  تولید  و 
اسالمی  میهن  خودکفایی  و  پایدار 

گام برمی دارد. 

زمینه پذیرش داوطلب 
1- حوزه امنیت اجتماعی

۲- حوزه کارآفرینی 
۳- حوزه تحقیق و توسعه سالمت

۴- حوزه برگزاری همایش، رویداد 
و نمایشگاه 

زندگی  فرهنگ  ترویج  حوزه   -۵
سالم 

۶- حوزه توسعه خدمات سازمان 
و  بهداشتی  خدمات  حوزه   -۷

درمانی

حوزه فعالیت
سالمت، اجتماعی و کارآفرینی

 
نشانی

ولی عصر  حضرت  خیابان  تهران، 
خیابان  نبش  تجریش،  میدان  )عج(، 

شهید قرنی، پالک ۲1 
تلفن: 09101100۲11

وبسایت

 www.meliacharity.org

ایمیل

info@meliacharity.org

بنیـاد
خیریه
ملی ملیـا شبکه  راهبردی  برنامه  و  راه  نقشه  از  رونمایی  آیین 

اعضای  حضور  با  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری 
برگزار  خرداد   ۲0 سالمت  خیرین  مجمع  دفتر  در  شبکه 
از  پیشگیری  ملی  شبکه  مدیرعامل  مراسم  این  در  شد. 
بیماری های غیرواگیر با اشاره به فعالیت های شبکه در سال 
گذشته، ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی سالم 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مردم نهاد  سازمان های  سوی  از 
گفت: »بیشترین علت مرگ و میر در دنیا و ایران مربوط به 
بیماری های غیرواگیر است که ۵ عامل خطر مشترک شامل 
مصرف  کم تحرکی،  نامناسب،  تغذیه  دخانیات،  استعمال 

الکل و آلودگی هوا، این بیماری ها را تشدید می کنند.«
به  توجه  »با  افزود:  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 

کرونا،  ویروس  پاندومی  و  کشور  سالمت  وضعیت 
این  با  مقابله  خصوص  در  »شبکه«  اعضای  فعالیت 
ویروس قابل تقدیر است. همچنین »شبکه« با سرلوحه 
و  شده  تهیه  راهبردی  برنامه  و  راه  نقشه  قراردادن 
همچنین با هم افزایی بین انجمن های عضو امید است 
به هدف خود یعنی بسط گفتمان سالمت، دست یابد.«

هیأت مدیره  رئیس  پورهاشمی  آقای  نیز  ادامه  در 
»شبکه« با برشمردن فواید برنامه محور بودن تشکل های 
غیردولتی از انجمن های عضو دعوت کرد با همکاری 

و مشارکت بیشتر »شبکه« را مورد حمایت قرار دهند.
رسالت های  از  یکی  »شبکه«،  علمی  دبیر  همچنین 
دانست  اعضا  توانمندسازی  را  غیردولتی  سازمان  این 

کامران  کرد.  ارائه  خصوص  این  در  را  پیشنهاداتی  و 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  از  فرمایشی  بیان  با  نیکوسخن 
بر اولویت داشتن سالمت جامعه، به موضوع تحریم های 
که  مشکالتی  آن  تبع  به  و  دارویی  کمبود های  ظالمانه، 
برای بیماران به وجود آمده است، پرداخت و گفت: »اقدام 
عاجل و انجام رایزنی های الزم با پیگیری »شبکه« در این 

زمینه ضرورت دارد.«
برنامه  و  راه  نقشه  از  رونمایی  مراسم  جلسه،  پایان  در 
راهبردی با حضور نمایندگان ۵۶ عضو »شبکه« انجام گرفت. 
گفتنی است پیش از این، همکاران »شبکه« در انجمن احیای 
شنوایی ایده خود در خصوص راه اندازی شبکه تلویزیونی 

آنالین را در یک ارائه به دیگر اعضا معرفی کردند.

با حضور اعضای شبکه برگزار شد

آیین رونمایی از نقشه راه و برنامه جامع 
 پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
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استعمال  با  مبارزه  جمعیت  و  تهران  شهرداری  سالمت  اداره  کل 
حوزه  این  در  اطالع رسانی  و  آگاه سازی  هدف  با  ایران  دخانیات 

توافقنامه همکاری امضا کردند.
این صورتجلسه همکاری همزمان با 11 خردادماه مصادف با ۳1 ماه 
می،  روز جهانی بدون دخانیات، با موضوع های ارائه خدمات مشاوره 
ترک دخانیات، تولید محتوا، اختصاص زیرساخت های اطالع رسانی 

شهری، آموزش و غیره منعقد شد.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در نشست امضای 
صورتجلسه که به میزبانی این جمعیت برگزار شد، ضمن قدردانی از 
همکاری های شهرداری تهران گفت: »این سازمان مردم نهاد به عنوان 
نهادی که با بهداشت و سالمت مردم سروکار دارد، در تالش است تا 
افراد جامعه را از مضرات مصرف دخانیات آگاه کرده و با همکاری 
در این زمینه طرح های فرهنگی مطلوب تری را برای کاهش و کنترل 

مصرف دخانیات در جامعه اجرا کند.«
محمدرضا مسجدی افزود: »آمار جهانی مرگ و میر به دلیل بیماری های 
ناشی از استعمال دخانیات حدود ۶0 هزار نفر است. در همین چند 
ماه اخیر درگیری همگانی به بحران کرونا نیز، حدود 1۵ هزار نفر 
جان خود را به علت بیماری های ناشی از استعمال دخانیات از دست 
داده اند که متأسفانه در این شرایط، هیچ گونه توجهی به دو برابر شدن 
این آمار و اثرات تشدیدکننده مصرف دخانیات در ابتال به بیماری 

کرونا نشده است.«
وی با تاکید بر مشارکت اداره کل سالمت شهرداری تهران در آگاه سازی و 
اطالع رسانی به موقع به شهروندان تاکید کرد: »با توجه به میزان دسترسی 
اداره کل سالمت به صورت بی واسطه با شهروندان از طریق خانه های 
بیماری  ابتدای شرایط بحرانی شیوع  از  اقدامات موثری که  سالمت و 
کرونا از این طریق صورت گرفته است، امیدواریم در زمینه اطالع رسانی 
و آگاه سازی شهروندان از خطرات افزایش دهنده مصرف انواع دخانیات 

در میزان ابتال به بیماری کرونا اقدامات مشترکی صورت گیرد.«
مسجدی با اشاره به این مطلب که طبق مطالعاتی که در کشور صورت 
گرفته است، استعمال دخانیات بر کرونا اثرات منفی زیادی دارد، گفت: 
»کسانی که مصرف دخانیات دارند، خطر ابتال به کرونا ویروس در 
آنها ۴ برابر بیشتر از افراد عادی است. بنابراین از مردم درخواست 

دورهمی هایی  نکنند.  پیدا  حضور  عمومی  محیط های  در  می کنیم 
که برای استعمال قلیان در محیط های بسته صورت می گیرد، بسیار 
خطرناک است. وقتی عوامل خطر مطرح می شود، یعنی هر عاملی 
که موجب دورهمی ها و استفاده از وسایل مشترک است، از عوامل 

خطرساز محسوب می شود.«
دکتر مسجدی اضافه کرد: »چون در حال حاضر واکسن و دارویی برای 
این ویروس کشف نشده است، باید از دورهمی ها، مصرف دخانیات 
و همچنین استعمال قلیان پرهیز شود. خوشبختانه اداره اماکن اعالم 
کرده است که در رستوران ها و قهوه خانه ها عرضه قلیان ممنوع است.«
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشورهمچنین تاکید کرد: 
»برخی رفتارها سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند و سبب می شود 
که بیماری کرونا با قدرت بیشتری بر بدن اثر بگذارد. مواد مخدر و 
دخانیات نیز در زمره این موارد است و بنا به گفته متخصصان، شخص 
با توجه به  بنابراین  ابتال به کرونا خواهد بود.  مصرف کننده مستعد 
شرایط به وجود آمده در کشور، عرضه دخانیات با محدودیت هایی 
مواجه شده است که مهم ترین آنها، تعطیلی قلیانسراها بوده و این اقدام 

سبب شده مصرف دخانیات در کشور کاهش یابد.«
مسجدی گفت: »وقفه ای که در این زمینه به وجود آمده یک فرصت 
میزان  از  بتوان  تا  است  مردم  به  آگاه سازی  و  آموزش  برای  طالیی 
مصرف کنندگان دخانیات در کشور کاست. همچنین مردمی که این 
روزها به خاطر آسیب نرسیدن به خود و اطرافیان به صورت مرتب 
دست های خود را می شویند، باید توجه کنند مصرف دخانیات نیز 
تا همین میزان می تواند کشنده باشد. البته در این میان مسئله آموزش 
و آگاه سازی از سوی رسانه ها، مقوله بسیار مهمی است که باید مورد 
باید با تخصیص منابع، از این  توجه قرار گیرد و نهادهای مربوطه 

فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.«
پایان اظهار کرد:  با استعمال دخانیات در  دبیرکل جمعیت مبارزه 
داشته  وجود  مافیایی  مخدر  مواد  و  دخانیات  عرصه  در  »همواره 
امر  این  شده اند.  مخدر  این  مصرف  علیه  فعالیت  مانع  که  است 
نیز در سراسر جهان یک چالش جدی است اما نکته ای که حائز 
اهمیت است هرقدر که این مافیا قدرتمند باشد، باز هم می توان با 

اطالع رسانی و آموزش بر آن  غلبه کرد.«

گام های جدی در جهت سالمت جامعه
در ادامه این جلسه مدیرکل سالمت شهرداری تهران با اشاره به 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت  حوزه  رسانه ای  ظرفیت های 
»اداره کل  افزود:  جامعه  به  اطالع رسانی  خصوص  در  شهرداری 
ایده های  توسعه  و  همکاری  زمینه  در  را  خود  آمادگی  سالمت 
جمعیت در راستای سالمت جامعه بدون دخانیات اعالم می کند 

و تمام تالش خود را در این زمینه به کار می گیرد.«
زینب نصیری با اشاره به آگاه سازی صحیح مردم در زمینه خطرات 
ایام  به  را مختص  زمینه  این  در  فرهنگسازی  دخانیات،  مصرف 
و  خطرات  به  توجه  »با  گفت:  و  ندانست  کرونا  بیماری  شیوع 
مضرات دائمی مصرف دخانیات، این اطالع رسانی و آگاه سازی 

باید به صورت مستمر و موثر ادامه داشته باشد.«
از سازمان های غیردولتی حوزه  بیان کرد: »در راستای حمایت  وی 
اداره کل سالمت  تهران،  مدنی شهر  جامعه  به  نقش دهی  و  سالمت 
با جمعیت  همکاری  امضای صورتجلسه  به  اقدام  تهران  شهرداری 

مبارزه با استعمال دخانیات ایران کرده است.«
بدون  شهر  تهران  مصوبه  به  توجه  »با  اظهارداشت:  نصیری  زینب 
دخانیات و تشکیل منظم کمیته شهر بدون دخانیات به اهتمام کمیته 
تابعه  تمامی واحدهای  امسال  تهران،  سالمت شورای اسالمی شهر 
شهرداری ظرفیت هایشان را در این حوزه به کار بسته اند. همچنین بر 
اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در شهر بدون دخانیات توسط 

قانون، مصرف دخانیات )سیگار، قلیان، پیپ( در تمامی محیط های 
عمومی از جمله محیط های کاری و وسایل نقلیه عمومی ممنوع شده 

است و هیچ استثنایی نیز وجود ندارد.«
مدیرکل سالمت شهرداری تهران ادامه داد: »این تعریف در راستای 
شعار مدیریت جدید شهری نیز هست و همه ما باید برای ساخت 

»تهران، شهری برای همه« تالش کنیم.«
وی، ارتقای سطح آگاهی و حساس سازی شهروندان نسبت به 
حقوق شهروندی خود در حوزه استعمال دخانیات، اطالع رسانی 
در خصوص مضرات ناشی از استعمال دخانیات، ارتقای سواد 
کاهش  دوم،  دست  دود  یا  تحمیلی  دود  به  نسبت  شهروندان 
جلب  و  مطالبه گری  عمومی،  اماکن  در  دخانیات  استعمال 
در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  حوزه  در  شهروندان  مشارکت 
بوستان ها و اماکن عمومی را از اهداف برنامه های اجرایی هفته 

بدون دخانیات برشمرد.
سازمان ها  سایر  هم راستای  تهران  شهرداری  است،  به ذکر  الزم 
برای  و  دخانیات«  بدون  شهری  »تهران،  شعار  تحقق  هدف  با 
تالش در راستای آگاه سازی و حساس سازی جامعه درخصوص 
راهبردهای  براساس  و  دخانیات  استعمال  از  ناشی  مضرات 
مشارکت  با  را  #تهران_شهر_بدون_دخانیات  پویش  مذکور، 
سازمان های دولتی و غیردولتی حوزه دخانیات و سایر ظرفیت ها 

اجرا می کند.

جلسه  در  تهران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مشترک با »جمعیت« اعالم کرد: »آسیب های ناشی از 

استعمال دخانیات و در پی آن اعتیاد و طالق، ازجمله 
برنامه های  اولویت  در  همیشه  که  است  دغدغه هایی 

اجتماعی و فرهنگی حوزه های علمیه بوده است.« 
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، اولین جلسه با مرکز 
خرداد   1۲ تهران  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
در دفتر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران، با 
حضور اعضای این سازمان مردم نهاد و حجت االسالم 
استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه  کبیریان  والمسلمین 
خواهران  علمیه  حوزه  مقام  قائم  صادقی  خانم  تهران، 
اسفندیاری معاون فرهنگی حوزه  تهران و خانم  استان 

برگزار شد.
حجت االسالم کبیریان در ادامه این جلسه ضمن تشکر 
نهاد  مردم  سازمان  این  خیرخواهانه  فعالیت های  از 
افزود: »با توجه به پتانسیل های موجود در این سازمان 
مردم نهاد در حوزه های مختلف در خصوص مبارزه با 
دخانیات و نیز با هماهنگی و هم افزایی بیشتر می توان از 
اساتید و دانش آموختگان این حوزه در راستای اهداف 

سالمت محور جامعه فعالیت های مؤثری را انجام داد.«
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان حوزه علمیه 
خواهران استان تهران و »جمعیت« گفت: »به وسیله این 
اجتماعی  پژوهشی،  فعالیت های  است  امید  تفاهم نامه 
و فرهنگی در حوزه مبارزه دخانیات نسبت به گذشته 
بیشتر شود تا پیشگیری از استعمال دخانیات به وضعیت 

بهتری برسد .«
نیز  تهران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مقام  قائم 
استعمال دخانیات در  از وضعیت  ابراز تأسف  ضمن 
بین زنان گفت: »متاسفانه در کل دنیا منابع انسانی و 
سرمایه های بسیاری برای تأسیس شرکت های دخانی 
صرف می شود؛ ولی این صرف هزینه به ضرر سالمت، 

فرهنگ و اقتصاد مردم است.«
خانم صادقی در ادامه تاکید کرد: »ما همه طور آماده 
همکاری و مطالبه گری در خصوص سالمت جسمی 
بنابراین  هستیم.  مردم  اقتصادی  و  اجتماعی  روحی، 
هرچه  خصوص  این  در  الزم  فعالیت های  امیدواریم 

سریعتر اجرایی شوند.«

صدمات دخانیات
در همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد

معرفی  ضمن  رباطیان  حجت االسالم  نیز  ادامه  در 
»جمعیت« و فعالیت واحدهای مختلف این موسسه، با 
اشاره به تفاهم نامه همکاری »جمعیت« با مرکز مدیریت 
»امروزه  گفت:  برادران  و  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  بهداشت  نظر  از  چه  دخانیات  همه جانبه  زیان های 
سالمت و چه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، صدمات 

جبران ناپذیر فراوانی را به جامعه وارد می کند که اگر 
کنترل و پیشگیری جدی در این زمینه صورت نگیرد، 
مشکالت عدیده ای را برای مردم به خصوص جوانان 

به وجود می آورد.«
 وی در ادامه افزود: »یکی از بدیهی ترین حقوق انسان ها، 
برخورداری از حق سالمت و بهداشت است که صنعت 
دخانیات با توجه به تحریم نبودن، به راحتی این حق 
را از مردم چه به صورت مستقیم )استعمال دخانیات( 
و چه غیرمستقیم )در معرض دود تحمیلی دخانیات( 
این زمینه  مافیای دخانیات در  سلب می کند. در واقع 

فقط سود مالی و قدرت خود را مدنظر قرار می دهد.«
مدیر واحد زنان »جمعیت« نیز با اشاره به آمار قابل 
زنان  بین  در  قلیان  توجه مصرف دخانیات خصوصاً 
این  اصلی  قربانیان  کودکان  و  زنان  »متأسفانه  گفت: 
صنعت هستند.« زهرا صدر در ادامه افزود: »آمارهای 
از  بیشتر  زنان  بین  در  دخانیات  مصرف  غیررسمی 
با  خصوص  این  در  باید  است.  رسمی  آمارهای 
زمینه  بلندمدت،  در  فرهنگ سازی  و  آگاهی رسانی 
فراهم  را  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری  و  کنترل 
کرد تا سالمت جامعه را از خطرات ناشی از استعمال 

دخانیات محفوظ نگه داشت.«

حضور  با  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
محمدرضا مسجدی دبیرکل »جمعیت«، حجت االسالم 
با  ارتباط  واحد  مدیر  رباطیان  علیرضا   والمسلمین 
حوزه های علمیه در »جمعیت«، حجت االسالم والمسلمین 
کاربردی،  آموزش های  مرکز  مسئول  میرمطلبی  دکتر 
حجت االسالم والمسلمین  و  علمیه  حوزه های  مهارتی 
از آسیب های  پیشگیری  کارگروه علمی  دبیر  رحمانی 
اجتماعی، با هدف بررسی ظرفیت های موجود فضای 
به  اقدام  دخانیات،  مصرف  کنترل  زمینه  در  مجازی 

همکاری مشترک نمودند.
راهبردی  مدیر  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
فضای مجازی حوزه های علمیه در ابتدای این جلسه 
از سیگار و قلیان به عنوان نقطه شروع اعتیاد و سایر 
معضالت اجتماعی و فرهنگی یاد کرد و گفت: »ما در 
این زمینه، آماده همکاری در زمینه های مختلف مانند 
غیره  و  مجازی  فضای  در  آموزشی  و  خبری  پوشش 

از روند  با همکاری فی مابین،  که  امیدواریم  و  هستیم 
تا  کرده  پیشگیری  در کشور  صعودی شیوع دخانیات 

جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم.«
کارگروه  پیشنهاد  ادامه  در  میرمطلبی  حجت االسالم 
آموزشی برای تربیت مربی در خصوص پیشگیری و 
کنترل استعمال دخانیات از بین طالب و مبلغان حوزه 
را مطرح کرد و افزود: »با تربیت مربی از بین طالب 
اطالعات  مجازی  فضای  در  شبکه سازی  با  می توان 
الزم را برای استفاده این مربیان به اشتراک گذاشت و 
برای اطالع رسانی و آگاه سازی به جامعه از تریبون آنها 

بهره مند شد.«
و  مجازی  شبکه های  فراگیر شدن  »جمعیت«،  دبیرکل 
استفاده  در صورت  را  دنیا  اخبار سراسر  انتقال سریع 
صحیح، یکی از بهترین امکانات دنیای امروز دانست 
و در ادامه گفت: »باید از این امکانات به بهترین شکل 
استفاده کرد. با محتوای کوتاه، مفید، پربار و متناسب با 

مخاطبان، شبکه های مجازی پیام های بسیاری تولید و 
منتشر کرد تا در بلندمدت با فرهنگ سازی به اهداف 
مصرف  کنترل  و  پیشگیری  راستای  در  سالمت محور 

دخانیات برسیم.«
محمدرضا مسجدی با اشاره به مضرات دود دست دوم 
و سوم دخانیات افزود: »متأسفانه ساالنه در دنیا بیش 
از ۸ میلیون نفر به علت بیماری های ناشی از استعمال 
این  از  که  می دهند  دست  از  را  خود  جان  دخانیات 
دود  استنشاق  به علت  نفر  میلیون  از 1.۲  بیش  تعداد 
از  را  تحمیلی دست دوم و سوم دخانیات جان خود 
دست می دهند که بیشتر این قربانیان را زنان و کودکان 

تشکیل می دهند.«
از  ناشی  ساالنه  مرگ ومیر  هزار   ۶0 به  اشاره  با  وی 
استعمال دخانیات در ایران گفت: »از آغاز بحران کرونا 
در ایران تاکنون به جرأت می توان گفت حدود 1۵ هزار 
نفر به علت استعمال دخانیات فوت کردند که بیش از 

توافقنامه همکاری میان شهرداری تهران و »جمعیت«

لزوم اطالع رسانی ضددخانی در سطح شهر

دغدغه مبارزه با آسیب های اجتماعی
اولویت حوزه های علمیه

همکاری ضد دخانی در فضای مجازی با همکاری »جمعیت« و حوزه های علمیه

دو برابر کشته های ویروس کووید-19 در کشور است 
اما متأسفانه توجهی به آن نمی شود.«

به  اشاره  با  رباطیان  حجت االسالم  نیز  خاتمه  در 
تفاهم نامه همکاری »جمعیت« و حوزه های علمیه ابراز 

امیدواری کرد که فعالیت های مشترک در زمینه کنترل 
پیش  از  بیش  مجازی  فضای  در  دخانیات  مصرف 
تداوم یابد تا با فرهنگ سازی بتوان به سالمت جامعه 

بیش از گذشته کمک کرد.«
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برادر  همچنین  او  است.  ایران  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  تهران،  در   1۳۵۶ زاده  امیرسلیمانی،  سپند 
کمند امیرسلیمانی و پسر سعید امیرسلیمانی است. سپند در خانواده ای کامال هنری بزرگ شده است. 
خانواده ای که بیش از اینکه به پسرشان چگونه بازی کردن در نقش های مختلف را بیاموزند، زندگی 
کردن و اهمیت خانواده را یاد داده اند. سپند امیرسلیمانی از چگونگی روشن کردن اولین نخ سیگار تا 
وقتی تصمیم گرفت آن را ترک کند به ایرانا گفت: »اولین بار ۲0 سالم بود و از سرکنجکاوی سیگار 
خریدم و روشن  کردم. البته در آن زمان پای رفیق ناباب در میان نبود. آن ها روی هیچ کدام از تصمیمات 
زندگی ام چه خوب، چه بد تاثیری نداشته اند. از نوجوانی کنجکاو بودم بفهمم سیگار چه حسی دارد.«

امیرسلیمانی در ادامه افزود: »قبل از اینکه سیگاری شوم، مادرم سیگاری بود. پدرم پیپ می کشد، اما 
خواهرم کمند هیچ وقت سیگار نکشیده است. البته اینکه پدر و مادرم از دخانیات استفاده می کردند، 
در سیگاری شدن شما تاثیری داشته یا نه؟ باید بگویم نه. اگر این جوری بود باید کمند هم سیگاری 
می شد که نشد. به نظرم در این مورد جامعه موثرتر از خانواده است. سیگار یک نوع اعتیاد است، 
مگر کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، پدر و مادرشان معتاد بوده اند؟ خانواده تاثیر دارد اما نه صد 
درصد. کشیدن سیگار در جامعه عمومیت دارد، برای همین قبحی ندارد. بیشتر مردم مواد مخدری 
مانند هروئین یا کوکائین را هرگز نمی بینند اما سیگار را همه مردم دیده اند. به همین دلیل در نگاه 

اول خیلی عجیب و غریب نیست.« 
وی ادامه داد: »اگر ذهن آدمی که سیگار می کشد، کنجکاو باشد که دیگر مواد دخانی را هم تجربه 
کند، سیگار می تواند برای او خطرناک باشد. من ۲0 سال سیگار کشیدم، اما به جز سیگار، سراغ هیچ 
چیز دیگر نرفتم، چون از بچگی درباره مواد مخدر آگاهم کرده بودند و من به شدت می ترسیدم آن ها 
را تجربه کنم. هنوز هم می ترسم. حتی قلیان هم نمی کشم. یک بار کارشناسی در برنامه تلویزیونی 
پایین پرت می کنند.  از ارتفاع به  می گفت: سیگاری ها مانند کسی هستند که آگاهانه خودشان را 
شاید نمی میرند، اما دست و پایشان حتما آسیب خواهد دید. فرد سیگاری شاید به مواد دیگر معتاد 

نشود، ولی به هرحال دود وارد ریه می شود و به آن آسیب می زند.«
وسوسه  بکشند،  قلیان  اطرافیانتان  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سینما  پیشکسوت  بازیگر  این 
نمی شوید؟ گفت: »نه! هیچ وقت. چند روز قبل در جمعی بودم که قلیان می کشیدند و نکته جالبش 
این بود که به دلیل کرونا هر کدام یک شیلنگ قلیان شخصی همراه داشتند و وقتی به آن ها می گفتی 

نکشید، ریه هایتان ضعیف می شود، مسخره می کردند.«
وی ادامه داد: »اولین بار که سیگار کشیدم خیلی زود به پدر و مادرم گفتم. بعد از سربازی سیگاری 
شدم و چون از پنهانکاری به شدت بدم می آید، به والدینم گفتم و آن ها به من گفتند نکش! اما در 

سنی بودم که انتخاب کرده بودم سیگار بکشم و آن زمان به حرف والدینم گوش ندادم.«

با نظریه »چهره ها الگو هستند« مشکل دارم
امیرسلیمانی با اشاره به این نظریه که »چهره ها الگو هستند« گفت: »من با این حرف مشکل دارم. 
چرا این گفته باید بین مردم جا بیفتد؟ به نظر من باید به مردم آموزش داد. چهره های معروف در 

هر رشته ای مانند دیگران، آدم هستند و پر از نقاط قوت و ضعف و نباید آن ها را به عنوان الگو 
معرفی کرد. قدیم تر ها می شنیدیم که مثال جوان ها به خاطر اعتیاد یک خواننده، معتاد شده اند؛ اما 
االن روزگار عوض شده و باید سطح آگاهی آن قدر باال رفته باشد که چهره ها به عنوان الگو انتخاب 
نشوند. جایی از یک بزرگی خواندم اگر هنرمندی در هر زمینه ای برایت بزرگ شد، سعی کن به او 

نزدیک نشوی، چون وقتی به زندگی شخصی او نزدیک می شوی، پی به نقاط ضعف او می بری.«
این پیشکسوت سینما در واکنش به این حرف که گفته می شود شما در یک برنامه تلویزیونی سیگار 
را ترک کرده اید، تصریح کرد: »نه اینجوری نبود! به یک برنامه تلویزیونی دعوت شدم که درباره 
ترک سیگار بود، گفتم من سیگاری ام نمی توانم دروغ بگویم و درباره ترکش صحبت کنم. گفتند، بیا 
و بگو می خواهم ترک کنم، گفتم این را هم نمی توانم بگویم! به آن برنامه رفتم و آنجا صحبت هایی 
شد که من در لحظه جوگیر شدم و پاکت سیگارم را دور انداختم، اما خیلی زود پشیمان شدم و 
بعد از برنامه دوباره سیگار کشیدم. زمانی خودم به این نتیجه رسیدم که باید سیگار را ترک کنم. 
همان طور که تصمیم گرفتم سیگار بکشم، همان جور هم تصمیم گرفتم ترک کنم. یکی از دوستانم 

کالسی را به من معرفی کرد و رفتم و ترک کردم.«

یکی از راحت ترین ترک ها، ترک سیگار است
ترک سیگار  ترک ها،  از راحت ترین  »یکی  ترک سیگارش گفت:  تجربه  با  رابطه  در  امیرسلیمانی 
است. این که می گویند ترک سیگار سخت است، بازی مافیای سیگار در سطح جهان است. همان 
مافیاست که این نظریه را ترویج می کند که ترک سیگار سخت است. آدامس ترک سیگار به بازار 
می دهند، چسب ترک سیگار معرفی می کنند و...، اما خودشان هم ضمنی می گویند با این ها نمی توان 
ترک کرد و ترک سیگار غیرممکن است. سیگاری ها باوفاترین مشتری های جهان هستند. هر کجای 
دنیا باشند شاید غذا نخورند یا پوشاک نخرند، اما سیگار می خرند و این برای شرکت های سیگار 
یعنی بزرگ ترین تجارت جهان. من که سیگار را ترک کرده ام همین جا می گویم ترک سیگار اصال 
سخت و غیرممکن نیست. فقط باید ذهنت را خالص کنی. اعتیاد 99 درصدش ذهنی است و برای 
ترک باید ذهن آگاهی را تمرین کرد. باید تمرین کنی و به ذهنت یاد بدهی که به بدنت بگوید، 

بدون سیگار هم می تواند بدون کم و کاست به حیاتش ادامه دهد.«
وی ادامه داد: »در برخی کشور ها برای فروش سیگار به نوجوانان قوانین سفت و سختی دارند. در 
کشور ما هم گاهی از این قوانین صحبت می شود، اما تاکنون هرگز اجرایی نشده. به نظرتان این 
قوانین تا چه اندازه باید سفت و سخت باشد و چقدر باید آگاه سازی انجام شود؟ به نظرم خرید 
سیگار و کشیدنش زیاد تابع قانون نیست. تصور کنید قانونی وضع شود که به کمتر از 1۸ ساله ها 
سیگار فروخته نشود، اگر کسی بخواهد سیگار بکشد 1۸ ساله که شد، سیگاری می شود. چند روز 
قبل با یکی صحبت می کردم، ۳0 ساله بود و تازه سیگاری شده بود. اما سیگاری شدن نوجوانان 
خطرناک است، چون پای آن ها را به خالف های بزرگ تری باز می کند. به همین دلیل آگاه سازی از 

خطرات دخانیات و اینکه افراد با انگیزه شخصی سیگاری نشوند، از قانون موثرتر است.«

گپ و گفتی با سپند امیرسلیمانی

تجربه اولین پک به سیگار تا ترک آن

 

ترکمستان در انتظار سال 2۰25

آسمان عاری از دخانیات
حق شهروندان است

 ۲0۲۵ سال  تا  ترکمنستان  دولت  پیش بینی  طبق 
دولت  شد.  خواهد  دخانیات  از  عاری  کشور  این 
تقویت  طریق  از  می کند  برنامه ریزی  ترکمنستان 
زیرساخت های بهداشتی و توسعه ورزش به عنوان 
»کشور عاری از دخانیات« برسد. الزم به یادآوری 
سال  در  ترکمنستان  در  دخانیات  با  مبارزه  است، 
آغاز  سیگار  تبلیغات  ممنوعیت  با  هم زمان   199۸
دانشگاه ها،  در  سیگار  کشیدن  آن،  از  پس  یافت. 
مکان های عمومی، ساختمان های دولتی، پایگاه های 
نظامی و در داخل خودروها ممنوع شد. همچنین 
سازمان  کنوانسیون  به  ترکمنستان   ۲011 سال  در 
مصرف  کنترل  چارچوب  در  جهانی  بهداشت 
نخستین  کشور  این  در  درواقع  پیوست.  دخانیات 
تصویب   ۲01۲ سال  در  دخانیات  با  مبارزه  برنامه 
»قربان  به حکم  برنامه  این  در سال ۲01۷  که  شد 
تا  قلی بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنستان 

سال ۲0۲1 تمدید شد.
بر اساس برنامه های دولت ترکمنستان تا سال ۲0۲۵ در 
این کشور تمام شرایط الزم برای وضع محدودیت های 
از  شهروندان  دفاع  دخانیات،  صنعت  برای  بی نظیر 
اقتصادی،  عواقب  از  جلوگیری  سیگار،  تأثیرات 
اکولوژیکی و اجتماعی ناشی از کشیدن سیگار فراهم 
از  عاری  »کشور  عنوان  ترکمنستان  و  شد  خواهد 
دخانیات« را دریافت می کند. برای اجرای این برنامه 
کمیته ویژه مبارزه با دخانیات تشکیل شد و اعضای آن 
به طور فعال وظایف خود را انجام می دهند.همچنین 
در چارچوب هدف مذکور دولت تحت نظارت بردی 
محمداف برای توسعه ورزش تالش می کند. در همین 
عمومی،  ورزشی  مراسم های  در  مردم  شرکت  راستا 

به عنوان سنتی پسندیده  رواج یافته است.
این درحالیست که رئیس جمهور ترکمنستان تاکید 
کرد: »نسل جدید باید نگاه منفی به دخانیات داشته 
ورزش  به  باید  آنها  نخست  مرحله  در  و  باشد 
در  ترکمنستان  است  بذکر  الزم  باشند.«  عالقه مند 
رتبه بندی های بین المللی در زمینه مصرف سیگار در 
از  یکی  این کشور  و  قرار می گیرد  پایین  رتبه های 

پیشروان جهان در مبارزه با دخانیات است.

جریمه 617 یوروی
برای استعمال دخانیات در رومانی

دلیل  به  رومانی  نخست وزیر  اوربان  لودویک 
زیرپاگذاشتن مقررات دولت در جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، با استعمال دخانیات در فضای بسته 
هزار   ۳ پرداخت  به  ماسک  زدن  از  خودداری  و 
که  درحالیست  این  شد.  جریمه  یورو(   ۶1۷( لِئو 
در  رومانی  نخست وزیر  از  تصویری  پیش  چندی 
به  او  نشان می دهد  که  منتشر شده  فضای مجازی 
همراه تعدادی از اعضای کابینه پشت میزی در دفتر 
کارش نشسته و مشغول استعمال دخانیات هستند؛ 
همچنین هیچیک از آنها ماسک بر صورت نداشتند 

و آنها روی میز انداخته بودند.
را نقض  مقررات  تائید کرد که  بیانیه ای  در  اوربان 
کرده است. او گفت: »اعضای کابینه اش بعد از یک 
روز کاری طوالنی در ۲۵ مه )۵ خرداد( به مناسبت 
بودند.«  تولدش جمع شده  پنج و هفتمین سالروز 
در این بیانیه آمده است: »نخست وزیر می داند که 
همه شهروندان باید بدون توجه به جایگاه خود از 
مقررات پیروی کنند. اگر مقررات نقض شوند باید 

جرایمی وضع شود.«
بعد از ۶0 روز اعمال مقررات جدی قرنطینه همزمان 
رومانی،  دولت  توسط  اضطراری  وضعیت  اعالم  با 
و  رسید  پایان  به  مه   1۵ وضعیت  این  اعمال  مهلت 
را  روزه   ۳0 هشدار  وضعیت  دستور  اوربان  دولت 
صادر و استفاده از ماسک را در حمل و نقل عمومی 
و مکان های عمومی بسته اجباری کرد. از سال ۲01۶ 
استعمال دخانیات در مکان های بسته در رومانی منع 
شده است. همچنین طبق آخرین آمار، تعداد مبتالیان 
به کرونا در رومانی بیش از 19 هزار نفر است که از 
این تعداد افزون بر یک هزار و ۲۶0 نفر جان باخته اند.

بین الملل
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بیماری  به  ابتال  خطر  انجام شده،  تحقیقات  طبق 
این  و  است  بیشتر  سیگاری  افراد  در  کووید-19 
همراه  شدیدتری  عوارض  با  افراد  این  در  بیماری 
خواهد بود. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
اروپا )ECDC(، افراد سیگاری را در بین کسانی که در 
برابر ویروس کرونا آسیب پذیر هستند، قرار داد. این 
مرکز اعالم کرده است که سیگارکشیدن سطح آنزیمی 
به نام ACE2 را در ریه ها باال می برد که خطر ابتال به 

موارد شدید کووید-19 را افزایش می دهد. 

ترک سیگار در دوران اپیدمی کرونا
در اولویت باشد

همه گیری  حالت  در  کرونا  ویروس  که  شرایطی  در 
چه  هر  است  بهتر  می رسد  نظر  به  دارد،  قرار 
به شدت  موضوع  این  کنید.  ترک  را  سیگار  سریعتر 
بدن  چراکه  است  اهمیت  حائز  شما  سالمتی  برای 
سیستم  باالی  قدرت  به  کرونا  با  مبارزه  برای  شما 
ایمنی نیاز دارد. اگرچه هنوز هم ممکن است ماه ها 
آسیب های  از  سیگاری ها  ریه های  تا  بکشد  طول 
اما  یابد،  بهبود  طوالنی مدت  سیگارکشیدن  از  ناشی 
پس  هفته های  و  روز ها  در  می تواند  شما  سالمت 
نقل  به  کند.  پیدا  بهبود  به طرز چشمگیری  ترک  از 
زخم های  جای  نمی توانید  شما  اگرچه  سی ان ان،  از 
سرعت  به  را  سیگار  بلندمدت  استعمال  از  ناشی 
اما می توانید قدرت ریه های خود را  بهبود ببخشید، 
و  کنترل  مراکز  اطالعات  طبق  دهید.  ارتقا  تا حدی 
روش هایی  ایاالت متحده،  بیماری های  از  پیشگیری 
برای حفاظت از ریه شما در کوتاه مدت وجود دارد. 
دکتر برایان کریستمن، سخنگوی انجمن ریه آمریکا 
به سی ان ان  وندربیلت،  دانشگاه  در  پزشکی  استاد  و 
که  می کند  اصرار  آمریکا  در  ریه  پزشک  »هر  گفت: 
همه باید سیگار را ترک کنند. این پیام جدید نیست، 
کرونا  ویروس  است.«  مهمتر  دیگر  زمان  هر  از  اما 
یک فوریت مهم است و اکنون دالیل کافی برای این 
باور وجود دارد که ترک سیگار در طول همه گیری 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  در  را  شانس شما  می تواند 

افزایش دهد.
بهترین  اکنون  بدانید  باید  به ترک دارید  اگر تصمیم 
اولین  از  یکی  شما  ریه های  چراکه  است  زمان 
ریه های  یابد.  بهبود  باید  که  است  بدن  قسمت های 
شما در مقابله با سرماخوردگی و عفونت به بدنتان 
مخاط  پاک سازی  به  همچنین  آن ها  می کنند.  کمک 
نداشته  درستی  اگر عملکرد  بنابراین  می کنند،  کمک 
باشد، مخاط نیز می تواند در ریه ها اختالل ایجاد کند.
باعث  عفونت،  هنگام  در  سرفه  به  شما  بدن  تمایل 
این  می شود.  مخاط  پاک سازی  روند  فعال شدن 
کووید-19  به  ابتال  شرایط  با  مبارزه  برای  موضوع 
در  مسن  »افراد  گفت:  کریستمن  است.  مهم  بسیار 

ریه  در  حد  از  بیش  مایعات  ایجاد  خطر  معرض 
هستند که اغلب در اثر بیماری کرونا رخ می دهد و 
این  علت  می کند.  ایجاد  را  تنفسی حادی  مشکالت 
موضوع این است که افراد کهنسال قدرت کافی قوی 

برای پاک کردن ریه های خود را ندارند.«
ریه  مداوم  التهاب  دچار  سیگاری  افراد  از  بسیاری 
به  ابتال  امر می تواند فرد را مستعد  این  می شوند که 
کووید-19 کند. ترک سیگار می تواند التهاب ریه را 
ترک  را  سیگار  »اگر  گفت:  کریستمن  دهد.  کاهش 
کنید، التهاب مزمن بعد از چند هفته از بین می رود.«

غالبًا  کووید-19  بیماران  که  است  معتقد  کریستمن 
دچار صدمه حاد ریه می شوند که می تواند باعث بروز 
نشتی در غشا های مخاطی شود و منجر به آن شود که 
شوند. حتی  گرفتار  تنفسی  حاد  دیسترس  سندرم  به 
اگر شما در منطقه ای زندگی نمی کنید که موارد حاد 
و بی شمار کرونا دارد، تصمیم شما برای ترک سیگار 
چراکه  باشد  مفید  آتی  ماه های  برای  است  ممکن 
مقامات بهداشت عمومی پیش بینی کرده اند  در 1۸ ماه 
آینده تعداد زیادی از موارد ابتال را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: »این یک سرمایه گذاری برای آینده است. 
کشوری  هر  و  باشد  گردش  در  کرونا  است  ممکن 
نکنیم  فراموش  و  کند  بیماری  درگیر  بار  چندین  را 
که نارسایی تنفسی یک علت شایع در مرگ است.« 
جزو  دخانیات،  استعمال  سابق  یا  فعلی  وضعیت 
فهرست های کوتاه عوامل خطر ابتال به کرونا است. 
شامل  بیماری  به  ابتال  زمینه ای  شرایط  شایع ترین 
بیماری قلبی عروقی، دیابت، انسداد مزمن ریه، چاقی 

و شرایط نقص ایمنی است.
عالوه بر مسائل مربوط به ریه، ترک سیگار همچنین 
که  باشد  داشته  قلب  برای  جسمی  مزایای  می تواند 
است.  موثر  قلبی  ایست  احتمال  از  جلوگیری  در 
موارد  در  مرگ  دالیل  از  دیگر  یکی  قلبی  حمالت 
حاد کووید19 است. پس از ترک سیگار، خون شما 
صاف تر می شود و احتمال حمالت قلبی کمتر است. 
که  است  این  می افتد،  اتفاق  این  که  دالیلی  از  یکی 
و  می کنند  استنشاق  را  کربن  مونوکسید  سیگاری ها 
آنها  خون  در  اکسیژن  حمل  ظرفیت  طریق،  این  از 

کم می شود.
در کنار ترک سیگار شما باید فاصله گیری اجتماعی 
از  و  بشویید  را  مرتب دستان خود  کنید،  را رعایت 
لمس صورتتان خودداری کنید، اکنون زمان مراقبت 

از خود است.

تشخیص کرونا از روی صدای سرفه 
انگلیسی،  و  آمریکایی  دانشگاه  با  همگام  همچنین 
به  مبتالیان  تشخیص  برای  تهران  دانشگاه  محققان 
تالش  افراد  سرفه  صدای  روی  از  کرونا  ویروس 
که  کرد  گزارش  دیلی میل  پیش  چندی  می کنند. 

توسعه  جدید  برنامه ای  کمبریج  دانشگاه  محققان 
نفس  و  کردن  سرفه  هنگام  افراد  صدای  که  داده اند 
مبتال  افراد  شناسایی  به  تا  می کند  ضبط  را  کشیدن 
به کووید-19 کمک کند. با شیوع بیماری کرونا در 
دانشگاه های  در  محققان  جهان  مختلف  کشورهای 
سراسر دنیا در کنار کادر درمانی به سختی در تالش اند 
به  مردم  ابتالی  روند  علمی،  طرح های  اجرای  با  تا 

ویروس کووید-19 را متوقف یا آن را کند سازند.
ایرانی  دانشمندان  کرونا،  ویروس  با  مبارزه  مسیر  در 
و  خدمت  خود  جامعه  به  باال  روحیه  و  قدرت  با 
ازجمله  می کنند.  معرفی  را  تازه ای  دستاوردهای 
طرح های مهمی که در روزهای اخیر توجه های زیادی 
بیماری  تشخیص  پروژه  معطوف ساخته،  به خود  را 

کرونا با استفاده از صدای سرفه است.
دانشکده  روباتیک  و  مصنوعی  هوش  گروه  رئیس 
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران گفت: »محققان ایرانی 
وارد  فشار  خود،  علمی  فعالیت های  با  تا  می کوشند 

شده روی کادر درمانی کشور را کاهش دهند.«
پروژه  در  فعال  »گروه  افزود:  ادامه  در  مرادی  هادی 
افراد  صدای  از  گذشته  در  تهران  دانشگاه  کنونی 
استفاده  اوتیسم  بیماری  تشخیص  برای  مختلف 
بچه های  گریه  صدای  معتقدند  متخصصان  کرده اند. 
متفاوت  سالم  بچه های  با  اوتیسم  بیماری  به  مبتال 
است. با توجه به این موضوع، گروه محققان دانشگاه 
با  و  طراحی  را  الگوریتم هایی  خصوص  این  در 
جمع آوری داده های مختلف نشان داد می توان از صدا 
برای تشخیص بیماری اوتیسم استفاده کرد. همچنین 
سرفه  عالئم  شایع ترین  از  یکی  کرونا  بیماری  در 
سرفه های  با  کرونا  در  خشک  سرفه  است.  سخت 
خلط دار در سرماخوردگی و آنفوالنزا متفاوت است. 
بعد از اینکه این ویژگی توسط متخصصان تأیید شد، 
محققان دانشگاه تهران تصمیم گرفتند برنامه ویژه ای 
در  کووید-19  ویروس  راحت تر  تشخیص  برای  را 

بدن افراد طراحی کنند.«
این  در  دیگری  ویژگی های  »البته  داد:  ادامه  وی 
و  بویایی  حس  شدید  کاهش  و  تب  نظیر  بیماری 
پروژه  این  پشتیبانی  گروه  دارد.  وجود  نیز  چشایی 
صدای سرفه افراد مبتال به ویروس کرونا و افراد سالم 
را از طریق اپلیکیشن مخصوصی جمع آوری می کند. 
در اپلیکیشن مخصوص جمع آوری نمونه های سرفه 
چهار  است،  شده  نامیده  غربالگری  نرم افزار  که 
قسمت وجود دارد: تشخیص قطعی کرونا، مشکوک 
افراد سالم. همچنین در  بیماری ها و  به کرونا، سایر 
سیگار  سابقه  که  می شود  سؤال  افراد  از  برنامه  این 

کشیدن دارند یا خیر؟«
در  ثانیه   1۵ تا   10 مدت  به  مختلف  افراد  صدای 
اپلیکیشن ضبط می شود و برای سرورها ارسال  این 
متخصصان  نمونه ها،  جمع آوری  از  بعد  می گردد. 

می کنند.  مقایسه  سالم  افراد  صداهای  با  را  آن ها 
ویژگی ها و تفاوت های این نمونه های صدای سرفه 
با بهره ای از الگوریتم های هوشمند بررسی می شوند. 
می توان  باشد  بیشتر  جمع آوری شده  داده های  هرچه 

تحقیقات دقیق تر و گسترده تری را انجام داد.«
پروژه  »در  کرد:  تاکید  بیشتر  توضیح  در  مرادی 
سرفه،  نمونه  از  استفاده  با  کرونا  بیماری  تشخیص 
هدف صرفا غربالگری افراد است و تشخیص نهایی 
با استفاده از آزمایش های خاص نظیر سی تی اسکن 
متخصصان  گروه  حاضر  حال  در  می گیرد.  صورت 
پروژه تشخیص کرونا با صدای سرفه تصمیم دارند 
طرح  این  در  شرکت کننده  افراد  سرفه  صدای  روی 
تمرکز کرده و پس از کسب نتایج مناسب، در آینده ای 
نزدیک، سایت و اپلیکیشن های پیشرفته تری را برای 
مبارزه با کرونا طراحی کنند. در واقع مجموعه اعضای 
گروه هم اکنون و در آینده برای غربالگری افراد بیمار 
تالش می کنند و امیدوارند با چنین فعالیت هایی فشار 
کاهش  را  کشور  درمان  کادر  دوش  روی  سنگین 
دهند. مسائلی که در این پروژه روی آن تمرکز زیادی 
شده، استفاده از فناوری های هوشمند برای یادگیری 
پیدا کند  به نحوی تکامل  یعنی سامانه  عمیق است؛ 
نتایج دقیق تری را  از فعالیت خود،  که در هرمرحله 

ارائه دهد.«
پروژه  در  که  کرد  اشاره  باید  هم  »باز  افزود:  وی 
سرفه،  نمونه  از  استفاده  با  کرونا  بیماری  تشخیص 
هدف صرفًا غربالگری افراد است و تشخیص نهایی 
نظیر سی تی اسکن  آزمایش های خاص  از  استفاده  با 
محققان  پروژه  مثل  برنامه هایی  می گیرد.  صورت 
دانشگاه تهران به تشخیص اولیه بیماری کمک کرده 
و این امکان را به افرادی که تصور می کنند به ویروس 
کووید-19 آلوده هستند می دهد تا کمتر در مکان های 

عمومی حضور پیدا کرده و خود را قرنطینه کنند.«

بیش از 25۰ نمونه سرفه از افراد مختلف 
جمع آوری شده است

رئیس گروه هوش مصنوعی و روباتیک دانشکده برق 
و کامپیوتر دانشگاه تهران تاکید کرد: »در حال حاضر 
بیش از ۲۵0 نمونه سرفه از افراد مختلف جمع آوری 
شده که از این تعداد در حدود ۳0 نفر مبتال به کرونا 
قطعی و به همین اندازه نیز افراد مشکوک به بیماری 
کرونا هستند. بقیه افرادی که نمونه های صدای سرفه 
خود در اپلیکیشن غربالگری ثبت کردند، یا نرمال یا 

به بیماری هایی غیر از کرونا مبتال بودند.«
پروژه  این  در  کوتاه مدت  »هدف  گفت:  مرادی 
با  است.  سرفه  صدای  نمونه  هزار   ۲ جمع آوری 
بسیار  سرفه،  صداهای  از  تعداد  این  جمع آوری 
در  موجود  الگوریتم های  درست تر  و  دقیق تر 
اپلیکیشن را به کارگیری کرده و نتایج قابل استنادی را 

ارائه می دهیم. همچنین همه اعضای پروژه مبارزه با 
کرونای دانشگاه تهران از مردم می خواهند اپلیکیشن 
نمونه های  و  نصب  خود  گوشی  در  را  غربالگری 
صدای سرفه خود را برای گروه پشتیبانی این نرم افزار 
ارسال کنند. گروه طراحی این نرم افزار حتی برنامه ای 
سرفه  و ضبط صدای  بیمارستان ها  در  برای حضور 
بودن  حاد  علت  به  ولی  دارد  نزدیک  از  را  کاربران 
شرایط کنونی، در برخی از مراکز درمانی هماهنگی 

این موضوع کمی زمان بر است.«
به صورت  غربالگری  »اپلیکیشن  کرد:  تاکید  وی 
و  دارد  قرار  کاربران  همه  دسترسی  در  اختصاصی 
سرفه  صدای  ضبط  با  تنها  می توانند  مختلف  افراد 
خود عالوه بر رفع نگرانی از بابت ابتال به ویروس 
کووید-19 با خارج نشدن از خانه به شکسته شدن 

زنجیره انتقال این ویروس در جامعه کمک کنند.«

هم اکنون در فاز
جمع آوری داده قرار داریم

دانشکده  روباتیک  و  مصنوعی  هوش  گروه  رئیس 
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با اشاره به اینکه هنوز 
هیچ دانشگاهی در دنیا با استفاده از نمونه های صدای 
سرفه برای تشخیص کرونا به جواب قطعی نرسیده 
دارند،  قرار  داده  جمع آوری  فاز  در  همگی  و  است 
تصریح کرد: »پس از آغاز پروژه، تعدادی از همکاران 
در  کمبریج  دانشگاه  فعالیت  موضوع  تهران  دانشگاه 
انگلیس و کارنگی ملون در آمریکا را اعالم کردند. 
از  گروه  اعضای  از  هیچ کدام  کار  ابتدای  در  قطعًا 
خارجی  دانشگاه های  در  مشابه  طرح های  وجود 
اطالع نداشته و ایده کلی تمامًا متعلق به دانشمندان 
ایرانی بوده است. نکته مهم در پروژه های این چنینی 
مبنای  بر  طرحی  وارد  گروهی  وقتی  که  است  این 
نقش  می شود،  زیاد  بسیار  حجم  با  علمی  داده های 
سوی  از  ارسالی  نمونه های  همان  یا  داده  را  اصلی 

افراد شرکت کننده در طرح، ایفا می کند.«
شرکت های  بزرگ ترین  حتی  »امروز  افزود:  مرادی 
فناوری همچون گوگل نیز با اتکا به داده های دریافتی، 
برنامه ریزی کرده و خدمات متنوعی را ارائه می دهند. 
پروژه هایی  در  برنده  برگ  داده،  گفت  می توان  پس 
است که در آن ها از فناوری هوش مصنوعی استفاده 
مشکلی  کرونا  اپیدمی  اینکه  به  توجه  با  می شود. 
جهانی و بیماری همه گیر است، قطعًا اگر متخصصان 
دانشگاه تهران به نتایجی جدید در خصوص کنترل، 
آن  کنند،  پیدا  بیماری دست  این  درمان  تشخیص و 
اشتراک خواهند گذاشت. کرونا  به  با همه جهان  را 
نشان داد حتی پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز در 
چنین شرایطی بسیار آسیب پذیر هستند و جهان باید 
بیش از گذشته متحد بوده و به صورت یکپارچه برای 

شکست این بیماری تالش کند.«

عوارض بیماری
کووید-19
در افراد سیگاری
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The Secretary-General of the Iranian Anti-Tobacco Association warns: 
The danger of coronavirus new wave with the 

reopening of hookah lounges
Criticizing the growth of the tobacco industry 
in recent years, the Secretary-General of the 
Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) warned 
of the dangers of the new coronavirus wave in 
tobacco consumers following the reopening of 
coffee shops and hookah lounges.
Dr. Mohammad-Reza Masjedi, in an interview 
with ISNA news agency, emphasized that 
tobacco smoking may be a serious problem for 
those who are at risk for coronavirus disease. 
According to him, “research has revealed that 
smokers will have a more severe illness if they 
develop COVID-19, and they are more likely to 
be admitted to the ICU.”

The danger of a new wave of coronavirus in 
tobacco users with the reopening of coffee 
shops and hookah lounges
Masjedi added, “If restaurants and hookah 
lounges are to be reopened and health care is 
not provided, we will probably face a new wave 
of the COVID-19 outbreak in tobacco users. Our 
advice to people, especially the young, is to 
avoid cigarette and hookah joint consumption. 
Coronavirus is not a joke and is easily conveyed. 
The coincidence of the coronavirus outbreak 
with the National No-Tobacco Week is a good 
time to convey this health message to the 
people.”
Asked if the use of hookahs has decreased since 
the closure of coffee shops after the coronavirus 
outbreak, IATA’s Secretary-General said, “We 
don't have exact statistics on this case, but 
the evidence shows that when people don’t 
have access to hookahs, its consumption is 
also reduced. Coronavirus outbreak has urged 
the World Health Organization to warn people 
about smoking, especially joint smoking.”

At least 15 percent of hookah smokers become 
smokers/coronavirus quarantine and an 
increase in smoking
Masjedi added, “Hookah consumption has 
increased significantly among women for a 

long time, but it is not easy to change the use 
of hookahs to cigarettes in this group. Hookah 
consumption has various motives. Some people 
use it as an entertainment, and cigarettes may 
not easily replace hookahs. But we know that 
about 10 to 15 percent of hookah users start 
smoking. Some studies in European countries 
show that during the coronavirus quarantine, 
smoking increased among smokers because 
they considered smoking as a means of relief 
when they stayed at home.”

The increase in the price of cigarettes goes into 
the pockets of brokers
He noted that hookah use may have declined 
following the outbreak of coronavirus and the 
shutting down of coffee shops. According to 
him, “But two important things happened with 
smoking. After the outbreak of coronavirus, the 
price of cigarettes increased so much, while 

unfortunately, no money went into the pockets 
of the government and the country’s treasury, 
and only brokers benefited from it. But cigarette 
prices have risen by 10 to 15 percent, while we 
are still far behind in terms of tobacco taxes. 
Iran ranks low among most countries in terms 
of tobacco taxes.”
Regarding the implementation of the PAD 
project (prevention of smoking in schools) 
during the school holidays, Masjedi said, “This 
project started two programs in cyberspace with 
the participation of the students themselves 
and based on their opinions. In order to 
keep students close to the programs, two 
competitions were designed during this time for 
students to participate in them. This initiative 
had great impacts.”

Tobacco industry: the most successful industry 
of the country / Non-adherence of the Ministry 

of Industry to anti-tobacco regulations
According to Masjedi, the country’s only 
successful industry in recent years has been 
the tobacco industry. He says, “In recent years, 
the tobacco industry has grown from 4 or 5 
industrial units to about 18 production units. 
Production units only increase when there is a 
huge benefit and in this case, the profitability of 
these industries means producing more tobacco 
products, which in turn will increase tobacco 
consumption.”
“Unfortunately, in this regard, the Ministry of 
Industry does not act in accordance with the laws 
and regulations. According to the enactments 
of the National Tobacco Control Headquarters, 
the construction of any new tobacco production 
unit must be approved by the headquarters, but 
the Ministry of Industry itself issues permits for 
such industries,” Masjedi added.

Criticism of ‘Zir-Khaki’ (Antique) TV series
Emphasizing that the fight against tobacco is 
a multi-dimensional process, IATA’s Secretary-
General stated, “The most-watched TV series 
of the holy month of Ramadan was Zir-Khaki 
(Antique), in which there were many scenes of 
tobacco consumption. Can smoking be expected 
to be reduced only by advising people? We 
advance the PAD project diligently, while 
students watch smoking scenes at home and in 
TV series and movies. Obviously, the influence 
of these films is greater than the programs we 
implement and this may lead to an increase in 
smoking.”
Regarding IATA’s programs for the current year 
respecting the coronavirus outbreak, Masjedi 
said, “We have designed a program in this 
field in the Cancer Charity Foundation. In this 
regard, 15 video clips have been prepared about 
corona and tobacco, corona and lung diseases, 
etc., which have been communicated to the 
provincial networks for broadcasting by the 
Provinces Deputy of the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting.”

Every one minute more than two persons in the world die due to covid19


