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فرود بهانه قاچاق در بن بست! 
ناکارآمدی اجرای سیاست های مالیاتی نسبت به سیگار، 
همیشه با بهانه افزایش قاچاق آن توسط صنایع دخانی  
همراه است. حال با اجرای کد رهگیری بر روی سیگار 
و ساماندهی فروش و عرضه آن برای مقابله با قاچاق 
شاید مسیری باشد تا این بهانه در بن بست برای همیشه 
باقی بماند. با اشاره به تصویب بند )ت( ماده ۲۸ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، اعطای کد رهگیری به کاالهای 
تا  کارخانه  درب  از  فروش  چرخه  ساماندهی  دخانی، 
دیگر چرخه ها را بر عهده دارد که در اخذ مالیات مؤثر 
است. همچنین در تبصره )۴( ماده )۱۸( قانون مبازره با 
قاچاق کاال و ارز، مبنی بر اینکه »خرید، فروش، حمل 
یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند 
و  محسوب  تخلف  دولت  تعیینی  ضوابط  از  خارج 
به  مزبور، حسب مورد  بر ضبط کاالی  مرتکب عالوه 
حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود«، 
ساماندهی  و  دخانی  کاالهای  به  رهگیری  کد  اعطای 
فروش آن ازجمله مواردی است که تمامی کسانی که در 
این چرخه فعالیت دارند را رصد می کند که اگر این امر 
محقق شود، کمک مؤثری به کاهش قاچاق، ساماندهی 
فروش در سطح شهر و در نهایت اخذ مالیات بر کاالهای 

دخانی خواهد بود.
تولید  افزایش  بر  مبنی  شده  اعالم  آمارهای  با  رابطه  در 
محصوالت دخانی در کشور، باید یادآور شد در سال ۹۶ 
اعالم شده بود که قاچاق سیگار در آن سال  از ۶ میلیارد 
نخ به ۳ میلیارد نخ کاهش خواهد یافت. چگونه است که 
افزایش چند برابری قاچاق در  از  به جای کاهش، خبر 
سال گذشته و امسال داده می شود در حالیکه تولید داخلی 
محصوالت دخانی همچنان رو به افزایش است و به نظر 
برخی کارشناسان بیش از ۹۰ درصد نیاز جامعه را تامین 
می کند. آمار و ارقام سال های گذشته با این حجم از تولید 
محصوالت دخانی همخوانی ندارد. اگر اعالم می شود که 
مصرف ساالنه کشور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ سیگار و تولید 
داخلی آن در سال ۹۸ حدود ۵۲ میلیارد نخ است، پس 
چگونه است که در سال ۹۶ اعالم می شود ساالنه در کشور 
۳۰ میلیارد نخ سیگار تولید می شود اما میزان مصرف در 
حدود ۵۵ میلیارد نخ است؟ یعنی همچنان حجم تولید و 

مصرف باال رفته ولی قاچاق روند صعودی دارد.
در واقع از ۳۰ میلیارد نخ سیگار تولیدی در سال ۹۶ به ۵۲ 
میلیارد نخ در سال ۹۸ رسیده ایم ولی متاسفانه با این حجم 
از افزایش در تولید، هنوز آمار و ارقام مربوط به قاچاق 
آن، یک عالمت سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می کند. 
نمی توان  دخانی  آمار مصرف محصوالت  از  به هرحال 
پیدا  افزایش  جامعه  مصرف  میزان  گذشت.  به سادگی 
کرده، چرخ تولید هم همچنان می چرخد و متاسفانه هنوز 
از کاهش میزان قاچاق و در ادامه آن کاهش هزینه های 

سالمت در این بخش خبری نیست.
افزایش ساالنه ۱۰ درصدی مالیات بر دخانیات براساس 
قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ به طور 
اکثر  در  که  درحالیست  این  نمی شود.  اجرا  کامل 
کشورهای منطقه مالیات بر دخانیات به طرز چشمگیری 
افزایش یافته و در بعضی کشورها این افزایش به ۱۰۰ 
درصد نیز می رسد. بنابراین در بحث اخذ مالیات ویژه 
کارخانه،  درب  از  فروش  افزوده  ارزش  بر  مالیات  یا 
توزیع کنندگان کشوری، استانی و تا سطح مغازه دار باید 
به وسیله تخصیص شناسه به کاالها رصد شوند. این بدان 
معنا است که اگر مأموران جهت رصد مراجعه کردند نبود 
هرگونه شناسه بر کاال به عنوان کاالی قاچاق شناخته شده 

و ضوابط قانونی نسبت به آن باید اعمال شود.
با تکیه بر نظر کارشناسان این حوزه بیشترین حجم قاچاق 
سیگار متعلق به برند مارلبرو است. این برند به راحتی 
در تمامی سوپرمارکت ها و دکه ها با قیمت های متفاوت 
به فروش می رسد. اغلب کاالهای دخانی بدون شناسه 
در دسترس مصرف کننده است که این نبود شناسه، سوء 
عدم  و  قیمت  باالترین  با  فروش  ازجمله  استفاده هایی 

پرداخت مالیات را به همراه دارد.
البته بنا بر نظر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تاکنون 
وزارتخانه های صمت و بهداشت و نیز مرکز برنامه ریزی 
تعریف  تاکنون   ۸۵ سال  از  دخانیات  بر  نظارت  و 
مشخصی از عامالن فروش به این ستاد ارائه نکرده اند؛ به 
طور مثال دکه های روزنامه فروشی سیگار می فروشند ولی 
هنوز مشخص نشده جزو عامالن فروش هستند یا خیر؟ 
در حال حاضر معضل دکه های روزنامه فروشی است که 
با شناسه کردن کاالها حداقل مطمئن می شویم که درست 
است عاملیت مشخص نیست ولی حداقل سیگار قاچاق 

به فروش نمی رسد.
به هرحال افزایش قاچاق اگر قرار باشد افزایش تولید را در 
پی داشته باشد، می توان به عنوان یک شهروند این دغدغه 
را داشت که این حجم از تولید حتما در بحث عرضه 
و تقاضا این اطمینان را حاصل کرده که تولیداتش بازار 
هدف خود را دارد. این مسئله اولین بخشی را که درگیر 
می کند حوزه سالمت است و باید دید که این حجم از 
مصرف در آینده چقدر بدنه سالمت جامعه را درگیر کرده 

و چه هزینه هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

سخن اول
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ش پزشکی
ت، درمان و آموز

علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداش

ت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعی

علیرضا رئیسی معاون بهداشت 
وزیر بهداشت: افرادی که 

دخانیات مصرف می کنند دچار 
بیماری های مزمن ریوی هستند 

و با توجه به اینکه مخاط این 
افراد آسیب پذیر است در برابر 
کرونا بیشتر آسیب می بینند. 

همچنین میزان کشندگی کرونا 
در بیماران سرطان ریه ۳۳ 

درصد است. این درحالیست 
که تعداد مرگ و میر مرتبط با 

دخانیات بیش از کرونا در جهان 
بوده است که این رقم ساالنه ۸ 
میلیون نفر مرگ و میر گزارش 

شده است

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
اپیدمی  با پیک  درمان و آموزش پزشکی همزمان 
در  گذشته  سال  اسفند   ۴ در  کووید-۱۹  ویروس 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای  به  نامه ای 
سراسر کشور اعالم کرد: »با توجه به شیوع بیماری 
در  روند  این  از  پیشگیری  لزوم  کشور،  در  کرونا 
اولویت برنامه های بهداشت و سالمت کشور قرار 
دارد. ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و با توجه 
شلوغ،  و  جمعی  محیط های  در  حضور  اینکه  به 
انتقال  باعث  آلوده  محیط های  و  اشیاء  با  تماس 
سریع این ویروس می شود و جدا از تاثیر مصرف 
تضعیف  بر  دخانی  محصوالت  دود  با  مواجهه  و 
به  ابتال  برای  بدن  شدن  مستعد  و  ایمنی  سیستم 

قلیان،  ابزارآالت  و  وسایل  از  استفاده  بیماری ها، 
افزایش ریسک خطر این بیماری را به همراه دارد؛ 
مراکز  عمومی،  اماکن  تمامی  است  ضروری  لذا 
به  قلیان  عرضه کننده  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه 
آنها  در  قلیان  عرضه  از  یا  درآمده  تعطیل  حالت 
ضمن  فرمایید  دستور  همچنین  شود.  جلوگیری 
استفاده از ظرفیت قانون جامع کنترل دخانیات و 
آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده ۱۳ قانون مواد 
طرح  با  بهداشتی  آرایشی،  آشامیدنی،  خوردنی، 
اهمیت موضوع در کارگروه مربوطه به منظور اقدام 
در  تیم های مشترک  تشکیل  از طریق  و  هماهنگ 

این زمینه اقدام الزم صورت پذیرد.«
از  پیش  همچنین  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
این با اشاره به اینکه افرادی که دخانیات مصرف 
هستند  ریوی  مزمن  بیماری های  دچار  می کنند 
آسیب پذیر  افراد  این  مخاط  اینکه  به  توجه  با  و 
است، در برابر کرونا بیشتر آسیب می بینند، تاکید 
کرد: »تنها ۳۰ درصد از یک میلیارد یوروویی که 

رهبر معظم انقالب با آن موافقت کردند تاکنون به 
دست ما رسیده است. تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در اثر 
ساالنه  که  حالی  در  داده اند  جان  در جهان  کرونا 
از  دخانیات  اثر مصرف  در  نفر  میلیون   ۸ دنیا  در 

بین می روند.«
رییسی خاطرنشان کرد: »میزان کشندگی کرونا در 

بیماران سرطان ریه ۳۳ درصد است.«
ممنوعیت  نامه  کشور  دادستان  اینکه  بیان  با  وی 
مصرف قلیان در قهوه خانه ها را به دادستان ها ابالغ 
مکان   ۵۲۸ و  هزار   ۸« کرد:  تصریح  است،  کرده 
 ۴۰ و  پلمپ شدند  کرونا  دوران  در  قلیان  عرضه 
صورت  به  خودشان  قلیان  عرضه  اماکن  درصد 
خودجوش، کار را تعطیل کردند. این در حالیست 
که در سال حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور 
مصرف می شود و در کل ۷۰ هزار میلیارد تومان 
در سال به سیستم سالمت و مسائل مربوط مانند 

اقتصادی و اجتماعی دیگر آسیب وارد می کند.«
 ۱۴ سال   ۱۸ باالی  سنین  »در  داد:  ادامه  رییسی 

افراد سیگار مصرف می کنند و ۱۰ درصد  درصد 
مصرف کنندگان روزانه مصرف دارند. در روستا ها 
۱۵.۴ درصد مصرف سیگار دارند و در شهر ها نیز 
میزان مصرف سیگار ۱۳.۶ درصد است. همچنین 
است.  بیشتر  قلیان  مصرف  میزان  روستا ها  در 
سنین  بیشترین  سال   ۵۴ تا   ۴۵ سنین  همچنین 
مصرف کننده سیگار هستند. باالترین میزان مصرف 
قزوین،  غربی،  آذربایجان  استان های  در  سیگار 
مصرف  میزان  باالترین  و  است  مرکزی  و  البرز 
قلیان نیز در استان های بوشهر، هرمزگان، سیستان 

و بلوچستان و فارس است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین با اشاره 
کشور  در  سیگار  نخ  میلیون   ۷۰ ساالنه  اینکه  به 
تولید می شود، افزود: »ساالنه حدودا ۶۰ هزار نفر 
می روند.  بین  از  سیگار  مصرف  اثر  در  ایران  در 
میزان  در  درصد   ۶ حدود  ساالنه  اینکه  ضمن 
مرگ و میر در اثر دخانیات افزایش داریم. متاسفانه 
در سنین پایین دختران یعنی در بازه سنی ۱۵ تا ۱۸ 
است؛ ضمن  افزایش  در حال  قلیان  سال مصرف 
اینکه افزایش مالیات بر تولید سیگار مهمترین راه 

کاهش مصرف دخانیات است.«

اطالع رسانی و آموزش در کنترل کرونا
جدی گرفته شود

با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  که  درحالیست  این 
برخی  خصوص  در  ایران،  دخانیات  استعمال 
رفتارهایی که موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن 
و نیز تاثیرگذار بر روی ابتال به بیماری کرونا است، 
تصریح کرد: »استعمال انواع مواد مخدر و دخانیات 
در زمره این موارد است که بنا به گفته متخصصان 
شخص مصرف کننده مستعد ابتال به کرونا خواهد 
بود. در واقع طبق بررسی های انجام شده، استعمال 
مواد مخدر، تریاک، قلیان و سیگار مقاومت بدن را 

در مقابل کرونا کاهش می دهد.«
محمدرضا مسجدی در ادامه تاکید کرد: »با توجه 
به شرایط به وجود آمده در کشور، عرضه دخانیات 
با محدودیت هایی مواجه شده است که مهم ترین 
این  است  امید  که  بوده  قلیان سراها  تعطیلی  آن ها 
باقی  خود  قوت  به  همچنان  نیز  آینده  در  اقدام 
دخانیات  استعمال  اثر  بر  مرگ و میر  بماند؛ چراکه 
بوده  دنیا  در سراسر  کشنده  ویروس  این  از  بیش 

و هست.«
یک  کووید-۱۹  اپیدمی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آگاهی  القای  و  آموزش  برای  طالیی  فرصت 
به مردم است تا بتوان از میزان مصرف کنندگان 
دخانیات در کشور کاست، افزود: »متاسفانه عدم 
مصرف  خطر  از  مردم  غفلت  بعضا  و  آگاهی 

سیستم  خودشان،  ضرر  به  همیشه  دخانیات 
بوده  دخانیات  مافیای  نفع  به  و  کشور  سالمت 
به خاطر  روزها  این  که  مردمی  به هرحال  است. 
صورت  به  اطرافیان  و  خود  به  نرسیدن  آسیب 
باید توجه  مرتب دست های خود را می شویند، 
کنند مصرف دخانیات نیز تا همین میزان می تواند 
کشنده باشد. بنابراین آموزش و انتقال آگاهی از 
است  مهمی  موضوع  جمعی،  رسانه های  سوی 
گیرد  قرار  رسانه  اصحاب  توجه  مورد  باید  که 
به  منابعی  تخصیص  با  باید  مربوطه  نهادهای  و 
بخش اطالع رسانی و آموزش، از این فرصت به 
بهترین شکل ممکن به نفع سالمت جامعه گام 

بردارند.«
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
همچنین تصریح کرد: »همواره در عرصه دخانیات 
و مواد مخدر مافیایی وجود داشته است که مانع 
این  شده اند.  آن  مصرف  کاهش  جهت  فعالیت 
جدی  چالش  یک  نیز  جهان  سراسر  در  موضوع 
است. اما نکته  حائز اهمیت این است که هرچه این 
مافیا قدرتمند باشد، باز هم می توان با اطالع رسانی 

و آموزش بر آن  غلبه کرد.«

پلمپ بیش از ۴۶۰۰ واحد صنفی
در دو هفته اخیر

در این خصوص معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت نیز از پلمپ بیش از ۴ هزار 
و ۶۰۰ واحد صنفی در دو هفته اخیر خبر داد و 
اعالم کرد: »بخش عمده این پلمپ ها به واحدهای 
قهوه خانه ای که قلیان و دخانیات عرضه می کردند، 

اختصاص داشت.«
از  »یکی  کرد:  تصریح  ادامه  در  فرهادی  محسن 

کمک به کنترل گسترده کووید-19

اطالع رسانی و آموزش جدی گرفته شود



قرمز  شرایط  وارد  شهری  که  مهمی  علت های 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  می شود 
برگرداندن  شاید  است.  بیشتر  تماس های  وجود 
نباشد  کار  دستور  در  شکل  آن  به  محدودیت ها 
تاالرهای  درخصوص  مثال  برای  بازگشایی ها  اما 
پذیرایی در مناطق سفید و زرد است و در مناطق 
همچنین  بود.  خواهد  بسته  کماکان  تاالرها  قرمز، 
با  تیرماه  یکم  روز  از  تئاتر  و  سینماها  فعالیت 
آغاز می شود. ستاد  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
به  بازگشایی ها  برای  زیادی  اعتماد  کرونا  ملی 
این اصناف کرده است به دلیل اینکه طبیعت این 
اصناف تجمع افراد است و رعایت پروتکل ها از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.«
فردی،  بهداشت  رعایت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مشترک  سطوح  کردن  ضدعفونی  و  گندزدایی 
باید در اولویت قرار گیرد اظهار داشت: »رعایت 
پروتکل ها کاهش یافته است. ما این موضوع را با 
همکاران وزارت صمت مورد بررسی قرار دادیم 
و اعالم کردند به بازرسان ما کمک خواهند کرد و 
در صورت رعایت نشدن بهداشت توسط اصناف، 
مکان مورد نظر تعطیل خواهند شد. نیروی انتظامی 

نیز در این خصوص قول همکاری داده است.«
فرهادی همچنین در خصوص رعایت پروتکل های 
در  »قهوه خانه ها  گفت:  قهوه خانه ها  در  بهداشتی 
مصوبه ستاد ملی کرونا به آن اشاره شده و مانند 
در  را  فردی  بهداشت  رعایت  باید  رستوران  ها 
دستور کار داشته باشند و بدون عرضه مواد دخانی 

فعالیت کنند.«
او درخصوص به روزرسانی پروتکل های بهداشتی 
گفت: »برای به روزرسانی روز و تاریخ نگذاشتیم و 
هرجا متوجه شویم به روزرسانی الزم است، آن را 
انجام می دهیم. قبل از اینکه بازگشایی سینماها و 
سالن های تئاتر در دستور کار قرار گیرد،  پروتکل ها 
هر  و  کردیم  به روزرسانی  هنرمندان  با حضور  را 
انجامی  به روزرسانی  شود،  درخواست  که  زمانی 
به روزرسانی ها  در  محدودیتی  هیچ  و  می شود 

نخواهیم داشت.«
بیماران  تدفین  خصوص  در  خاتمه  در  فرهادی 
به  انتقال  برای  از خانواده ها  پول  اخذ  کرونایی و 
مکانی دیگر گفت: »از همان روزهایی که در کشور 
شاهد فوت مبتالیان به کرونا بودیم، پروتکل های 
تدفین بارگذاری شد و سه نسخه مختلف به روز 
شد که آخرین نسخه آن با همکاری وزارت کشور 
و آرامستان ها انجام شد. از آنجاکه سیستم کفن و 
دفن مبتی بر غسل و کفن است، در آن پروتکل ها 
رعایت و نکاتی نوشته شده است، از جمله کسی 
که به عنوان غسال کار می کند و تمام کسانی که 
در مسیر حمل جسد دخیل هستند، باید حفاظت 

کامل داشته باشند.«

در پی اجرای ضعیف قانون
افزایش مصرف قلیان را در جامعه شاهدیم

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
نیز از صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر 
عمومی  اماکن  در  دخانی  مواد  ممنوعیت مصرف 
خبر داد و گفت: »طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  دخانیات  جامع 
اماکن عمومی  در  دخانیات  استعمال  در سال ۸۵ 
آن  از  تخلف  و  ممنوع  عمومی  نقلیه  وسایل  و 

مستوجب حکم به جزای نقدی است.«
احمد جنیدی در ادامه افزود: »به رغم پیگیری های 
قانون،  اجرای  سال های  طی  بهداشت  وزارت 
ممنوعیت  قانون  اجرای ضعیف  دلیل  به  متاسفانه 
استعمال دخانیات در اماکن عمومی، مراکز عرضه 
قلیان در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
به صورت غیر قانونی گسترش یافت و منجر به 
افزایش مصرف قلیان در جامعه، خصوصا در بین 

جوانان گردید.« 
وی تصریح کرد: »با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در کشور، با درخواست وزیر بهداشت و رئیس 
ستاد مدیریت بیماری کرونا از دادستان کل کشور 
برای حمایت حوزه سالمت از ممنوعیت مصرف 
مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، بخشنامه 
قوانین  اجرای  بر  تاکید  با  کشور  کل  دادستانی 
و  بهداشت  بازرسان  از  حمایت  و  همکاری  و 
قلیان  از عرضه  ضابطان قضایی برای جلوگیری 
صادر شد. به این منظور با هماهنگی دانشگاه های 
پلیس  با  مشترک  تیم های  کشور  پزشکی  علوم 
اماکن و دادستانی تشکیل، بازرسی و نظارت بر 
اماکن عمومی به طور مستمر انجام و از هرگونه 
باید  قلیان  و  دخانی  مواد  استعمال  و  عرضه 

جلوگیری شود.«
جنیدی اعالم کرد: »در صورت مشاهده تخلف با 
پلمب امکنه، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی 
شرایط  در  اقدام  این  واقع  در  می شوند.  معرفی 
جامعه  عمومی  علیه سالمت  تهدید  حکم  حاضر 
عرضه  درخصوص  تبلیغ  هرگونه  ضمنا  دارد.  را 
مواد دخانی ازجمله قلیان ممنوع است و متخلفان 
بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۶۰ 

هزار تومان جریمه می شوند.«

ابزارآالت قلیان
در انتشار ویروس کووید-19 موثرند

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
همچنین گفت: »ابزارآالت قلیان در انتشار ویروس 
کرونا موثر هستند چون محیط مناسبی برای بقا و 
بیماری زا  و  عفونی  عوامل  سایر  و  ویروس  رشد 
راستای  در  بهداشت  وزارت  می روند.  به شمار 
ویروس،  کرونا  مهار  برای  جهانی  سیاست های 
به خاطر خطری که مصرف دخانیات بر تضعیف 
به  مستعد  را  افراد  و  دارد  بدن  دفاعی  سیستم 
بیماری کرونا ویروس و سایر بیماری های کشنده 
برای  تسهیالت  ارائه  هرگونه  با  می کند،  مبتال 
اماکن عمومی  در  دخانی  مواد  استعمال  و  عرضه 
قضایی  مراجع  از  را  مربوطه  تخلفات  و  مخالفت 

پیگیری می کند.«
از  بعد  حتی  قلیان  عرضه  ممنوعیت  جنیدی 
بازگشایی مراکزی که قبال عرضه قلیان داشتند را 
دادستان  »بخشنامه  افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد 
کل کشور به کلیه دادستان های عمومی و انقالب 
ابالغ  انتظامی  نیروی  فرماندهی  و  کشور  سراسر 
شده و همکاری کاملی در این خصوص داریم. در 
به دلیل مشکالتی که در اجرای  استان تهران هم 
قانون در سنوات قبل داشتیم، جلسه ای اختصاصی 
ناجا و دانشگاه های علوم  نمایندگان دادستانی،  با 
پزشکی تهران برگزار و مقرر گردید که گشت های 
ویژه برای بازرسی از اماکن عمومی و مراکز تهیه 
مورد  در  تخلف  هرگونه  و  شود  انجام  توزیع  و 
عرضه قلیان بالفاصله پیگیری و متخلفان به مراجع 

قضایی معرفی شوند.«
این راستا،  اقدام دیگر در  اینکه  به  با اشاره  وی 
نامه رییس فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست 
محترم قوه قضاییه بود که در آن نامه ضمن تاکید 
پایدار استعمال دخانیات و  بر اجرای ممنوعیت 
خواستار  عمومی،  اماکن  همه  در  قلیان  عرضه 
برخورد قاطع با تولیـدکنندگان و مصرف کنندگان 
کرد:  تصریح  شدند،  اماکن  این  در  قلیان 
»امیدواریم مردم هم برای حفظ سالمتی خود و 
قانونی  غیر  که  مراکزی  به  هیچ وجه  به  اطرافیان 
و  نکنند  مراجعه  می کنند،  قلیان  عرضه  به  اقدام 
آدرس  زمینه،  این  در  تخلف  موارد  مشاهده  با 
مرکز و امکنه متخلف را به سامانه ۱۹۰ شکایات 

بهداشتی گزارش دهند.«

خطر انتقال بیماری در اماکن عمومی
توسط سیگاری ها

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
در  کرونا  بیماری  اینکه  به  توجه  »با  داشت:  بیان 
بسیاری از افراد ممکن است بدون عالمت باشد و 
این افراد ممکن است در محیط های جمعی حضور 
قانون  بیشتری در اجرای  باید دقت  باشند،  داشته 
داشت. همچنین مصرف کنندگان دخانیات به دلیل 
شایعی  سرفه های  معموال  ریه،  به  رساندن  آسیب 
با  سرفه ها  این  گرفتن  اشتباه  واقع  در  و  دارند 
سرفه هایی که ناشی از ابتال به کرونا است، موجب 
می شود بیماری دیر تشخیص داده شود و این افراد 
عاملینی خطرناک برای انتقال ویرس تلقی شوند.«

جنیدی با اشاره به گزارش موسسه ملی تحقیقات 
انتقال  برای  عاملی  را  دخانیات  دود  که  سالمت 
فرد  »اگر  گفت:  همچنین  است،  شناخته  ویرس 
کرونا  بیماری  دچار  دخانی  مواد  مصرف کننده 
آلودگی  موجب  دخانیات  مصرف  با  قطعا  باشد، 
می شود. خطر  دیگران  به  بیماری  انتقال  و  محیط 
انتقال بیماری از طریق مصرف دخانیات در اماکن 
نمی شود  طریقی  هیچ  به  و  است  باال  عمومی 
به  آلوده  اماکن  در  را  ویروس  این  انتشار  جلوی 

دود دخانیات گرفت.«
جنیدی تصریح کرد: »افراد مصرف کننده دخانیات 
یا  سالمت،  خدمات  جامع  مراکز  به  مراجعه  با 
مواد  مصرف  می توانند  خودجوش  به صورت 
دخانی را ترک کنند. قرار گرفتن افراد غیرسیگاری 
در مواجهه با دود دخانیات نیز با مصرف آن هیچ 
لذا  دارد،  را  امراض مصرف  ندارد و همان  فرقی 
فعاالنه  باید  خودشان  سالمت  حفظ  برای  مردم 
به سامانه ۱۹۰ گزارش  را  تخلفات  و  عمل کرده 

دهند.«

جرایم بازدارنده
برای عرضه قلیان کافی نیست

وزارت  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  مسئول 
برای  بازرسی  اینکه  به  اشاره  با  نیز  بهداشت 
اما  دارد  ادامه  سفره خانه ها  در  قلیان  عرضه  عدم 
کرد:  تاکید  نیست،  کافی  بازدارنده  جرائم  میزان 
قهوه خانه ها  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  »با 
اساس  بر  اکنون  شدند.  تعطیل  سفره خانه ها  و 
این  با کرونا مقرر شد  مقابله  مصوبات ستاد ملی 
اماکن بازگشایی شوند اما به دلیل ازدحام جمعیت 

در آنها، بازگشایی بدون حق عرضه قلیان باشد.«
یک  تبصره  »طبق  افزود:  ادامه  در  ولی زاده  بهزاد 
ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مصرف 
اماکن  در  دخانیات  و  قلیان  عرضه  دخانیات، 
عمومی مانند قهوه خانه ها ممنوع است اما متاسفانه 
در کالنشهری مثل تهران، جرائم بازدارنده خوبی 

جهت اجرای قوانین وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »بازرسی برای عدم عرضه قلیان در 
واحدهای پذیرایی و سفره خانه ها به خوبی انجام 
بازدارنده،  جرائم  میزان  اما  دارد  ادامه  و  می شود 
جهانی  سازمان  گفته  به  همچنین  نیست.  کافی 
بهداشت، مصرف دخانیات سبب تضعیف سیستم 
مصرف کنندگان  و  می شود  افراد  بدن  دفاعی 
درصورت ابتال به بیماری کرونا بیشتر از سایرین 

در معرض خطر قرار می گیرند.« 
به  متخلف  مراکز  »مستندات  کرد:  تاکید  ولی زاده 
دادستان ارسال و این نهاد با تاکید بر اجرای منع 
استعمال دخانیات در اماکن عمومی، اقدامات الزم 

را انجام می دهد.«

تاکید دادستانی کرج
بر جمع آوری قلیان 

انقالب  و  عمومی  دادستان  که  درحالیست  این 

اماکن عمومی  قلیان در  از ممنوعیت عرضه  کرج 
در سطح  قلیان ها  کامل  و جمع آوری  البرز  استان 
این استان خبر داد و اعالم کرد: »از این پس در 
قهوه خانه ها، رستوران ها و اماکن عمومی در سطح 
صورت  در  و  نمی شود  عرضه  قلیان  البرز  استان 
مشاهده، با متخلفان حسب قانون برخورد خواهد 

شد.«
»طرح جمع آوری  افزود:  ادامه  در  شاکرمی  رضا 
قلیان ها و جلوگیری از عرضه آن در سطح استان 
البرز، با هماهنگی و همکاری مسئوالن بهداشت 
اتاق  و  مربوطه  اتحادیه  انتظامی،  نیروی  استان، 
 ۳۰ تعداد  همچنین  است.  شده  اجرایی  اصناف 
واحد گشت و کنترل در طرح جمع آوری قلیان ها 
خواهد  ادامه  آنها  فعالیت  که  داشتند  فعالیت 

داشت.«

ممنوعیت عرضه قلیان با ورود دادستانی
در پی شیوع کرونا

از  فردیس  انقالب  و  عمومی  دادستان  همچنین 
بیماری  به شیوع  توجه  با  قلیان  ممنوعیت عرضه 
بهداشت  شبکه  درخواست  با  کشور،  در  کرونا 
خبر داد و گفت: »با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در کشور، با درخواست شبکه بهداشت از امروز 

عرضه قلیان در فردیس ممنوع شد.«
هشدار  متخلفان  به  ادامه  در  جهانشاهلو،  حسن 
با  قلیان  عرضه  و  رعایت  عدم  صورت  »در  داد: 

واحد های متخلف برخورد خواهد شد.«
از  همچنین  فردیس  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اختصاص چهار خط تولیدی کارخانه برای تولید 
خبر  دادستانی  ورود  با  کننده  ضدعفونی  مواد 
شرکت  این  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  بیان  و  داد 
است،  کننده  ضدعفونی  مواد  تولیدکنندگان  از 
واحد  این  با  دادستانی  ناحیه  از  که  مذاکراتی  با 
در  که  کمبودی  به  توجه  با  و  شد  انجام  تولیدی 
این  تا  شد  این  بر  قرار  دارد،  وجود  حاضر  حال 
واحد تولیدی هر چهار خط تولیدی خود را برای 
تولید مواد ضدعفونی کننده اختصاص دهد تا جو 
روانی که در جامعه و در پی بیماری کرونا شکل 

گرفته، آرام شود.«

برخورد قضایی
با عرضه کنندگان قلیان 

جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاونت  سرپرست 
به  اشاره  با  نیز  قزوین  استان  کل  دادگستری 
قضایی  برخورد  قلیان  عرضه کنندگان  با  اینکه 
عدم  سایه  در  قلیان  »مصرف  گفت:  می شود، 
افزایش چشمگیری  متولی  نظارت دستگاه های 
داشته است که تبعات زیانبار آن متوجه سالمت 
کنونی  شرایط  در  خصوصًا  جامعه،  عمومی 

کشور موجب شیوع ویروس کرونا می شود.«
فولیان افزود: »بنابراین با توجه به اهمیت موضوع 
مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون  مفاد  استناد  به  و 
ملی با دخانیات، استعمال و عرضه دخانیات در 
اماکن عمومی ممنوع و متضمن تعقیب و تعیین 
به ممنوعیت  با توجه  مجازات است. همچنین 
عمومی  اماکن  برخی  در  قلیان  مصرف  قانونی 
از  پیشگیری  برای  سنتی  سفره خانه های  مانند 
از حقوق عامه، برخورد  وقوع جرم و صیانت 
از جمله  متخلف  واحد های صنفی  با صاحبان 
قهوه خانه ها و واحد هایی که مبادرت به عرضه 

آالت و ادوات قلیان می کنند، الزامی است.«
جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاونت  سرپرست 
»قطعًا  گفت:  قزوین  استان  کل  دادگستری 
و  جسم  سالمت  آنچه  هر  با  قضایی  دستگاه 
روان جامعه را به خطر بیندازد، برخورد جدی 

خواهد کرد.«

 

اجرای طرح »محله عاری از دخانیات«
در ایرانشهر

رییس جمعیت هالل احمر ایرانشهر در جنوب سیستان و 
بلوچستان اعالم کرد: »طرح »محله عاری از دخانیات« به 
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر توسط اعضای جوانان 
جمعیت هالل احمر این شهرستان اجرا شد. در واقع یکی 
ارتقای  ایرانشهر  احمر  اصلی جمعیت هالل  اهداف  از 
سالمت افراد جامعه است. بنابراین این طرح به منظور 
آگاه سازی افراد جامعه از مضرات دخانیات در شهرستان 
اظهارداشت: »یکی  اجرا شد.« محمدرضا کرد  ایرانشهر 
از اصلی ترین آسیب های اجتماعی موجود در جامعه که 
جوانان را تهدید می کند، بحث مواد مخدر است. در طرح 
محله عاری از دخانیات، اعضای جوانان جمعیت هالل 
احمر این شهرستان با اهدای گل به افراد سیگاری و توزیع 
بروشورهای هشدار دهنده در خصوص استعمال دخانیات 
از این افراد درخواست می کنند که سیگار نکشند.« وی 
ادامه داد: »در این طرح اعضای جوانان با در دست داشتن 
پوستر »طرح محله عاری از دخانیات و نه به اعتیاد« در 
مکان های پر تردد حضور یافتند. امیدواریم بتوانیم مهارت 
نه گفتن به دخانیات را به صورت همگانی آموزش داده تا 

دیگر شاهد پدیده شوم اعتیاد در جامعه نباشیم.«

 برخورد با قلیانی ها
به عهده سازمان پارک های یزد است

رییس گروه سالمت محیط مرکز بهداشت یزد با اشاره 
به اینکه طبق قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات، مسئول 
سازمان  با  پارک ها  در  دخانیات  استعمال  با  برخورد 
پارک ها و فضای سبز شهرداری یزد است، تاکید کرد: 
»طبق قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات مسئول برخورد 
با استعمال سیگار و دخانیات در اماکن، با کارفرما است. 
بنابراین سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری یزد باید 
با استعمال قلیان در پارک ها، فضای سبز و میدان های یزد 
برخورد کند.« حسن سلمانی در ادامه افزود: »تا جایی که 
اطالع دارم سازمان فضای سبز و پارک های یزد تاکنون 
اقداماتی نیز در زمینه برخورد با استعمال قلیان در این 
این  در  اقداماتی  خصوص  به  است  داده  انجام  اماکن 
خصوص در پارک کوهستان یزد توسط این سازمان و 

بعد از شیوع کرونا انجام گرفته است.«
رییس گروه سالمت محیط مرکز بهداشت یزد ادامه داد: 
»در خصوص دخانیات به خصوص قلیان، این موضوع 
مطرح است که برخی از پیتزا فروشی ها و رستوران های 
سنتی بدون اینکه جواز کسب آنها ارتباطی داشته باشد، 
اقدام به عرضه قلیان می کنند که از نظر ماده ۲۸ قانون نظام 
صنفی، این موضوع تداخل صنفی محسوب شده و اتاق 
اصناف باید با آن برخورد کند. برخی اماکن نیز به صورت 
باشند،  اینکه حتی پروانه کسب داشته  زیرزمینی بدون 
اقدام به عرضه قلیان می کنند که طبق ماده ۲۷ قانون نظام 
صنفی از آنجاکه جواز کسبی وجود ندارد، اتاق اصناف 
باید با آنها برخورد کند.« سلمانی در خصوص فروش 
ادوات قلیان نیز گفت: »متاسفانه ادوات قلیان، ذغال و 
توتون و تنباکو اغلب در یک مغازه به فروش می رسند 
قلیان زیر  که تداخل صنفی محسوب می شود. فروش 
نظر اتحادیه لوازم خانگی، فروش ذغال زیر نظر اتحادیه 
نجاری و درودگری و توتون و تنباکو را خواربارفروشانی 
که مجوز عرضه مواد دخانی دارند، می توانند عرضه کنند 
و باید سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف در این زمینه 

با بهداشت همکاری کنند.«

بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران
واگذار می شود

واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام ۹ شرکت دولتی 
به  اجتماعی  تامین  به  ایران  دخانیات  شرکت  ازجمله 
تصویب رسید. به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت دخانیات ایران، در جلسه هیات وزیران، واگذاری 
۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های مختلف دولتی 
به تامین اجتماعی به تصویب رسید که تقریبا تمام این سهام 
غیر مدیریتی است. به دستور رئیس جمهور و با پیگیری 
وزارت  اجتماعی،  رفاه  و   کار  تعاون،  وزارت  مشترک 
براساس  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  دارایی  و  اقتصاد 
شرکت  در  دولت  سهام  از  بخشی  دولت  هیات  مصوبه 
دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید 
تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پاالیشگاه نفت امام 
آلومینای جاجرم، طالی زرشوران و  خمینی)ره( شازند، 
ماشین سازی تبریز جمعا به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان در 
اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد. هیات دولت 
با واگذاری سهام این شرکت های صنعتی به عنوان بدهی 
همسان سازی  اجرای  زمینه  اجتماعی،  تامین  سازمان  به 
حقوق بازنشستگان این سازمان را فراهم کرد. گفتنی است 
قدیمی ترین شرکت های  از  یکی  ایران  دخانیات  شرکت 
فعالیت  با وسعت  به یک قرن و  نزدیک  با قدمت  ایران 
بزرگی  ازجمله شرکت های  استان های کشور،  تمامی  در 
به شمار می آید که با وجود تحریم ها، فعالیت  تولید آزادانه 
شرکت های آمریکایی، انگلیسی و ... همچنان سهم به سزایی 

از سودهای کالن اقتصادی را دارا است.

میز خبر
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ت
ت محیط و کار وزارت بهداش

محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سالم

ت
ت محیط و کار وزارت بهداش

س مرکز سالم
احمد جنیدی، رئی

رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب کرج

س
حسن جهانشاهلو، دادستان عمومی و انقالب فردی
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استعداد ژنتیک و عوامل محیطی در بروز بیماری 
دخانیات  از  استفاده  و  دارد  اساسی  نقش  آسم 
ازجمله سیگار و قلیان می تواند شیوع این بیماری 
را افزایش دهد و نتایج فاجعه باری را برای مبتالیان 
به این بیماری به بار آورد. با توجه به استراتژی های 
راستای  در  سالمت  نظام  و  بهداشت  وزارت 
در  عمومی،  انظار  در  قلیان  از  استفاده  ممنوعیت 
شرایط اپیدمی کرونا و با حضور مردم در خانه ها، 
افزایش  با  می تواند  دخانیات  و  قلیان  از  استفاده 
خطر شیوع آسم در کشور همراه باشد. افرادی که 
گاهی  مانده اند،  منزل  در  کرونا  شیوع  شرایط  در 
به عنوان سرگرمی به مصرف دخانیات می پردازند 
که این امر نه تنها ریه این افراد را در برابر کرونا 
به  مبتال  افراد  و  بلکه کودکان  آسیب پذیر می کند، 
می تواند حمالت  که  می کند  نیز حساس  را  آسم 
آسمی این افراد را تشدید کند و میزان خطر ابتال به 
کروناویروس را در این افراد افزایش داده و چه بسا 

موجب فوت این بیماران شود.
و  شیمیایی  ماده   ۴۰۰۰ حدود  سیگار  نخ  هر 
قلیان  از  شده  منتقل  سمی  مواد  و  دارد  سمی 
چند برابر سیگار بوده که استنشاق دود دخانیات 
ریه  بافت  در  سلولی  و  ساختاری  تغییرات  باعث 
می شوند. این تغییرات برگشت ناپذیر است و باعث 
خطرزا  عوامل  برابر  در  ریه  بافت  آسیب پذیری 
می شوند و حتی حساسیت زایی را در افراد بیشتر 
می کند. متاسفانه در فضای مجازی بحثی با عنوان 
که  این صورت  به  است.  مطرح شده  مفید  قلیان 
مدعی می شوند »قلیان مفید یا قلیان نعنا رفع کننده 
آسم و پاک کننده ریه است«. می گویند اگر قلیان را 
باعث  نعنا پرکرده و بدون ذغال بکشید،  از عرق 
رفع آسم و حساسیت می شود که قطعا این ادعایی 
نادرست است. الزم به ذکر است که با وجود مفید 
بودن نعنا، احتمال ایجاد حساسیت توسط نعنا در 
برخی افراد مبتال به آسم وجود دارد و نیز ورود 
عرق  در  موجود  مواد  حاوی  هوای  باالی  میزان 
نعنا می تواند محرک ریه باشد. همچنین برخی از 
قلیان ها حاوی مواد حساسیت زا بوده و جنس بدنه 

و شلنگ و... قلیان خود محرک آسم است.
باشند،  استفاده کرده  افراد  قبال سایر  را  قلیان  اگر 

در این صورت وضعیت بسیار وخیم تر خواهد بود 
و  قلیان  در  و سمی  محرک  مواد  باقیمانده های  و 
شاید آلودگی میکروبی نیز وضعیت فرد را بحرانی 
دارد  وجود  که  دیگری  غلط  باور  سازد.همچنین 
این است که چون دود تنباکوی قلیان از داخل آب 
رد و از طریق آب فیلتر می شود، پس مواد مضر 
آن تصفیه می شود. این در حالی است که کشیدن 
دود تنباکو از طریق آب، مواد مضر آن را تصفیه 
اثر  به شدت  ریه  می تواند روی  دود  این  نمی کند. 
مخرب داشته باشد. از سوی دیگر در جامعه برخی 
افراد دارای باور اشتباهی هستند که تصور می کنند 
و...  و چپق  پیپ  مانند  دخانیات  سایر  از  استفاده 
از  دارد.  قلیان  و  سیگار  به  نسبت  کمتری  خطر 
آنجاکه این نوع دخانیات حاوی توتون های معطر 
می آورد  به وجود  را  نادرست  دیدگاه  این  هستند، 

که کم ضررترند.
الزم به ذکر است که این گونه موارد نه تنها کم ضرر 
نبوده بلکه به خاطر وجود مواد حساسیت زا در این 
نوع دخانیات، آسیب شدیدتری به ریه وارد شده 
و افراد مبتال به آسم را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و 
ریسک درگیری این بیماران را افزایش می دهد. در 
نهایت از آنجا که آسم یک بیماری قابل مشاهده 
در میان جمعیت عمومی است و متاسفانه روز به 
مرتبط کننده  شواهد  است،  افزایش  حال  در  روز 
دخانیات  دود  با  آسم  به  مبتال  افراد  مواجهه 
باید  که  می شود  بیماران  در  ناگوار  عواقب  باعث 
مورد  در  جدیدی  قوانین  سالمت،  سیاستگذاران 
و  عمومی  اماکن  در  به ویژه  دخانیات،  استعمال 
ایجاد محیط های عمومی عاری از دخانیات وضع 

کنند.
و  افراد  آگاه سازی  با  می شود  توصیه  همچنین 
خانواده ها از خطرات ناشی از استعمال دخانیات، 
افراد و  یا کنار  استعمال دخانیات در منزل  اجازه 
امکان  اماکن عمومی که  از  فرزندان داده نشود و 
با  تا  شود  دوری  دارد،  وجود  سیگارکشیدن 
تحریک کننده  شرایط  آگاه سازی،  و  اطالع رسانی 
بیماری آسم کمتر شود. همچنین درصورت بروز 
درمانی  مراکز  به  سریعا  تنفسی،  مشکل  هرگونه 

مراجعه و با پزشک مربوطه مشورت انجام شود.

اثرات ورزش، عدم استعمال دخانیات و رژیم 
غذایی مناسب در کاهش ابتال به آلزایمر 

براساس مطالعه دانشمندان آمریکایی، ورزش، عدم 
استعمال دخانیات، عدم مصرف مشروبات الکلی، 
تحریک کننده  فعالیت های  و  مناسب  غذایی  رژیم 
ذهنی، خطر ابتال به آلزایمر را کاهش می دهد. یک 
می دهد  نشان  نورولوژی  زمینه  در  جدید  مطالعه 
انجام پنج رفتار در طول زندگی باعث کاهش خطر 
آن ها  از  بیشتر  چه  هر  و  می شود  آلزایمر  به  ابتال 

پیروی کنید، خطر ابتال به آلزایمر کمتر می شود.
محققان اطالعات دقیق و مربوط به رژیم غذایی و 
شیوه زندگی را از دو پایگاه داده استخراج کردند، 
گروه اول ۱۸۴۵ نفر که میانگین سنی آن ها ۷۳ سال 
بود، گروه دیگر ۹۲۰ نفر که میانگین سنی آن ها ۸۱ 
سال بود. همه در ابتدای مطالعه عاری از بیماری 
آلزایمر بودند. آن ها به طور متوسط حدود ۶ سال 
این  طی  و  کردند  پیروی  شده  ذکر  رفتار  پنج  از 

مدت فقط ۶۰۸ بیماری آلزایمر ایجاد شد.
محققان شرکت کنندگان را در پایبندی به ۵ رفتار 
دسته بندی کردند: عدم استعمال دخانیات، فعالیت 
مشروبات  مصرف  عدم  شدید،  یا  مداوم  بدنی 
با کیفیت باال و مشارکت در  الکلی، رژیم غذایی 
اواخر  در  برانگیز  چالش  و  شناختی  فعالیت های 

عمر.
که  افرادی  رسیدند:  نتیجه  این  به  دانشمندان  این 
دارای دو یا سه فاکتور بودند، خطر ابتال به زوال 
عقل یا آلزایمر را در خود ۳۷ درصد کاهش داده اند 
و همچنان افراد با چهار یا پنج فاکتور ۶۰ درصد 

کاهش خطر داشتند.
دکتر کلدیان دانا، استادیار دانشکده پزشکی راش 
می گوید: »هر پنج عامل به یکدیگر مرتبط هستند و 

در ترکیب بهترین کار را انجام می دهند.«
انجام  مشغول  افراد  است  »بهتر  کرد:  توصیه  او 
خواندن  مانند  شناختی  آمیز  تحریک  فعالیت های 
بازی های تحریک کننده  انجام  و  کتاب و روزنامه 
منظم  طور  به  همچنین  باشند.  شطرنج  مانند  مغز 
برای یک مغز سالم که  از رژیم غذایی  پیروی  و 
کردن  محدود  و  تازه  سبزیجات  خوردن  شامل 
خوردن انواع توت ها، آجیل، مرغ، ماهی و غذا های 

سرخ شده است، توصیه می شود.«

تاثیر استعمال سیگار الکترونیک و ماری جوانا
در تشدید کرونا

بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی شهید  ادیکتولوژیست 

سیگارهای  و  دخانیات  استعمال  اینکه  به  اشاره  با 
الکترونیک موجب از بین رفتن بافت ریه، التهاب و 
کاهش توانایی پاسخ ریه به عفونت ها می شود، گفت: 
آسیب  ریه ها  به  مشخص  طور  به  کرونا  »ویروس 
سیگارهای  دخانی،  مواد  از  که  کسانی  و  می رساند 
الکترونیک و ماری جوانا استفاده می کنند، به شدت 

در معرض ابتال به خطر هستند.«
هومن شریفی با بیان اینکه اعتیاد به عنوان مهم ترین 
و اولویت دارترین آسیب اجتماعی در کشور شناخته 
می شود، گفت: »بدون شک کنترل مواد مخدر محرک 
صورت  به  باید  وجهی  چند  مجاز  غیر  داروهای  و 
سیستماتیک انجام شود؛ چراکه این مهم نیازمند علم 
شواهد  بر  مبنی  اقداماتی  کردن  بنا  و  یافته  سازمان 

علمی است.«
مسئول کلینیک کاهش آسیب بیمارستان دکتر مسیح 
دانشوری با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
کنترل و کاهش استفاده از مواد مخدر ادامه داد: »با 
ابالغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 

ب بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
ش آسی

ک کاه
هومن شریفی، مسئول کلینی

سرگرمی استعمال دخانیات
در شرایط قرنطینه شیوع کرونا

تعداد  اخیر،  یعنی طی ۱۴ سال  تاکنون،  سال ۱۳۸۵ 
زیادی از طرح های پژوهشی در ابعاد مختلف اعم از 
نگرش  بررسی وضعیت  مواد،  مصرف  شیوع شناسی 
اقدامات  اثربخشی  میزان  ارزشیابی  مواد،  به  مردم 
پنج  تدوین  مواد،  عرضه  با  مبارزه  و  تقاضا  کاهش 
سند جامع شامل پیشگیری، درمان، مقابله، اجتماعی 
تبیین  مبارزه،  راه  نقشه  عنوان  به  تحقیقات  و  شدن 
فرد،  بر  مخدر  مواد  اقتصاد  از  ناشی  خسارت های 
آن  نظایر  و  یافتگان  بهبود  اشتغال  دولت،  و  جامعه 

انجام شده است.«
فقره   ۷۰۰ از  بیش  اخیر  سال   ۱۴ »طی  افزود:  وی 
ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مقاطع  در  پایان نامه 
تقویت  برای  کشور  دانشگاه های  در  دکتری  و 
انجام  مواد،  مصرف  سوء  کنترل  علمی  پشتوانه های 

شده است.«
مسیح  بیمارستان  آسیب  کاهش  کلینیک  مسئول 
دانشوری تصریح کرد: »در حال حاضر به نظر می رسد 
الگوی مصرف مواد بر اساس نتایج شیوع شناسی در 
و  تریاک  اولویت  ترتیب  به  کشور  عمومی  جمعیت 
هروئین  و  شیشه  جوانا،  ماری  جانبی،  فرآورده های 

است.«
که  کنیم  فراموش  نباید  ادیکتولوژیست  این  گفته  به 
شاهد  اشتباه،  نگرش های  و  باورها  ترویج  به دلیل 
داروهای  همزمان  و  پزشک  تجویز  بدون  مصرف 
مخدر نظیر متادون و ترامادول با مواد مخدر و محرک 
افراد جامعه بوده که  از  و توهم زاها از سوی برخی 
موجب  همزمان،  و  تجویز  بدون  مصارف  اینگونه 

فوت برخی از بیماران شده است.
مردم  تمام  حاضر  حال  »در  گفت:  همچنین  شریفی 
دنیا در معرض ویروس کرونا هستند ولی باید در نظر 
بگیریم که گروه های خاصی وجود دارند که می توانند 
آسیب پذیرتر باشند که یکی از این جمعیت ها افرادی 
هستند که مبتال به سوء مصرف مواد مخدر، محرک یا 
دخانیات هستند. ویروس کرونا نیز به طور مشخص 
به ریه ها آسیب می رساند و کسانی که از مواد دخانی  
یا از سیگارهای الکترونیک استفاده می کنند و کسانی 
در  شدت  به  هستند،  ماری جوانا  مصرف کننده  که 
معرض خطر هستند. استعمال دخانیات و سیگارهای 
الکترونیک موجب از بین رفتن بافت ریه، التهاب و 

کاهش توانایی پاسخ ریه به عفونت ها می شود.«

کسانی که متامفتامین مصرف می کنند
با انقباض عروق ریه مواجه اند

مسئول کلینیک کاهش آسیب بیمارستان دکتر مسیح 
از  که  افرادی  درباره  دیگری  بخش  در  دانشوری 
توضیح  نیز  می کنند  استفاده  اپیوئید  فرآورده های 
داد: »این افراد با شدت بیشتری در معرض خطرات 
فرآورده های  کرونا هستند؛ چراکه  از ویروس  ناشی 
اثر بر ساقه مغز تعداد و عمق تنفس را  با  اپیوئیدی 
کاهش می دهند. این افراد بسیار مستعدتر به عفونت 
شریانی،  اکسیژن  سطح  کاهش  با  و  می شوند  ریوی 
ایجاد خواهد  افراد  این  در  ریوی شدیدتری  التهاب 

شد.«
شریفی افزود: »هایپوکسی ناشی از مصرف تریاک و 
فرآورده های آن، نه تنها به ریه ها آسیب می زند بلکه 
می تواند سیستم قلبی عروقی و عروق مغزی را تحت 
اپیوئیدها  که  نکنیم  فراموش  البته  دهد،  قرار  تاثیر 
بسیاری از عالئم مثل آبریزش بینی یا حتی سرفه ها 
را کاهش می دهند ولی در نهایت با این اثرات کاذب 

فرد متوجه وخیم تر شدن شرایطش نخواهد شد.«
مسئول کلینیک کاهش آسیب بیمارستان دکتر مسیح 
مصرف  متامفتامین  که  »کسانی  داد:  ادامه  دانشوری 
فشارخون  به  مبتال  ریه  عروق  انقباض  با  می کنند 
)کاردیومیوپاتی(  عروقی  قلبی  مشکالت  ریوی، 
که  دیگری  مهم  خطر  و  می شوند  ریوی  التهاب  و 
آلودگی  باالی  احتمال  می کند،  تهدید  را  معتاد  افراد 
این افراد با پارافرنالیا یا آالت و ادوات دودکشی به 

ویروس کرونا است.«
کارتریج  قلیان،  سر  و  شلنگ  سیگار،  بسته های  وی 
مواد  تزریق  یا  استنشاق  وسایل  الکترونیک،  سیگار 
آلودگی  منتقل کننده  عوامل  از  را  محرک  و  مخدر 

سطحی ویروس ذکر کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل از ۳۳ سال قبل، روز ۲۶ 
با سوءمصرف  مبارزه  جهانی  روز  به عنوان  را  ژوئن 
همه  شده  مقرر  و  کرد  اعالم  موادمخدر  قاچاق  و 
نسبت  انجام شده،  فعالیت  های  ارائه  کشورها ضمن 
بین   و  منطقه ای  همکاری  های  و  اقدامات  تقویت  به 
المللی، برای نیل به جهانی عاری از اعتیاد و مصرف 
مواد تالش جدی کنند. مطابق گزارش سازمان ملل 
از دهه ۱۹۹۰ میالدی، بعد از فقر و شکاف اجتماعی، 
چالش  اعتیاد  هسته ای،  سالح های  انباشت  و  تولید 

مهمی در پیش روی جامعه بشریت است. 
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تصویب بند )ت( ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، بر اعطای کد رهگیری به کاالهای دخانی، 
ساماندهی چرخه فروش از درب کارخانه و دیگر 
مالیات  اخذ  در  می تواند  که  دارد  اشاره  چرخه ها 
باید گفت؛ اخذ  بیشتر  یادآوری  مؤثر است. برای 
از  مالیات  اخذ  ترکیب  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
فروش  عامالن  و  تولیدکننده  و  مصرف کننده 
به صورت همزمان است. در واقع این مالیات باید 
طوری اخذ شود که تمامی حلقه ها از تولید، فروش 
تا مصرف درگیر بوده و فقط از مصرف کننده گرفته 
با اشاره به تبصره )۴( ماده )۱۸(  نشود. همچنین 
اینکه  بر  مبنی  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون 
که  کاالهایی  نگهداری  یا  حمل  فروش،  »خرید، 
ضوابط  از  خارج  می گیرند  قرار  قاچاق  موضوع 
تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر 
ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه 
نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود«، باید بار 
دیگر یادآور شد: اعطای کد رهگیری به کاالهای 
مواردی  ازجمله  آن  فروش  ساماندهی  و  دخانی 
است که تمامی کسانی که در این چرخه فعالیت 
دارند را رصد می کند که اگر این امر محقق شود، 
کمک مؤثری به کاهش قاچاق، ساماندهی فروش 
در سطح شهر و در نهایت اخذ مالیات بر کاالهای 

دخانی خواهد کرد.
ولی در اینجا نیز نمی توان از ۳۱ برند سیگار قاچاق 
فروش  به  به راحتی  کشور  در  در حال حاضر  که 
اخذ  بحث  در  واقع  در  کرد.  صرف نظر  می رسد، 
مالیات ویژه یا مالیات بر ارزش افزوده فروش از 
و  استانی  توزیع کنندگان کشوری،  کارخانه،  درب 
شناسه  تخصیص  به وسیله  باید  مغازه دار  سطح  تا 
به کاالها رصد شوند. این بدان معنا است که اگر 
مأموران جهت رصد مراجعه کردند، نبود هرگونه 
شناسه بر کاال به عنوان کاالی قاچاق شناخته شده 
شود.  اعمال  باید  آن  به  نسبت  قانونی  ضوابط  و 
بیشترین  حاضر  حال  در  که  درحالیست  این 
حجم قاچاق سیگار متعلق به برند مارلبرو است. 
و  سوپرمارکت ها  تمامی  در  به راحتی  برند  این 
می رسد.  فروش  به  متفاوت  قیمت های  با  دکه ها 
دسترس  در  شناسه  بدون  دخانی  کاالهای  اغلب 
مصرف کننده است که این نبود شناسه باعث سو 
استفاده هایی از جمله فروش با باالترین قیمت و 

عدم پرداخت مالیات را به همراه دارد.

تعریف مشخصی از عاملیت فروش نداریم

دفتر  مدیرکل  پرهام فر  امیرمحمد  اینباره  در 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  کاالی  قاچاق  از  پیشگیری 
قرمز  با کارت  اختصاصی  ارز در مصاحبه  کاال و 
گفت: »در اواخر سال ۹۷ ضوابط مربوط به برخورد 
با کاالی قاچاق در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه 
از  بعد  بنابراین  شد.  تعیین  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
موبایل، سیگار دومین کاالیی است که کد رهگیری 
با قاچاق روی  جهت ساماندهی فروش و مبارزه 

آن اعمال می شود.«
پرهام فر در ادامه با تاکید بر این موضوع که اعطای 
کد رهگیری به تمام کاالهای دخانی در سامانه اجرا 
می شود، افزود: »با شناسه هایی که به این کاالها اعطا 
می شود، یک رابطه پدر و فرزندی بین آنها حاکم 
می شود. به این صورت که مشخص می شود، پاکت 
درب  از  کاال  بنابراین  دارد.  وجود   y قراصه  در   x

کارخانه تا سطح توزیع کننده رصد خواهد شد.«
وی با اشاره به این موضوع که این کارتابل برای 
حلقه  ولی  شده  فعال  جزء  و  استانی  توزیع کننده 
گفت:  است،  نشده  فعال  هنوز  آن  خرده فروش 
»خرده فروش نیز باید مانند سایر کاالها، کارتابلش 

را در سامانه جامع تجارت فعال کند.«
از  متأسفانه  که  مسئله  این  به  اشاره  با  پرهام فر 

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل پیشگیری از قاچاق کاالی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

برخورد با عرضه محصوالت دخانی تقلبی در سطح کشور

دغدغه یا عمل!
سال ۸۵ تاکنون وزارتخانه های صمت و بهداشت 
دخانیات،  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  نیز  و 
ستاد  این  به  فروش  عامالن  از  مشخصی  تعریف 
دکه های  مثال  »به طور  افزود:  نکرده اند،  ارائه 
هنوز  ولی  می فروشند،  سیگار  روزنامه فروشی 
مشخص نشده جزو عامالن فروش هستند یا خیر. 
را  مراکز  این  که وضعیت  داریم  را  انتظار  این  ما 
هرچه زودتر شفاف کنند. در حال حاضر چالش 
با  به هرحال  است.  روزنامه فروشی  دکه های  ما 
شناسه دار کردن کاالها، حداقل ما مطمئن می شویم 
ولی  نیست،  مشخص  عاملیت  است  درست  که 

حداقل سیگار قاچاق به فروش نمی رسد.«
به  رهگیری  کد  اعطای  بیشتر  توزیع  در  وی 
تولید  »کارخانجات  کرد:  تصریح  دخانی  کاالهای 
قاچاق  نام  به  رقیبی  به هرحال  کشور  در  سیگار 
مراحل  تمامی  در  شناسه  اخذ  با  بنابراین  دارند؛ 
و  استانی  توزیع کننده  خرده فروش،  عمده فروش، 
این  در  بنابراین  می شود.  رصد  کاالها  این  غیره، 
اگر فروشنده ای کاالی بدون شناسه بخرد  چرخه 

ریسک بزرگی است.«

برخورد با متخلفان توزیع و فروش
تنباکوهای معسل تقلبی در بازار

سازمان  تخلفات  به  رسیدگی  و  بازرسی  معاون 
فروش  و  توزیع  متخلفان  با  برخورد  از  حمایت، 
تنباکوهای معسل تقلبی با جعل نشان های معتبر در 
بازار خبر داد و گفت: »فروشندگان دخانیات تقلبی 

و قاچاق در امان نیستند.«
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  از  نقل  به 
افزود:  ادامه  در  احمدی  سیدجواد  تولیدکنندگان، 
»این سازمان در ابالغیه ای به رؤسای سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم کرد ضمن 
نظارت بر بازار، با مواد دخانی تقلبی و قاچاق در 

سطح عرضه برخورد شود.«
ارز مصوب  و  کاال  قاچاق  قانون  به  اشاره  با  وی 
سال ۱۳۹۲ ادامه داد: »با توجه به اینکه قاچاق، یک 
پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیری 
به عرصه تولید و اشتغال وارد کرده و این پدیده 
باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و واردکنندگان 
برای  جدی  مخاطرات  بروز  همچنین  و  رسمی 
مصرف کنندگان این دسته از محصوالت می شود، 

صنعت،  سازمان های  بازرسان  است  ضروری  لذا 
دیگر  همکاری  با  استان ها  تجارت  و  معدن 
امر، نظارت ویژه ای  دستگاه های اجرایی و متولی 
بر عرضه این اقالم در بازار داشته باشند و به نحو 

احسن با این پدیده مخرب مقابله کنند.«
مستمر  به طور  باید  »بازرسان  کرد:  اضافه  احمدی 
وضع بازار و عرضه این محصوالت را رصد کرده 
نحوه  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و 
توزیع و فروش، نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.«
را  اولویت های مهم سازمان حمایت  از  وی یکی 
عرضه  سطح  در  کاال  قاچاق  هرگونه  با  برخورد 
مشاهده  صورت  در  »هموطنان  گفت:  و  دانست 
هرگونه تخلف در این زمینه موضوع را از طریق 
صنعت،  سازمان های  یا  سازمان  این   ۱۲۴ تلفن 
برخورد  تا  دهند  اطالع  استان ها  تجارت  و  معدن 
قانونی الزم با متخلفان صورت گیرد. ضمن اینکه 
تقاضا می کنیم مردم از خرید هرگونه کاالی قاچاق 
با  خودداری کنند و اجازه ندهند عده ای سودجو 
عرضه کاالی قاچاق به اقتصاد کشور لطمه بزنند.«

لزوم اعالم آمارهای مستند
درباره ورود سیگار قاچاق به کشور

جمعیت  دبیرکل  گذشته،  سال  که  درحالیست  این 
تولید  به  اشاره  با  ایران  استعمال دخانیات  با  مبارزه 
۴۵ برند جدید سیگار اعالم کرد: »صحبت های اخیر 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات مبنی 
بر اینکه ساالنه بیش از ۲۰ میلیارد نخ سیگار به کشور 
قاچاق می شود، نشان دهنده آن است که این آمارهای 
غیرکارشناسی مربوط به قاچاق سیگار بهترین ابزار 
کشور  در  دخانی  مواد  جدید  برند   ۴۵ تولید  برای 
کرد:  تصریح  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا  است.« 
»متاسفانه اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر 
چیزی  مصرف،  بازار  بر  تسلط  و  کشور  در  سیگار 
قوانین  و  نظام سالمت کشور  گرفتن  به سخره  جز 
مصوب این حوزه توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت 

بر دخانیات که خود متولی امر است، نیست.«
وی تاکید کرد: »براساس آمار گزارش شده، در حال 
حاضر بیش از ۹۵ درصد سیگار مصرفی کشور در 
سال های  در  قاچاق  میزان  و  می شود  تامین  داخل 
ارقام گمراه کننده  است.  یافته  کاهش  به شدت  اخیر 
فقط برای توجیه این صنعت و تجارت مرگ است.«

مسجدی با استناد بر آنچه اطالعات واصله از منابع 
موثق خواند، تصریح کرد: »۲۸ شرکت تولید مواد 
 ۳۰ و  سیگار  برند   ۱۵ تولید  درخواست  دخانی 
همه  تولید  با  متاسفانه  که  داده اند  را  تنباکو  برند 
که  است  حالی   در  این  است.  شده  موافقت  آنها 
از  غیر  به  تنباکوی درخواستی  و  برندهای سیگار 

یک یا دو مورد، هیچکدام قاچاق ندارند.«
و  برنامه ریزی  مرکز  آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مصرف  اینکه  بر  مبنی  کشور  دخانیات  بر  نظارت 
است،  نخ  میلیارد   ۷۵ تا   ۶۵ کشور  سیگار  ساالنه 
مرکز،  همین  سابق  رئیس   ۹۶ »سال  کرد:  تصریح 
اعالم کرد مصرف ساالنه کشور حدود ۵۵ میلیارد نخ 
است و امسال رئیس فعلی این مرکز از افزایش ۳۶ 
درصدی مصرف سیگار خبر می دهد. معلوم نیست 
این افزایش مصرف بر چه اساسی اعالم شده است.«

اعالم مصرف سالیانه سیگار
بر عهده ستاد کشوری کنترل دخانیات است

قاچاق  با  مبارزه  ستاد  »اگر  کرد:  تاکید  مسجدی 
کاال و ارز میزان قاچاق در این بخش را به  صورت 
مرتب و بر طبق شواهد اعالم می کرد و اگر ستاد 
که  نیز  بهداشت  کنترل دخانیات وزارت  کشوری 
اعالم  به  طبق مصوبه دهمین جلسه خود موظف 
این  میزان مصرف سیگار در کشور است،  ساالنه 
امروز  متاسفانه  می داد،  انجام  به درستی  را  وظیفه 
بر روی سالمت جامعه  اینگونه  شرکت دخانیات 
نمی تاخت و با افتخار از افزایش میزان مصرف در 

جامعه سخن نمی گفت.«
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
در خاتمه تصریح کرد: »اعالم آمارهای غیرمنطقی 
و غیرواقعی در مورد مصرف و قاچاق سیگار در 
صنایع  توسعه  توجیه  برای  وسیله ای  تنها  کشور 
نظر  بر  تاثیر  روند  این  همچنین  است.  دخانی 
این  به  ورود جدی  تا  گذاشته  نمایندگان  مجلس 
عرصه نکنند و در ادامه از وصول منطقی مالیات 
دخانیات که رقمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان 

در سال می شود، جلوگیری شود.«

تداوم ورود سیگار قاچاق
آثار اقتصادی منفی به دنبال دارد

صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاونت  سرپرست 

معدن و تجارت نیز در بهمن سال گذشته در مراسم 
رونمایی از اعطای کد رهگیری به سیگار پیش از 
محصولی  نخستین  سیگار  اینکه  به  اشاره  با  این 
است که کد رهگیری آن عملیاتی می شود و اجرای 
این برنامه در جلوگیری از قاچاق بسیار تاثیرگذار 
است، تاکید کرد: »اجرای این طرح با کنترل واردات 
غیرقانونی و قاچاق سیگار به کشور اهمیت باالیی 
دارد و روند اجرایی آن با حمایت کامل دستگاه های 
مرتبط با موضوع مبارزه با قاچاق کاال همراه است.«

مهدی صادقی نیارکی افزود: »تداوم قاچاق کاال به ویژه 
سیگار آثار متعددی از نظر اقتصادی و بهداشتی دارد. 
قاچاق  دخانی  محصوالت  منفی  پیامدهای  بنابراین 
به دلیل نبود نظارت بر رعایت استانداردها در مقایسه 
با محصوالت داخلی، عالوه بر مشکالت بهداشتی، 
تجاری  حتی  و  تولیدی  صنعتی،  پایدار  اشتغال  در 

کشور نیز تاثیری منفی و مخرب دارد.«
صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاونت  سرپرست 
سیگار  انواع  قاچاق  »در  داد:  ادامه   تجارت  و  معدن 
زیرساخت های  به  که  آسیب هایی  از  فارغ  کشور  به 
از واردات  تولیدی کشور می رساند، بخش عمده ای 
غیرقانونی نیز به صورت جعلی و غیراصلی است که 
باید  و  دارد  افراد  حوزه سالمت  در  فراوانی  تبعات 

مورد توجه قرار گیرد.«
نیارکی اظهارداشت: »در شرایط کنونی عبور از اقتصاد 
تولیدات  افزوده  ارزش  بر  مبتنی  اقتصادی  به  نفتی 
صنعتی، حمایت از تولید داخل و قطع قاچاق کاالها، 
روش های  از  یکی  می یابد.  پیدا  چندانی  دو  اهمیت 
موثر در کنترل پدیده قاچاق، مبارزه هوشمندانه با آن 
نظام  بر یک  مبتنی  باید  در شرایط موجود است که 
سامان یافته انجام شود.« وی گفت: »طرح رهگیری 
سیگار یک سامانه هوشمند است و نظارت بر اصالت 
کاال عالوه بر نهادهای مسئول، بر عهده مصرف کننده 
است که می تواند از طریق سامانه مرتبط، در کمترین 

زمان استعالم الزم را انجام دهد.«
رسمی  آمارهای  برپایه  و  ایرنا  گزارش  به  واقع  در 
برآورد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  منتشره 
میلیارد و  قاچاق سیگار در ۱۰ ماهه سال گذشته ۹ 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  است  نخ  میلیون   ۷۰
برآوردها  می دهد.  نشان  کاهش  درصد   ۴۵ پارسال 
حاکی است در این مدت بیش از ۵۴ میلیارد نخ در 

کشور مصرف شده است.
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استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  پیش  چندی 
دخانیات ایران با اشاره به اینکه با برآورد ۶۰ میلیارد نخ 
مصرف سالیانه سیگار در کشور، ۶۰ هزار مورد مرگ 
ناشی از استعمال سیگار را داریم، تاکید کرد: »اگر مردم 
حداقل روزی ۲۰ میلیارد تومان صرف خرید سیگار 
کنند که البته این رقم در رابطه با قلیان بیشتر است، باید 
توجه داشت که حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه 
درمان بیماری های ناشی از استعمال آنها می شود که با 
احتساب هزینه های جاری، این هزینه ها به ۱۰۰ هزار 

میلیارد در سال نیز می رسد.«
توجه  »با  داد:  هشدار  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
به میزان استعمال دخانیات به ویژه قلیان در جوانان 
در  ریه  سرطان  افزایش  خطر  زنان،  به خصوص  و 
ضمن  است.  جدی  بسیار  کشور  در  آینده  سال های 
توجه به برنامه های پیشگیری به ویژه کنترل استعمال 
دخانیات در کشور، آگاهی بخشی عموم مردم و توجه 
جدی جامعه پزشکی به تشخیص به موقع این بیماری 
بسیار حائز اهمیت است.« مسجدی ادامه داد: »براساس 
اعالم سازمان بهداشت جهانی، سرطان ریه از مجموع 
و  گوارش  دستگاه  رحم،  دهانه  سینه،  سرطان های 
مجاری ادراری بیشتر قربانی می گیرد. در سال ۲۰۱۲، 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به این نوع سرطان مبتال 
شدند. همچنین سرطان ریه در مردان شایع تر است و 

در زنان در دومین یا سومین رتبه قرار می گیرد.«
مسجدی با تاکید بر این مسئله که استعمال سیگار و 
به  ابتال  اصلی  فاکتورهای  از  یکی  قلیان  به خصوص 
در  فردی  »وقتی  افزود:  است،  غیرواگیر  بیماری های 
سن ۴۰ سالگی به دلیل مصرف دخانیات فوت کرده 
یا به انواع بیماری های پرهزینه مرتبط مبتال می شود، 
عالوه بر صرف هزینه درمان و ناراحتی برای خانواده، 

کشور نیز یک سرمایه انسانی را از دست می دهد.«

فعالیت های فرهنگی »جمعیت« در سه دهه
ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
همچنین با اشاره به فعالیت های بیش از سه دهه این 
فرهنگی،  مختلف  بخش های  در  مردم نهاد  سازمان 
انواع  استعمال  با  مبارزه  ... در خصوص  و  اجتماعی 
مواد دخانی به صورت برگزاری کالس های آموزشی، 
تولید و انتشار کتابچه، برگزاری همایش و سمینارهای 
مختلف و غیره افزود: »این سازمان مردم نهاد بیش از 
سه دهه است که در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات 
همیشه پیشگام بوده و جزو تشکل جهانی انجمن های 
جمله  از  است.  نیز  دخانیات  با  مبارزه  بین المللی 
قرمز  کارت  ماهنامه  چاپ  سازمان  این  فعالیت های 
در  دخانیات  کنترل  حوزه  تخصصی  ماهنامه  »اولین 
کشور« است که به صورت سراسری در بین دانشگاه ها، 
خوابگاه های  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 

دانشجویی و سایر ارگان ها، سازمان ها و مراکز مرتبط 
با بحث کنترل دخانیات توزیع می شود.«

مرکز،  این  فعالیت های  دیگر  »از  افزود:  مسجدی 
راه اندازی کلینیک ترک سیگار است. افراد با مراجعه 
با  مبارزه  جمعیت  ساختمان  در  که  کلینیک  این  به 
دخانیات مستقر است، می توانند جهت ترک استعمال 
رایگان  مشاره  دریافت  با  دخانی  محصوالت  انواع 

مراجعه کنند.«
پاک«،  »نفس  فرآموز  مرکز  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گفت: »کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۵ سال برای دریافت 
استعمال  از  پیشگیری  اطالع رسانی جهت  و  آموزش 
دخانیات و رفتارهای پرخطر و مهارت »نه« گفتن در 
می کنند.  مراجعه  مرکز  این  به  اینچنینی  موقعیت های 
نقاشی،  اتاق  مانند  مختلف  بخش های  از  مرکز  این 
انیمیشن، نمایش عروسکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل 
شده است. دانش آموزان از مدارس سراسر شهر تهران 
می توانند با مراجعه به این مرکز از خدمات آن جهت 

پیشگیری از استعمال قلیان بهره مند شوند.«
ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
همچنین در ادامه با اشاره به واحد زنان این سازمان 
نیز به صورت تخصصی  مردم نهاد گفت: »واحد زنان 
و  اطالع رسانی  جهت  کتابچه  و  بروشورها  ارائه  با 
دانشگاه ها  در  زنان  به  آموزشی  کالس های  برگزاری 
و سایر مراکز مرتبط به صورت علمی و تخصصی در 
به خصوص  استعمال دخانیات  از  پیشگیری  و  کنترل 

قلیان در زنان فعالیت دارد.«

اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
ضددخانی در مدارس

همچنین جهت  مرکز  »این  گفت:  ادامه  در  مسجدی 
انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی، بخشی را با 
نام مرکز تحقیقات کنترل دخانیات تأسیس کرده است 
که ضمن حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقطع 
فوق لیسانس و دکترا مرتبط با بحث کنترل دخانیات، 
با دانشگاه های علوم پزشکی و سایر رشته های مرتبط 

در بخش های گوناگون نیز فعالیت دارد.«
وی متذکر شد: »در حال حاضر طرح پاد »پیشگیری از 
استعمال دخانیات در مدارس« با شعار گامی در جهت 
شهر بدون دخانیات، به  صورت سراسری در مدارس 
دخترانه و پسرانه شهرستان ورامین به صورت پایلوت 
که حدود ۳ سال  این طرح  در  است.  اجرا  در حال 
از اجرای آن می گذرد، تاکنون بیش از ۴ هزار پادیار 
جهت آموزش همسال به همسال آموزش دیده اند که 
از جمله موفقیت های این طرح، کاهش استعمال انواع 
مواد دخانی به خصوص قلیان در بین دانش آموزان این 

شهرستان بوده است.«
تفاهم نامه همکاری  امضای  به  اشاره  با  پایان  وی در 

همه جانبه جمعیت مبارزه با دخانیات با حوزه علمیه 
جماعات  و  جمعه  ائمه  ستاد  برادران،  و  خواهران 
گفت: »با توجه به نقش پراهمیت روحانیت در سطح 
کشور، این سازمان مردم نهاد تفاهم نامه ای با این مراکز 
جهت کنترل استعمال دخانیات در سطح کشور امضا 
کرده است. همچنین بخش ارتباط با حوزه های علمیه 
سراسر کشور در این سازمان مردم نهاد همچنان مستمر 

و اثربخش بوده است.«

موفقیت در مبارزه با مواد مخدر و دخانیات
در گرو پیوست فرهنگی 

بیان  با  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  اول  نایب رییس 
باید  دخانیات  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  قوانین  اینکه 
مطابق با شرایط روز اصالح شود، موفقیت در مبارزه 
با مواد مخدر را در گرو ایجاد پیوست فرهنگی برای 
این قوانین دانست و افزود: »بی تردید قوانین موجود 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حتی دخانیات نیاز به 
این  در  بنابراین الزم است اصالحاتی  دارند،  اصالح 
با توجه به وضعیتی که در شرایط روز وجود  زمینه 
دارد، صورت بگیرد تا از بازدارندگی الزم برخوردار 

باشند.«

ولی اسماعیلی در ادامه افزود: »یکی از مواردی که از 
مجلس هشتم تاکنون مورد تاکید بوده، ضرورت ایجاد 
پیوست فرهنگی برای اجرای صحیح قوانین در تمام 
این  انقالب بر  اینکه رهبر معظم  حوزه ها است، کما 
مهم تاکید فرمودند که باید برای اجرای تمام پروژه ها 

در کشور یک پیوست فرهنگی ایجاد شود.« 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  گرمی  مردم  نماینده 
مواد  با  مبارزه  زمینه  در  موفقیت  عدم  دلیل  تشریح 
مخدر در کشور، ادامه داد: »متاسفانه بی توجهی به ایجاد 
پیوست فرهنگی در اجرای قوانین، مشکالت متعددی 

را در حوزه های مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر 
ایجاد کرده است و تنها در این زمینه نمی توان دولت را 
مقصر جلوه داد، چرا که ۶۰ درصد برنامه های فرهنگی 
از  که  است  دولت  از  خارج  بخش های  به  مربوط 

بودجه های فرهنگی استفاده می کنند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: »مبارزه 
با مواد مخدر زمانی نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت 
که رسانه ملی و سایر بخش های فرهنگی نقش خود 
را در زمینه فرهنگسازی برای مقابله با استعمال مواد 
مخدر به خوبی ایفا کنند، از سوی دیگر فرهنگسراها و 
سراهای محله نیز می توانند نقش موثری در این زمینه 
داشته باشند و این در حالی است که تاکنون به این 
صحیح  برنامه ریزی  با  و  هدفمند  به صورت  موضوع 
جریان  در  خانواده ها  که  به گونه ای  نکرده اند  ورود 

تبعات این بالی خانمان سوز قرار دهند.«
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی در یازدهمین دوره 
خانواده ها  »البته  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس 
فرزندانشان  گرایش  از  ممانعت  در  مهمی  نقش  هم 
زمینه  این  در  بنابراین  دارند،  مخدر  مواد  استعمال  به 
آموزش از اهمیت به سزایی برخوردار است و الزم است 
از طریق آموزش و پرورش کالس های آموزشی برای 
والدین جهت آگاهی بخشی در این زمینه برگزار شود.«

عدم تمایل ذینفعان
به اجرای قوانین ضددخانی

همچنین نماینده مردم خرم آباد در مجلس یازدهم با 
توسط  ضددخانی  قوانین  اجرای  ضرورت  بر  تاکید 
مافیای  و  سودجویان  دست  »قطع  کرد:  تاکید  دولت 
جدی  به صورت  یازدهم  مجلس  در  دخانیات  بازار 
احساس می شود.« مهرداد ویس کرمی با اشاره به هفته 
ملی مبارزه با دخانیات گفت: »طبق یافته های پزشکی 
کوتاه  را  انسان  عمر  دقیقه   ۴ سیگار  نخ  هر  کشیدن 
برگشت ناپذیر  ریه  روی  بر  سیگار  اثرات  و  می کند 
مشکالت،  که  به گونه ای  نمی شود  ترمیم  و  است 

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 نیاز به قطع 
کردن دست هایی که به خاطر منافع خود سالمت ملت 
را به خطر می اندازند در این مجلس به عنوان مجلس 

انقالبی بیشتر احساس شود.«
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
تامین منافع  نباید به خاطر  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
به  مردم  سالمت  و  جان  گروهی  و  صنفی  فردی، 
از  یکی  »مصرف دخانیات  کرد:  بیفتد، تصریح  خطر 
عوامل مستقیم و غیرمستقیم مرگ و میرها است و باعث 
افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی بیماری ها می شود بنابراین 

مقابله با آن را باید جدی بگیریم.«

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

قوانین بر زمین مانده است.«
مصرف  کاهش  در  را  مالیات  افزایش  کرمی  ویس 
دخانیات موثر دانست و گفت: »باید به گونه ای گام 
قوانین  و  شود  سخت  سیگار  به  اعتیاد  که  برداریم 
و  کنند  وارد  سیگار  می خواهند  که  افرادی  مورد  در 
دخانیات را ترویج دهند سخت شود. منابع میلیاردی 
را برای سالمت مردم هزینه می کنیم از سویی 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.«
نماینده مردم خرم آباد در مجلس همچنین یادآور شد: 
را  دخانیات  بیشتر  تولید  و  مردم  اعتیاد  جلوی  »باید 
گرفت و کار را برای کسانی که می خواهند از شرایط 
سود ببرند سخت کنیم.« وی بر ضرورت اجرای کامل 
و دقیق قوانین ضددخانیات تاکید کرد و گفت: »به طور 
حتم کسانی در این رابطه ذی نفع هستند و تمایلی به 
اجرای قوانین ندارند بنابراین وظیفه مجلس است که 
نظارت مناسبی را داشته باشد و دولت هم به عنوان 
به رسالت سنگین خود  قوانین  با اجرای  قوه مجریه 

عمل کند.«

مبارزه با دخانیات عزم جدی می خواهد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس مرکز بهداشت 
استان اظهار کرد: »مرکز بهداشت استان همچون گذشته 
آماده مقابله با عرضه قلیان است، اما در این عرصه تنها 

س شورای اسالمی
س کمیسیون اجتماعی مجل

ب رئی
ولی اسماعیلی، نای

س شورای اسالمی
ش و تحقیقات مجل

س کرمی، عضو کمیسیون آموز
مهرداد وی

رسانه ها و مقابله با استعمال دخانیات
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افراد،  بسیاری  می شویم  متوجه  جامعه  سطح  در  ساده  نگاهی  با 
جدا  مخدر  مواد  دایره  از  را  قلیان  به خصوص  و  سیگار  استعمال 
می کنند، آنرا اعتیادآور ندانسته و حتی خطر آن را بسیار کمتر از سایر 
مواد مخدر دیگر می دانند. ولی هر وقت پای ترک به میان می آید، 
به آن نشان نمی دهند. در واقع  همه گود را خالی کرده و تمایلی 
اعتیاد به مواد دخانی، خطراتش کمتر از مواد مخدر نیست. بسیاری 
دخانیات  با  مرتبط  غیره  و  تنفسی  عروقی،  قلبی-  بیماری های  از 
هستند و حتی یکی از راه های کنترل بیماری های غیرواگیر، تشویق 
ترک افراد به استعمال دخانیات است. به دلیل آنکه شاهد پذیرش 
ساده اجتماعی آنها هستیم، مبارزه با مصرف این مواد و ترک آنها، 

از چالش های جدی سالمت جامعه است.
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله تاثیرگذار 
با مصرف موادمخدر، برنامه ریزی بر پایه تحقیقات و پژوهش های 
علمی و کاربردی است. تحقیقاتی که اغلب به آرشیوها سپرده 
می شود تا راه متداول و سنتی مبارزه همچنان تداوم داشته باشد 

و موادمخدر بحران درجه یک جامعه بماند. 
در  فارس  دانشگاهی  جهاد  پژوهشگر  و  جامعه شناس  یک 
از  یکی  مخدر  مواد  مصرف  امروز،  جهان  »در  می گوید:  اینباره 
که  طوری  به  می آید؛  به شمار  جوامع  تمامی  جدی  چالش های 
چهار  جزو  را  مخدر  مواد  و  اعتیاد  بهداشت،  جهانی  سازمان 
بحران و معضل جهانی قرار داده است، زیرا آثار زیانبار آن در 
 ... و  بهداشتی  روانی،  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  عرصه های 

ملموس و قابل مشاهده است.«
صدیقه البرزی در ادامه افزود: »هرچند این پدیده نوظهور نیست 
دولت ها،  توجه  دراز  سالیان  که  است  موضوعاتی  از  یکی  و 
پژوهشگران و صاحبنظران را معطوف خود کرده اما از آن جهت 
همچنان مورد توجه قرار دارد که پدیده ای بسیار پیچیده بوده و 
بشر  زندگی  در  که  تغییراتی  سایر  موازات  به  را  همچنین خود 
رخ داده، به روزرسانی کرده است و در حال حاضر شاهد ابعاد 

جدیدی از آن هستیم.«
وی با اشاره به اینکه ورود و حضور پررنگ مواد مخدر صنعتی و 
جدید به بازار بسیار نگران کننده است، زیرا به راحتی در دسترس 

مشتریان قرار گرفته و همچنین نحوه استعمال آن بسیار آسانتر 
به  را  امکان  این  »تا جایی که  افزود:  از سایر مواد سنتی است، 
مصرف کننده می دهد که در مکان های عمومی، خودرو شخصی و 
... مواد مورد نظر را مصرف کنند. درواقع شرایط استعمال، هزینه 
پایین و دسترسی آسان می تواند بستر مصرف را فراهم کرده و 

این مواد را با استقبال فراوانی مواجه کند.«
البرزی تصریح کرد: »نکته مهم دیگری که در این تغییر وجود 
دارد، این است که چهره مصرف مواد مخدر به سمت زنانه شدن 
سوق یافته و همچنین سن مصرف نیز کاهش پیدا کرده است. 
حال آنکه پدیده مورد بحث، خسارت ها و آسیب های اجتماعی 
مواد  مصرف  که  است  توجه  )شایان  داشته  به دنبال  فراوانی 
همین  به  و  می شود(  محسوب  معلول  هم  و  علت  هم  مخدر 
این زمینه  متناسب در  اقدامات  دلیل، ضرورت مطالعه علمی و 
سال  اواخر  راستا،  همین  در  است  باقی  قوت خود  به  همچنان 
۱۳۹۸ پژوهشی را انجام داده و طی آن مصرف مواد مخدر بین 
جوانان شهر شیراز را مورد مطالعه قرار دادم. این بررسی بر روی 
۱۰۶۳ نفر از جوانان گروه سنی ۳۰-۱۸ سال و به روش کمی و 

با تکنیک پیمایش انجام شد.«
وی با اشاره به اینکه یافته های آن پژوهش نشان داد که درصد 
باالیی از افراد مورد مطالعه، مصرف مواد مخدر را تجربه کرده 
و از میان این افراد، درصد قابل توجهی همچنان و به میزان باال 
این مواد را مصرف می کنند، تاکید کرد: »میزان مصرف بین زنان 
نیز باال گزارش شده و مشاهده شد که افراد مجرد، بیکار و واقع 
در پایگاه اجتماعی پایین تر بیش از سایرین، مواد مخدر مصرف 
می کنند. همچنین از یافته های دیگر آن پژوهش این بود که هرچه 
تحصیالت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، خودکارآمدی و 
سالمت معنوی کاهش می یابد، میزان مصرف مواد مخدر افزایش 

یافته است.«
در مصرف  مهم  از هم بسته های  دیگر  »یکی  کرد:  البرزی تصریح 
این مطالعه و بسیاری  مواد مخدر، استعمال دخانیات است و در 
مخدر  مواد  مصرف  میان  که  شده  مشاهده  نیز  دیگر  مطالعات  از 
هم بستگی  این  دارد.  وجود  معناداری  همبستگی  دخانیات،  و 

به گونه ای است که بسیاری از صاحبنظران حوزه اعتیاد را به این 
می تواند  اینکه  به دلیل  قلیان  و  که مصرف سیگار  داده  باور سوق 
فتح بابی برای ورود استعمال کننده دخانیات به مصرف مواد مخدر 
و سایر رفتارهای مخاطره آمیز باشد، باید به عنوان یک خطر جدی 
اعتیاد،  بین مصرف مواد دخانی و  این همبستگی  محسوب شود. 
اهمیت و لزوم توجه به دنبال کردن راهکارهای جدی کاهش تمایل 

و مصرف دخانیات خصوصا قلیان و سیگار را نشان می دهد.«
نقش  و  مذکور  مطالعه  یافته های  به  توجه  »با  کرد:  عنوان  البرزی 
مشارکتی  مدیریتی  رویکرد  استقرار  اجتماعی،  سرمایه  برجسته 
اتخاذ  به دلیل  جامعه  شدن  قطبی  از  پیشگیری  دولتی،  نهادهای  در 
تصمیمات تبعیض آمیز، رفع تنش های ساختاری، پیاده سازی الگوی 
مشارکتی )به عنوان مثال در نوسازی شهری، بازسازی بافت فرسوده 
و طراحی فضاهای باز شهری( برای تقویت حیات مدنی در تمامی 
سطوح جامعه، توجه به دیدگاه های مردمی و افزایش رضایت افراد 

جامعه در راستای تقویت سرمایه اجتماعی بسیار ضروری است.«

فاکتورهای فرهنگی در رفتارهای پرخطر جدی گرفته شود
عوامل  از  فرهنگی  منابع  اینکه  به  اشاره  با  جامعه شناس  این 
برای  اساسی  پیش شرط های  از  و  افراد  کنش های  تعیین کننده 
ساختاری  محدوده ای  در  کنشگران  رفتار  جهت گیری های 
ایـن منابع به وسیله جامعه پذیری، تمایالت  محسوب می شوند و 
رفتاری در افراد ایجاد می کنند، تصریح کرد: »اشاعه منابع فرهنگی 
و  وسایل  هنجارها،  ارزش ها،  مهارت ها،  آگاهی،  قبیل  از  مرتبط 
امکانات ارتقادهنده سالمت اجتماعی، ارائه آموزش های متکی بر 
اصالح و بهبود الگوهای رفتاری، توجه بیش از پیش به اقدامات 
اجتماع محور و متکی بر یافته های علمی و دقیق در راستای ایجاد 

و تقویت اعتماد حمایت اجتماعی، بسیار مهم به نظر می رسد.«
که  همان گونه  گرفت  نتیجه  می توان  مجموع  »در  گفت:  البرزی 
به روزرسانی کرده  را  امروز خود  دنیای  در  مواد مخدر  مصرف 
بهبود  و  مصرف  کاهش  راستای  در  که  اقداماتی  است،  الزم 
وضعیت انجام می شود نیز خود را به روز کرده و متناسب با وضع 

حاضر و تعییرات رخ داده، دست به کار شود.«

مانده ایم، درحالی که مقابله با قلیان و دخانیات عزم جدی 
می خواهد و دستگاه های نظارتی باید مثل قبل همت کنند.«

کمال حیدری با بیان اینکه کاش همانطور که همه برای 
بسیج شده اند،  آن  تولید واکسن  با کووید- ۱۹ و  مقابله 
برای مواد مخدر و مبارزه با آن وارد عرصه می شدند، گفت: 
»مهمترین مسئله در مبارزه با مواد مخدر مسئولیت پذیری 
این زمینه  اجتماعی است و همه دستگاه ها می توانند در 

سهمی داشته باشند.«
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مقابله با عرضه قلیان دغدغه 
جدی ماست، گفت: »چندین مکاتبه در این زمینه داشته ایم 
و حتی وقتی در ستاد مقابله با کرونا باز شدن مراکز عرضه 
قلیان مطرح شد، مخالفت جدی خود را اعالم کردیم، اما 
متأسفانه در این شرایط برخی دغدغه فروش قلیان دارند 
درصورتی که بیشترین آسیب را به سالمت مردم می زند.«

حیدری ادامه داد: »همکاران ما در کنار همه کارهایی که 
به عهده دارند، نظارت روزانه برای پلمب مراکز عرضه 
که  دارد  تأسف  جای  اما  می دهند،  انجام  هم  را  قلیان 
مافیای سیگار و دخانیات سایه سنگینی دارد و هر کاری 

بخواهند می کنند.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سیگار و 
قلیان را دروازه مواد مخدر دانست و گفت: »کسی نمی تواند 
منکر ضررهای زیاد قلیان شود، اما در زمینه مبارزه با عرضه 
قلیان ما تنها مانده ایم و اگرچه آمادگی کامل در این زمینه 
باید  نظارتی  داریم، عزم جدی می خواهد و دستگاه های 

مثل قبل همت کنند.«
وی با اشاره به اینکه یکی از شرایط بازگشایی یک صنف 
داشتن مجوز از مرکز بهداشت است، توضیح داد: »ما حتی 
یک مورد هم مجوز به مراکز عرضه قلیان نداده ایم اما اینکه 
چرا مجوز نگرفته اند به دلیل دور زدن قانون یا استفاده از 
خالء قانونی است که باعث شده هم اکنون چند برابر قبل 

فعالیت کنند.«
محصوالت  با  مبارزه  حوزه  فعاالن  از  بسیاری  به هرحال 
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  قوی  معتقدند البی  دخانی، 
محصوالت دخانی مانع از تصویب طرح های افزایش قیمت 
سیگار در مجلس می شود. ممانعت صنایع تولیدکننده 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. تحقیقات ثابت شده در 
جهان نشان می دهد که یکی از انگیزه های افزایش مصرف 
سیگار، قیمت پایین آن است به همین علت سازمان جهانی 
بهداشت این موضوع را تایید کرده است که هرچه قیمت 
سیگار بیشتر شود مصرف آن کاهش پیدا می کند. بنابراین این 
سازمان برای کاهش مصرف سیگار به کشورها توصیه کرده 
است که ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی را به عنوان مالیات 
بر مواد دخانی اخذ کنند تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند. 
اما این میزان در کشور ما ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی 
بوده و بر همین اساس رتبه ایران از نظر مالیات بر دخانیات 
بسیار پایین است. این در حالی است در ترکیه ۸۵ درصد، 
در اردن ۸۴ درصد و در پاکستان ۷۶ درصد مالیات بر مواد 

دخانی گذاشته می شود.
افزایش  به  را  سیگار  قیمت  با  مجلس  مخالفت  برخی 
کشور  در  قاچاق  وقتی  معتقدند  و  می زنند  گره  قاچاق 
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 اعالم می کند که قاچاق سیگار ربطی 
به مالیات ندارد. این درحالیست که در حال حاضر باالی 
۹۵ درصد تقاضای  داخلی از طریق تولید داخلی تامین 
می شود و دیگر نیازی به واردات نیست. افزایش 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 هزینه می کنند، سود 
بر  مالیات  افزایش  نیز  جهانی  بُعد  در  همچنین  است. 
دخانیات موجب نجات جان انسان ها و تولید درآمد برای 
کشورها می شود. افزایش مالیات بر مواد دخانی میلیون ها 
افزایش  میزان،  پایین ترین  در  داد.  خواهد  نجات  را  نفر 
مالیاتی که موجب افزایش ۲۰درصدی قیمت محصوالت 
مرگ و میر  میلیون   ۱۰ از  بیش  می تواند  شود،  دخانی 
زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵۰ سال 
آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ 
میلیون سال عمر درآمدی بیش از ۱.۶ تریلیون دالر اضافی 
را برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. چنانچه 
قیمت  افزایش ۵۰ درصدی  مالیات موجب  افزایش  این 
میلیون   ۲۷ از  بیش  می تواند  شود،  دخانی  محصوالت 
مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در طول ۵۰ سال آینده 
پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۵۳۵ میلیون 
سال عمر، درآمدی بیش از ۳ تریلیون دالر اضافی را برای 
کشورهای جهان خواهد داشت. برای ارائه چشم اندازی 
از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را ۵۰ 
جلوگیری  که  مرگ و میری  تعداد  دهند،  افزایش  درصد 
می شود معادل کاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی جهانی 

در مدت سه سال خواهد بود.

صدیقه البرزی جامعه شناس: 
»منابع فرهنگی از عوامل 
تعیین کننده کنش های افراد و 
از پیش شرط های اساسی برای 
جهت گیری های رفتار کنشگران 
در محدوده ای ساختاری 
محسوب می شوند و ایـن 
منابع به وسیله جامعه پذیری، 
تمایالت رفتاری در افراد 
ایجاد می کنند. بنابراین اشاعه 
منابع فرهنگی مرتبط از قبیل 
آگاهی، مهارت ها، ارزش ها، 
هنجارها، وسایل و امکانات 
ارتقا دهنده سالمت اجتماعی، 
ارائه آموزش های متکی بر 
اصالح و بهبود الگوهای 
رفتاری، توجه بیش از پیش به 
اقدامات اجتماع محور و متکی 
بر یافته های علمی و دقیق در 
راستای ایجاد و تقویت اعتماد 
حمایت اجتماعی، بسیار مهم
به نظر می رسد

چالش های جدی در سالمت جامعه

 پذیرش ساده استعمال سیگار
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مرکز آمار داده های شاخص قیمت در خردادماه را منتشر 
کرد. مطابق این آمار، شاخص قیمت مصرف کننده در 
فصل بهار ۶/۸ درصد رشد کرد. عددی که نسبت به 
می گیرد.  قرار  باالتری  در سطح  بهار ۹۸،  و  بهار ۹۷ 
در فروردین ماه، رشد قیمت برخی خوراکی ها در گروه 
میوه و خشکبار و سبزیجات، تا ۲۰ درصد هم رسیده 
عرضه  سمت  در  به وجودآمده  مشکالت  برخی  بود. 
از حد  بیش  تقاضای  به دلیل شیوع کرونا و همچنین 
بود. رشد  این موضوع  دلیل  برخی خوراکی ها،  برای 
قیمت خوراکی ها و دخانیات در بهار امسال معادل ۸/۱ 
درصد بوده است. با این حال قیمت غیرخوراکی ها و 
خدمات نیز آرام ننشسته بود. شاخص قیمت این گروه 
مصرفی نیز رشد ۶/۲ درصدی را در فصل اول سال 
ثبت کرده است. به نظر می رسد رشد قیمت خودرو و 
بادوام  اثر مهمی را بر رشد قیمت کاالهای  ارز،  نرخ 
اول،  فصل  در  بادوام  کاالهای  شاخص  است.  داشته 
این فعل  را پشت سر گذاشت.  تورم ۱۵/۴ درصدی 
و انفعاالت موجب شد تا نرخ تورم نقطه ای در پایان 
خرداد به ۲۲/۵ درصد برسد. پیش تر پژوهشکده آمار در 
یک گزارش پیش بینی کرده بود که نرخ تورم نقطه ای در 
حالت بدبینانه به ۲۴/۶ درصد و در حالت میانه به ۲۱/۷ 
درصد برسد. اکنون در وضعیتی بین سناریوی بدبینانه 

و میانه قرار گرفته ایم.
به ۲ درصد رسید. عددی که  تورم ماهانه خرداد ماه 
در قیاس با اردیبهشت ۰/۵ واحد درصد کاهش یافته 
است. با این حال، نرخ تورم ماهانه همچنان در سطح 
باالیی به سر می برد. در دومین ماه سال، افزایش نرخ 
خانگی،  )لوازم  بادوام  کاالهای  قیمت  رشد  به  ارز 
رشد  اما  کرد.  کمک  یارانه ای(  تجهیزات  و  خودرو 
غیربرخوردار  اقشار  برای  اتفاقا  که  قیمت خوراکی ها 
مهم تر است، متوقف شده بود. اتفاقی که در خرداد ماه 
تکرار نشد. در ماه گذشته تورم خوراکی ها نیز به ۲/۴ 
ماهانه  تورم  باشد.  تورم  اصلی  تا عامل  درصد رسید 
شده  گزارش  درصد   ۱/۸ خدمات  و  غیرخوراکی ها 
است. مرکز آمار اطالعات شاخص قیمت مصرف کننده 
مربوط به ماه گذشته را منتشر کرد. بر این اساس »نرخ 
تورم ساالنه کشور« در خرداد ماه به ۲۷/۸ درصد رسید 
که نسبت به اردیبهشت ماه، ۲ واحد درصد کاهش را 
نشان می دهد. اما »نرخ تورم نقطه ای«، روندی متفاوت 
را ثبت کرد و با ۱/۵ درصد افزایش به ۲۲/۵ درصد 
میانگین ۲۲/۵  به طور  کشور  خانوارهای  یعنی  رسید. 
درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۸، برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

رشد شاخص در فصل بهار
شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار از ۱۹۷/۶ 
یعنی ۶/۸ درصد  یافت؛  ارتقا  واحد  به ۲۱۴/۲  واحد 
رشد  گذشته،  سال  در  زمانی  بازه  همین  در  رشد. 
شاخص قیمت معادل ۵/ ۶ درصد بود و در سال ۹۷، در 
فصل بهار ۳/ ۴ درصد به متوسط قیمت ها افزوده شده 

بود. در نتیجه اقتصاد ایران در بهار امسال، فصل تورمی 
را پشت سر گذاشت؛ فصلی که طی سال های دهه ۹۰، 
پس از سال ۹۲ در قله تورمی قرار می گیرد. بررسی 
شاخص ها نشان می دهد که خوراکی ها نقش پررنگ تری 
است. شاخص  داشته  بهار  فصل  قیمتی  تحوالت  در 
خوراکی ها و دخانیات ۱/ ۸ درصد در فصل قبل رشد 
کرده است. مشکالت عرضه و تقاضای باال برای برخی 
میوه های خاص، توضیح دهنده تورم خوراکی ها در بهار 
امسال است. اما شاخص غیرخوراکی ها و خدمات نیز 
رشد ۲/ ۶ درصدی را پشت سر گذاشته است. رشدی 
که به نظر بیشتر تحت تاثیر رشد قیمت خودروها و 
افزایش نرخ ارز قرار داشت. تهیه کاالهای بادوام در 
پایان فصل بهار امسال، ۴/ ۱۵ درصد هزینه بیشتری 
را نسبت به اسفند ماه داشته است.گروه »خوراکی ها و 
آشامیدنی ها« دارای وزن ۲۶ درصدی در سبد مصرفی 
خانوارهای کل کشور است. ماه گذشته، رشد قیمت 
انواع برنج خارجی، ماکارونی، سیب و پرتقال و مرغ 
ماشینی، بیشترین اثر را بر تغییر رنگ تورمی خوراکی ها 
داشته است. البته در بین خوراکی ها، سبزیجات با کاهش 
قیمت مواجه شده و تورم منفی ۲/ ۶ درصدی را ثبت 
کرده است. مهم ترین گروه در سبد مصرف خانوارهای 
کشور، مسکن با ضریب اهمیت ۷/ ۳۰ درصدی است. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجاره مسکن در ماه 
گذشته رشد ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. رشد 
شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت معادل ۵/ ۲ درصد 
بود. از این رو از تورم شاخص اجاره در ماه گذشته 

کاسته شده است.

حدود 1۰ تا 2۰ میلیارد نخ سیگار
به صورت قاچاق وارد کشور می شود

هیات مدیره  عضو  پیش  چندی  که  درحالیست  این 
صنعت  اینکه  به  اشاره  با  ایران  دخانیات  شرکت 
در  و  دنیاست  پرسود  صنعت  پنج  جزو  دخانیات 
و  صنعتی  رنک  بحث  نظر  از  کشورها  از  بسیاری 
سوددهی هم رده با صنعت فوالد و پتروشیمی است، 
گفت: »کل تولید داخلی دخانیات کشور در سال ۱۳۹۸ 
حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده و چیزی بین ۶۵ تا ۷۵ میلیارد 
نخ سیگار در داخل کشور مصرف می شود. از این رو 
می توان دریافت که چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد نخ 

به صورت قاچاق وارد کشور می شود.«
مارکت  »حجم  افزود:  ادامه  در  مجرد  همدانی  پیام 
صورت  به  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰ حدود  دخانیات 
ساالنه است به همین خاطر می گوییم صنعت دخانیات 
این  توجه  قابل  مساله  است.  پرسود کشور  از صنایع 
است که کشور آمریکا ایران را تحریم کرده است اما 
صنعت سیگار خود را خیر. این گونه که یک شرکت 
آمریکایی همچنان مواد اولیه خود را به سادگی در اختیار 
قرار می دهد  دارند،  ایران حضور  در  که  شرکت هایی 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  صنعت  این  به  دولت  مدت ها  و 

تخصیص می داد.«

نکردن،  تحریم  »این  داد:  توضیح  ادامه  در  مجرد 
با  ایران  در  داخلی  صنعت  که  است  شده  باعث 
معضالتی جدی روبه رو شود، چراکه تحریم برای 
شرکت های تولیدکننده داخلی وجود دارد و واردات 
این  است.  دشوار  بسیار  آنها  برای  محصولی  هر 
مساله در کنار تحریم های داخلی صنعت دخانیات 
ایران به عنوان  قرار گرفته است. شرکت دخانیات 
 ۴۵ حدود  چیزی  با  که  سیگار  بومی  تولیدکننده 
میلیارد نخ می تواند بزرگ ترین تولید  کننده سیگار در 
خاورمیانه باشد، اما با وجود تحریم و عدم حمایت 
از این صنعت، امکان تولید این میزان وجود ندارد. 
این صنعت  اشتغال  این در حالی است که چرخه 
بسیار گسترده است و از کشت توتون، تولید خرمن 

تا سیگارت سازی ادامه دارد.«
به هرحال جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که به رغم شرایط 
نه چندان خوب برخی از صنایع در کشور، تولید سیگار 
بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته،  به طوری که تولید آن 
از ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ در سال ۹۷ به حدود 
۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ در سال ۹۸ رسیده است.

اقتصاد سالمت معتقدند تولید این  برخی کارشناسان 
اقتصادی  کوتاه مدت  منظر  از  گرچه  سیگار  میزان 
دودی  آن  حاصل  اما  باشد،  خوشحال کننده  می تواند 
و  درمانی  هزینه های  افزایش  و  کشور  مردم  ریه  بر 
به خطر انداختن سالمت نیروی انسانی است و عالوه 
بر پیامدهای بلندمدت اقتصادی، تبعات اجتماعی هم 

در پی دارد.
بسیاری از مردم با وجود آگاهی در مورد مضرات 
سیگار و مرگ ساالنه ۸ میلیون نفر بر اثر پیامدهای 
پا  و  پر  مشتری  همچنان  دنیا،  در  سیگار  مصرف 
قرص آن هستند و این محصول نیز در اقصی نقاط 
و  می دهد  ادامه  خود  تولید  به  کامل  توان  با  دنیا 
در  تبلیغ،  برای  فراوان  محدودیت های  وجود  با 
رد  می توان  سریالی  و  فیلم  و  کنار  و  گوشه  هر 
جمله  از  و  کرد  پیدا  را  آن  سازمان یافته  تبلیغات 
آنها سریال های پرمخاطب شبکه های خانگی است 
که هنرمندانش با ژست هایی جذاب جلوی دوربین 

سیگار می کشند.

به کارگیری توان مصرفی کشور
در جهت رونق صنایع دخانی

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود 
تا کل واردات سیگار با برند اصلی را در پایان این برنامه 
به تولید داخل تبدیل کند تا با به صفر رساندن میزان 
واردات این محصوالت و به کارگیری توان داخلی، نیاز 
مصرفی کشور در داخل تامین شود. بر خالف بسیاری 
از موضوعات مطرح در این برنامه توسعه، این موضوع 
در سال ۹۷ محقق شد و حتی در سال ۹۸، ۱۵۴ میلیون 
نخ سیگار صادر شد که نسبت به صادرات ۱۵۰ میلیون 
این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود ۲.۷ درصد  نخی 

رشد و میزان قاچاق سیگار خارجی نیز ۳۹.۲ درصد 
کاهش داشت.

از منظر اقتصادی این خودکفایی در حوزه تولید گرچه 
می تواند باعث تفاخر باشد، اما تبعات جدی در پی دارد 
که به نظر می رسد، سیاستگذاران این حوزه چندان به 

آن توجهی ندارند.
بهداشت،  از سوی وزارت  آمار اعالم شده  بر اساس 
سیگار  ما  جامعه  در  مردم  درصد   ۲۴ تا   ۲۲ حدود 
می کشند و ساالنه ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور 
دود می شود و به هوا می رود و رقمی باالتر از ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در سال هم از جیب مردم هزینه می شود. 
این در حالی است که دولت دو برابر این مبلغ را خرج 
بیماری های ناشی از این دودها می کند. حداقل ۶۰ هزار 
نفر در سال به دلیل مصرف سیگار در کشور از بین 
می روند. ۲۰ درصد این رقم، سهم کسانی است که در 
قرار می گیرند، خصوصًا  قلیان  و  معرض دود سیگار 
همسران افراد سیگاری و کودکان زیر ۱۴ سال. گرچه 
آخرین آمار های وزارت بهداشت مربوط به سال ۹۵ 
است اما همان آمارهای قدیمی که گمان می رود بیشتر 
هم شده، حکایت از افزایش مصرف مواد دخانی در 
کشور دارد. به شکلی که ۱۴.۲ درصد گروه سنی باالی 
۱۸ سال مصرف کنندگان انواع دخانیات بودند و ۱۰.۱ 
درصد از این گروه سنی، سیگار را به صورت روزانه 

مصرف می کردند.

بهانه قاچاق
اهرم فشار در مقابل افزایش مالیات بر دخانیات

کاهش  برای  ابزار  مؤثرترین  کارشناسان،  اعتقاد  به 
مصرف دخانیات، مالیات است. صنایع دخانی به بهانه 
افزایش قاچاق محصوالت دخانی، مانع از اعمال مالیات 
بر خرده فروشی سیگار می شوند و همین موضوع سبب 
شده است که این محصول مضر در قیاس با دیگر اقالم 
در کشور ارزان  تر باشد؛ به طوری که گاهی قیمت یک 
پاکت سیگار با یک پاکت شیر برابری می کند یا حتی 
ارزان  تر است. به اعتقاد همین افراد، این ارزانی برای 

ترغیب مردم به خرید سیگار است.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
وزارت بهداشت می گوید: »اگر مالیات را افزایش 
دهیم، دیگر یک جوان نمی تواند با پول تو جیبی 
خود سیگار تهیه کند. اکنون قیمت متوسط جهانی 
یک بسته سیگار حدود ۴.۵ دالر است اما متوسط 
آن در کشور ما ۸ هزار تومان است. حال مشاهده 
در  دخانیات  کنترل  بحث  در  فاجعه ای  چه  کنید 
میزان  متوسط  که  حالیست  در  این  داریم.  کشور 
سازمان  توسط  مصرف  کاهش  بر  مؤثر  مالیات 
خرده فروشی  قیمت  درصد   ۷۵ بهداشت  جهانی 
اعالم شده است. اما در ایران این رقم حدود ۱۵ 

درصد قیمت خرده فروشی است.«
مالیات  افزایش  عدم  »علت  می گوید:  ولی زاده  بهزاد 

می گردد.  وزارت  بر  مجلس  و  دولت  به  سیگار  بر 
مالیات  اینکه  می دهد؛  را  خود  پیشنهاد  بهداشت 
اما  است  مهمی  باشد،  موضوع  میزان  این  به  باید 
سیاست گذاری  جلسات  در  دخانی  صنایع  عوامل 
جلسات  این  در  و  می کنند  دخالت  تصمیم گیری  و 
قاچاق  دهید،  افزایش  را  مالیات  اگر  می کنند  اعالم 
محصوالت دخانی زیاد می شود. این موضوع بعد از 
نیز  به مجلس می رود و در مجلس  از دولت،  عبور 
این افراد نمایندگان را توجیه می کنند که اگر افزایش 
مالیات بدهید، قاچاق زیاد می شود و به این ترتیب 

جلوی افزایش مالیات گرفته می شود.«

مصرف سیگار مشکلی جهانی است
به هرحال مصرف دخانیات، مشکلی جهانی است و 
توسعه بی سابقه تولیدات مواد دخانی و فروش فراوان 
آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان های 
فراوان جسمی و روحی را برای مردم به همراه دارد. 
و  کودکان  زودرس  مرگ و میر  مختلف،  بیماری های 
مغزی  بیماری های  و  مشکالت  بروز  باردار،  مادران 
زیان های  و  سیگار  مصرف کننده  مادران  نوزادان  در 
آسیب زای  و  منفی  پیامدهای  ازجمله  اقتصادی، 

مصرف مواد دخانی است.
سیگار  با  مبارزه  اولین  کرد؛  یادآوری  باید  شاید 
در  شد.  شروع  آمریکا  از   ۱۹۶۸ سال  در  دنیا،  در 
بهداشت  سازمان  عضو  کشورهای   ۱۹۸۷ سال 
جهانی  »روز  عنوان  با  روز  یک  تعیین  با  جهانی 
مضرات  به  را  همگان  توجه  دخانیات«،  بدون 
به  و  کرده  جلب  دخانیات  از  استفاده  خطرات  و 
ناشی  مرگ و میر  از  جلوگیری  راهکارهای  بررسی 
متوسط جهانی یک  قیمت  اکنون  پرداختند.  آن  از 
آن  اما متوسط  بسته سیگار حدود ۴.۵ دالر است 
در کشور ما ۸ هزار تومان است. حال مشاهده کنید 
در کشور  دخانیات  کنترل  بحث  در  فاجعه ای  چه 
داریم. در بسیاری از کشورهایی که این مبارزه به 
صورت جدی دنبال شد میزان مصرف از ۵۵ درصد 
به ۲۲ درصد رسید. اما در کشورهایی که اهرم های 
دخانیات،  مصرف  میزان  نیست،  جدی  نظارتی 

افزایش پیدا کرده است.

دست های پشت پرده
برای افزایش مصرف سیگار

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز 
معتقد است: »دست هایی در کار است که مانع از اجرای 
سیاست های کاهش مصرف می شود. ایران در بسیاری 
از موارد تحریم است و تنها صنعتی که تحریم نیست، 
دخانیات است. به دلیل تحریم های اعمال شده، در ۶ 
سال اخیر بیش  از ۵۰ درصد صنایع کشور یا تعطیل 
شده است، یا با یک سوم توان در حال فعالیت هستند. 
این اعداد و ارقام در حالی  است که تعداد کارخانجات 

سیگار از ۷ به حدود ۲۷ کارخانه رسیده  است.«
محمدرضا مسجدی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه 
سازمان امور مالیاتی بدون توجه به ارقام قابل توجهی 
کنونی  اقتصادی  در شرایط  این بخش می توان  از  که 
تاکید کرد:  واریز کرد، عبور می کند،  به خزانه دولت 
راهکارها  مهم ترین  از  دخانیات  بر  مالیات  »افزایش 
بر  مالیات  وضع  است.  آن  مصرف  کاهش  جهت 
داستان  گویا  ولی  ندارد،  پیچیده ای  فرمول  دخانیات 
پیچیده ای است که متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون 
توجه به ارقام قابل توجهی که از این بخش می توان 
در شرایط اقتصادی کنونی به خزانه دولت واریز کرد، 

عبور می کند.«
وی در ادامه تصریح کرد: »ما از سازمان امور مالیاتی 
می خواهیم که مالیات بر دخانیات را بر اساس همان 
کنترل  جامع  قانون  طبق  سالیانه  درصد   ۱۰ افزایش 
از نرخ  مالیات ۷۵ درصد  بر اساس اخذ  یا  دخانیات 
خرده فروشی بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت 
که جهت کاهش مصرف تدوین شده است، اجرا کند. 
متاسفانه ما ساالنه شاهد این مسئله هستیم که نه تنها 
افزایش ۱۰ درصدی اجرا نمی شود، بلکه اخذ مالیات از 
نرخ خرده فروشی نیز که چیزی حدود ۲۰ درصد دیده 
مافیای  نفع  به  به ضرر خریداران و  فقط  شده است، 

صنایع دخانی است.«
مسجدی در ادامه گفت: »سال گذشته سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد که ترکیه ۴۶ میلیارد لیر از طریق 
مالیات بر دخانیات درآمد دارد، یعنی اگر هر لیر را 
۲۱۰۰ تومان در نظر بگیریم، چیزی حدود ۹۲ هزار 
این  در  که  این درحالیست  تومان می شود.  میلیارد 
کارخانجات  سیگار،  مصرف کنندگان  تعداد  کشور 
تولید محصوالت دخانی و قاچاق این کاال بیش از 
کشور ما است ولی وضعیت مالیات بر این کاالی 
به صورت  کشور  این  دولت  ازسوی  آسیب رسان 

جدی دنبال می شود.«

رشد 8 درصدی قیمت دخانیات در سال جدید
تولید سیگار

تبعات اجتماعی استعمال افزایش
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در دوران قرنطینه، مصاحبه ای در فضاهای مجازی در 
خصوص کرونا منتشر شد. هیچ بخش این مصاحبه 
که با یک فرد معتاد در پارک گرفته شده بود، به غیر از 
این جمله که »معتادا نمی گیرن« بازتاب فراگیر نداشت؛ 
و این تکه کالم بسیاری از افراد سیگاری یا افرادی شد 
را جدی  کرونا  کنترل  ابزار  دیگر  و  ماسک  زدن  که 
اینکه  درخصوص  که  درحالیست  این  نمی گیرند. 
افرادی که معتاد هستند یا دخانیات استعمال می کنند، 
کووید-۱۹  به  ابتال  معرض  در  افراد  سایر  از  بیش 
در  را  متنوعی  خبرهای  و  مقاالت  می توان  هستند، 

سایت های خبری و سایر مراکز اطالع رسانی خواند.
بر  تاکید  با  کرونا  کشوری  کمیته  عضو  نیز  به تازگی 
استفاده  دخانیات  از  که  افرادی  اینکه  ادعای  اینکه 
می کنند، کرونا نمی گیرند، رد شده است و افرادی که 
از سیگار، قلیان یا مواد مخدر استفاده می کنند بیشتر 
و  مردم  »با همکاری  ابتال هستند، گفت:  در معرض 
ایثار گروه پزشکی، موارد بیماری را به حداقل رسانده 
و خیلی از بخش های کرونایی را تعطیل کرده بودیم 
اما دوباره این بخش ها را راه انداختیم؛ در حال حاضر 
در  استان  و ۱۰  داریم  استان ها  در  مشابهی  وضعیت 
جنوبی  استان های  به ویژه  هستند،  قرمز  وضعیت 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همچنین 

آذربایجان های شرقی و غربی.«
مسعود مردانی در برنامه تلویزیونی »طبیب« در ادامه 
تاکید کرد: »باید بیش از این به فکر باشیم. پایداری 
از  استفاده  به  اعتقاد  است.  مهم  خیلی  معیارها  روی 
وسایل محافظتی و فاصله گذاری اجتماعی خیلی کم 
شده است. ۱۵ دقیقه تماس در فاصله کمتر از یک متر 
انتقال ویروس می شود. موج دوم شروع شده  باعث 
و باید برای موج سوم هم فکر کنیم و اگر به همین 
شکل اوضاع ادامه پیدا کند، تا آخر سال این گرفتاری 
آخر  تا  می کردیم  فکر  ما  که  در صورتی  دارد.  ادامه 
تابستان می توانیم این ویروس را مهار کنیم. مرگ و میر 
ما تا هفته قبل دو رقمی بود اما دوباره سه رقمی شد.«

بیماری  این  اینکه  به  اشاره  با  پزشک متخصص  این 
»این  کرد:  عنوان  می کند،  درگیر  را  بدن  ارگان های 
و  می گیرد  را  پا  انگشت  نوک  تا  مو  از  ویروس 
هم  را  پا  انگشتان  زخم  و  مو  ریزش  مثل  عوارضی 
دارد. بیماری نقاهت طوالنی دارد و به علت اینکه افراد 
در این دوره تغذیه درستی ندارند، باعث ریزش مو 
و  و مکمل ها  مقوی  با خوردن غذاهای  اما  می شود. 

نداشتن استرس، ریزش مو بهبود می یابد.«
وی ادامه داد: »یکی از نشانه های این بیماری، اختالل 
یا  بیماران  هم  عمدتا  که  است  گوارشی  دستگاه  در 
شروع  بی اشتهایی  با  اول  کودک،  یا  هستند  جوان 
می شود و بعد تهوع و استفراغ، شکم درد و اسهال، 
ممکن است همزمان عالئم دستگاه تنفسی مثل تب 
اینکه فصل شیوع  و سرفه هم داشته باشند، به دلیل 
قدر  آن  گاهی  است،  ویروسی  استفراغ  و  اسهال 

تشخیص این ویروس سخت می شود که فقط با تست 
حلقی می توان آن را تشخیص داد. بنابراین افرادی که 
این نشانه ها را دارند در مجامع عمومی حاضر نشده 

و اگر بیماری طول کشید، به پزشک مراجعه کنند.«
کرد:  تصریح  همچنین  کرونا  کشوری  کمیته  عضو 
یا  می کند  ایجاد  ایمنی  بیماری  این  نمی دانیم  »هنوز 
بسیار  خیر. االن در وضعیتی هستیم که زدن ماسک 
می تواند به کنترل بیماری کمک کند. در شهر تهران 
اگر ۱۰۰ در صد مردم ماسک بزنند تا ۱۸ ماه دیگر 
ممکن است موارد جدید بیماری اتفاق نیفتد. ما در 
حال حاضر چند امید برای کنترل کرونا داریم. یکی از 

آنها واکسن است. دانشگاه آکسفورد انگلستان واکسن 
و  کرده  آزمایش  انسانی  گروه  در  را  پیشنهادی اش 
پاسخ خوبی گرفته و رسما اعالم کردند تا پایان اکتبر 
یا سپتامبر یعنی حدود پاییز می توانیم ۱.۵ میلیون دوز 

واکسن به دنیا تحویل دهیم.«
آن هم  آمریکا که  افزود: »یک کمپانی دیگر در  وی 
خیلی کار کرده یا همزمان یا دیرتر یا زودتر قول دادند 
کنند.  آماده  پاییز  تا  را  میلیارد دوز واکسن  تا ۲   ۱.۵
حتی قیمت را هم مشخص کردند و خیلی کشورها 
که مشکل جدی ندارند، اعالم کردند که کشورهایی 
شوند.  واکسینه  اول  هستند  کرونا  مقدم  خط  در  که 
امیدواریم این همبستگی هایی که اتفاق افتاده باعث از 

بین بردن کرونا شود.«

بیش از ۴۰ درصد موارد ابتال
در شهرهای شمالی کشور

من  که  دیگری  »نکته  کرد:  اضافه  ادامه  در  مردانی 
برای کنترل بیماری منشأ خیر می بینم، این است که 
مثال در شهرهای شمالی، قم، گلستان و شهرهایی که 
بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم این بیماری را گرفتند، 
دهد  انجام  کاری  نمی تواند  شود  وارد  ویروسی  اگر 
چون ایمنی جمعی تقریبا اتفاق افتاده. فقط اگر مردم 

استفاده  از ماسک  کنند و حداقل  یک مقدار رعایت 
کنند می توانیم ایمنی جمعی را تجربه کنیم. از امروز 
ستاد ملی کرونا به استان های محلی اختیار داده که هر 
استان در مورد خود تصمیم گیری کند که به نظر من 
استان  ملی  ستاد  مثال  می افتاد.  اتفاق  این  زودتر  باید 
مازندران باید این قدرت را داشته باشد که محدودیت 
اعالم کند و مردم هم باید همکاری کنند تا وضعیت 

استان سفید شود.«
تأکید  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
انتخابی  درمان  اصال  بیماری  این  برای  اینکه  بر 
تهران  در  که  دارویی  »همان  گفت:  ندارد،  وجود 
می کنم  خواهش  هست.  هم  شهرها  سایر  در  است 
برای درمان به تهران مراجعه نکنید، مگر اینکه دکتر 
برای  درستی  توجیه  این  اصال  کند.  توصیه  عفونی 
درمان نیست. بیماری که از شهرستان می آید، از آنجا 
آلوده کرده است. مسأله  را  نفر  ما برسد ۲۰۰  به  تا 
دیگر شایعه ای بود که افرادی که از دخانیات استفاده 
شده  رد  این  که  نمی گیرند  را  بیماری  این  می کنند 
یا  قلیان  سیگار،  از  که  افرادی  علت  چند  به  است. 
تریاک استفاده می کنند آسیب جدی به سیستم ایمنی 
لوکال در دستگاه بینی و تنفسی خود می زنند و اتفاقا 
بیشتر در معرض ابتال هستند و نسبت به افراد عادی 

سیر بدتری دارند.«
مردانی یادآور شد: »در استان چهارمحال و بختیاری 
مراسم عروسی حضور  در یک  که  نفر  میان ۱۴۰  از 
بعد  ماه  یک  عده  این  داشتند.  کرونا  نفر  داشتند، ۴۰ 
جمعی  مراسم  برگزاری  می کنند.  آلوده  را  شهر  همه 
کروناست.  غیر  زمان  برای  یا عروسی  از جمله ختم 
به همین دلیل از امروز به ستاد کرونای استانی اختیار 
داده شده که در استان ها مسئول ستاد می تواند سالن ها 
و محل هایی را که اقدام به برگزاری مراسم می کنند، 

پلمپ کند.«

عوارض شدید »کرونا«
در بین مصرف کنندگان دخانیات 

ویژه  مراقبت های  فوق  تخصص  یک  همچنین 
در  کرونا  اینکه  بیان  با  دانشوری  مسیح  بیمارستان 
عوارض  می کنند  استفاده  دخانیات  از  که  افرادی 
شدیدتری دارد، نسبت به ناقل بودن کودکان هشدار 
داد و گفت: »ما فکر می کردیم نهایتا آخر خرداد با کرونا 
خداحافظی کنیم، اما متأسفانه امروز موج کرونا تمام 
کشور را گرفته است. قسمت هایی از کشور آرام شده 
اما قسمت های دیگر با وضعیت بدی مواجه هستند و 
یا  مانند سنندج  از شهرهایی  افرادی  در حال حاضر 
لرستان در بیمارستان مسیح دانشوری بستری هستند. 
بستری  افراد  تعداد  نیز  از شهرها  برخی  تهران و  در 
در آی سی یو کمتر شده اما در بیمارستان های مرکزی 
کرونا، این تعداد کم نشده است و عدد مرگ ومیر سه 

رقمی در این فصل از سال عجیب است.«

سید محمدرضا هاشمیان با اشاره به اینکه در ایالت 
مدارس  سرویس  رانندگان  شده  مشاهده  متحده 
افزود:  شدند،  دچار  بیماری  این  به  بیشتر  کودکان، 
تهویه مکانیکی در آی سی یوها  نوع دستگاه های  »دو 
داریم. یک نوع تهویه مکانیکی تهاجمی است که باید 
لوله گذاری انجام شود و یکی روش غیرتهاجمی است 
که ما بیشتر از این روش استفاده کردیم چون احساس 
در  اولین بار  برای  و  است  بهتر  بیماران  برای  کردیم 
مطالعه ای  اولین  دادیم.  انجام  را  روش  این  ما  کرونا 
واقع  در  که  بود  نیویورک  در  شد  زمینه  این  در  که 
۸۸درصد بیمارانی که به آی سی یو رفتند و لوله گذاری 

نفر  یک  نفر   ۱۰ هر  از  یعنی  کردند  فوت  شدند، 
روش های  به سمت  هم  آنها  نتیجه  در  و  ماند  زنده 

غیرتهاجمی رفتند.«
کرد:  تصریح  ویژه  مراقبت های  تخصص  فوق  این 
»در دارودرمانی نیز مراحل مختلفی وجود دارد چون 
ویروس بر اساس شدت بیماری روی اعضای مختلف 
اثر می گذارد. در ۸۰ درصد موارد بیمار مبتال به کرونا 
بهبود می یابد، می گویند ۲۰ درصد مردم تهران کرونا 
را تجربه کردند و در اکثر موارد تجربه سختی نبوده. 
و  موارد سخت  می کنیم  ما صحبت  که  مواردی  این 
پر خطری است که کشورها را می تواند در رنکینگ 
ابتدا به خوبی پیش رفتیم  مرگ ومیر قرار دهد. ما در 
آلمان  افتاد، کشورهایی مثل  اتفاقاتی که  با  بعداً  ولی 

توانستند مرگ و میر را کم کنند.«

ایران در بحث واکسن سازی، تمرکز علمی 
مناسبی داشته و در حال تحقیقات است

این فوق تخصص مراقبت های ویژه همچنین اضافه 
مسیح  بیمارستان  درمانی  مجموعه  در  »ما  کرد: 
دانشوری از چند دارو استفاده می کنیم، پروتکلی که 
ابتدایی  داریم فعال جواب داده و نسبت به روزهای 
خیلی موفق تر هستیم. تا امروز کمبود داروی خاصی 

نداشتیم اما در موارد بدحال آن مقدار تنوع داروهایی 
که در دنیا استفاده می شود نداریم. باید این داروها را 
استفاده کرده و نتایج را اعالم کنیم. من فکر می کنم 
باید تنوع دارویی بیشتری در این بیماری داشته باشیم.«

هاشمیان ادامه داد: »فاوی پیراویر در چند کشور جهان 
تست شده است که برخی از بیماران بهبود یافته بودند. 
دگزامتازون هم جزو پروتکل های درمانی ما بود. در 
از عفونت های  ناشی  تنفسی  بیماری زجر  اسپانیا در 
و جواب خوبی  کردند  استفاده  باال  دوز  با  ویروسی 
گرفتند. وقتی کرونا آمد ما شروع کردیم با دوز باال این 
کار را کردیم و در انگلستان که آزمایش کردند نشان 
داد که آنهایی که زیر دستگاه مکانیکی بودند جواب 
خوبی از این دارو گرفتند اما نباید کسی از این دارو 
در منزل و درمانگاه یا خارج از آی سی یو استفاده کند.«
وی در پاسخ به این سؤال که »چرا بعضی ها با وجود 
برخی  و  می یابند  بهبود  زمینه ای  بیماری  یا  باال  سن 
خیر« یادآور شد: »همه این ها به سطح کیفیت مراقبت 
به  متوجه شود و  را  اولیه  فرد زودتر عالئم  اینکه  و 
موارد  از  بسیاری  دارد.  بستگی  کند،  مراجعه  پزشک 
وجود داشت که فرد دیر مراجعه کرده یا مراقبت های 
است.  شده  مواجه  مشکل  با  و  نشده  انجام  به موقع 
لحظه  همان  در  بیمار  که  است  این  مسئله  مهمترین 
که به درمان احتیاج دارد، بتواند از آی سی یو استفاده 
در  کرد.  نمی توان صبر  کرونا  با  رابطه  در  کند چون 
اتفاق می افتد و  بیماری عفونت شدید ویروسی  این 
نتایج حمله این ویروس به بدن انسان باعث می شود 
ببینیم  باید  اما  شود  درگیر  بدن  مختلف  قسمت های 
بیمار در چه رتبه ای قرار دارد و در چه سطح مراقبتی 

باید قرار بگیرد و باید از چه دارویی استفاده کنیم.«
اعالم  نیز  وی در خصوص ساخت واکسن کرونا 
کرد: »در این رابطه تمام جهان بسیج شده است و 
در  همیشه  که  هم  ایران  می رسد.  خوبی  خبرهای 
بحث واکسن سازی تمرکز علمی مناسبی داشته در 
حال تحقیقات است. اگر این واکسن کشف شود، 
به ایران هم می رسد. سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرده هر شرکتی که به وضعیت انتهایی رسید به همه 
اعالم کند تا همه در همان مسیر حرکت کنند. فعال 
اعالم شده تا اواخر سپتامبر ساخت واکسن نهایی 
برای  موجهی  درمان  هیچ  هنوز  اما  شد  خواهد 

ویروس کرونا وجود ندارد.«
این  به  پاسخ  در  ویژه  مراقبت های  تخصص  فوق 
سؤال که »آیا برگزاری کنکور، برپایی کالس های 
مناسب است«  این شرایط  آموزشی و مدارس در 
قرنطینه  شرایط  این  در  است  »بهتر  کرد:  عنوان 
بیفتد.  اتفاق  برخی شهرهای کشور  برای  موضعی 
کنار  را  ماسک  مردم  تهران  شهر  همین  در  چون 
است  خوب  احتیاط  با  کاری  هر  انجام  گذاشتند. 
کار  دهیم  قرار  بسته  فضای  در  را  افراد  اینکه  اما 

مناسبی نیست.«

وضعیت قرمز »کرونا« در برخی استان های کشور

معتادا هم می گیرن!
ت های ویژه

ص مراقب
سید محمدرضا هاشمیان، فوق تخص

مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا

سید محمدرضا هاشمیان، 
فوق تخصص مراقبت های ویژه 
بیمارستان مسیح دانشوری: 

کرونا در افرادی که از دخانیات 
استفاده می کنند عوارض 
شدیدتری دارد. ما فکر 

می کردیم نهایتا آخر خرداد 
با کرونا خداحافظی کنیم اما 

متأسفانه امروز موج کرونا تمام 
کشور را گرفته است
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جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در سال 
۹۸ حدود ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ سیگار تولید 
نشان  صمت  سوی  از  آمار  این  اعالم  است.  شده 
می دهد این رقم نسبت به تولید ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون نخ در سال گذشته ۱۳.۷ درصد افزایش داشته 
است. در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که 
کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه 
رساندن  صفر  به  با  تا  شود  تبدیل  داخل  تولید  به 
میزان واردات این محصوالت با به کارگیری از توان 
داخلی، نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود که 
این امر در نهایت در سال ۱۳۹۷ محقق شد. همچنین 
که  نخ سیگار صادر شده  میلیون  سال گذشته ۱۵۴ 
این محصول  نخی  میلیون   ۱۵۰ به صادرات  نسبت 
در سال ۱۳۹۷ حدود ۲.۷ درصد رشد داشته است. 
از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان مصرف ساالنه 
سیگار در کشور ۶۵ میلیارد نخ برآورد شده، میزان 
قاچاق نیز در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار نخ 
 ۳۹.۲ ۱۳۹۷ حدود  سال  به  نسبت  که  شده  برآورد 

درصد کاهش داشته است.

صادرات توتون بیش از 2 برابر شد
آمار در سال گذشته حدود  این  اساس  بر  همچنین 
۲۳۷۴ تن توتون صادر شده که نسبت به صادرات 
۹۰۹ تن از این محصول در سال ۹۷ حدود ۱۶۱درصد 
افزایش داشته است. البته صادرات تنباکوی معسل و 
۷۳.۳ درصد  و  ترتیب ۲۹  به  در سال ۱۳۹۸  سنتی 
کاهش داشته و به ۸۳.۹ و ۱۳۴ تن رسیده است. در 
این میان واردات تنباکوی معسل در سال گذشته با 
۷۹.۱ درصد کاهش به ۸۲۲ تن رسیده، در حالی که 
واردات این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹۳۰ تن 
بوده است. بر اساس این آمار تا پایان سال گذشته 
۲۱ واحد تولیدی در بخش تولید سیگار و ۳۹ واحد 
در بخش تولید تنباکو فعال بودند. این در حالی است 
که تعداد واحدهای تولیدی فعال در این دو بخش در 

سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۰ و ۳۳ بوده است.
این آمار در حالی توسط وزارت صمت ارائه می شود 
که همچنان در کنار افزایش در تولید سیگار به معضل 
سیاست های  انجام  و  داشته  اصرار  سیگار  قاچاق 
مالیاتی بر این کاالی آسیب رسان را مخالف رشد این 
صنعت و نیز افزایش معضل قاچاق می دانند. البته در 
ساماندهی  طرح  خوشبختانه  گذشته  سال  اسفندماه 
فروش سیگار به وسیله اهدای کدرهگیری به عامالن 
فروش به مرحله اجرا درآمد تا بدینوسیله از فروش 
سیگار قاچاق در سطح کشور جلوگیری به عمل آید. 
این طرح و نظارت بی چون و  انجام  با  امید است 
و  کرد  عبور  مرحله  این  از  بتوان  آن،  روی  بر  چرا 
در نهایت به چشم انداز اجرای استاندارد مالیات بر 

دخانیات برسیم.

استقرار پلیس امنیت اقتصادی
در 13 گمرک اصلی کشور

در این باره نیز رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفت: »موضوع رجیستری کردن سیگار را شروع 
کردیم که سیگار از لحظه تولید تا مصرف باید رصد 
شود و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم فعال 

خواهیم کرد.«
»نگاه  برنامه  در  حضور  با  خرم آبادی  مویدی  علی 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  اینکه  به  اشاره  با  یک« 
انقالب  معظم  رهبر  فرمان  به  در سال ۱۳۸۱  ارز  و 
تشکیل شد، افزود: »۲۶ دستگاه برای فعالیت در این 
ستاد تعریف شده و هر دستگاه، وظایف و ماموریت 
با  مبارزه  قانون  همچنین  دارد.  را  خودش  خاص 
ابالغ  و  تصویب   ۱۳۹۲ سال  در  ارز  و  کاال  قاچاق 
شد که این قانون بسیار خوب و مترقی است و به 
همه ابعاد مبارزه ازجمله در بخش پیشگیری و مقابله 

قاچاق از 25 میلیارد دالر در سال 1395
به حدود 12 میلیارد دالر در سال 1397 رسید

عملیاتی کردن رجیستری
و  مقابله با برند های محرز قاچاق سیگار

از شهریور
پیشگیری  حوزه  بر  قانون،  این  اساس  و  پرداخته 
قرار  راهبردی  مسیر  در  ستاد  این  و  است  متمرکز 

گرفته است.«
مؤیدی تاکید کرد: »تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز توسط نمایندگان مجلس شورای 
در  و  انجام   ۱۳۹۶ و   ۱۳۹۵ سال های  در  اسالمی 
اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس قرائت شد. 
این تحقیق و تفحص را با جزئیات، مطالعه و ایراد ها 
خوب  همکاری  و  کردیم  بررسی  را  آن  معایب  و 
دستگاه ها در سال ۱۳۹۷ موجب شد در کمتر از یک 
سال، بیش از ۷۰ درصد این تکالیف، عملیاتی شود 

و به نتیجه برسد.«
گفت:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رئیس 
مربوط  دستگاه های  زحمات  مجلس،  »نمایندگان 
و  نپذیرفتند  را  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  به 
گزارش تحقیق و تفحص را بدون توجه به اصالحات 
و بسیاری از تکالیف این ستاد، در اردیبهشت امسال 
در آخرین روز کاری مجلس دهم، قرائت کردند و 
اقدامات انجام شده را در گزارش خود لحاظ نکردند. 
با  مبارزه  نیز موضوع هوشمندسازی  در سال ۱۳۹۷ 
قاچاق کاال و ارز را تحت عنوان برنامه سامانه ها در 

اولویت نخست خود قرار دادیم.«

بخش قابل توجهی از قاچاق
از مبادی غیررسمی است

مؤیدی گفت: »در حرکت جهادی و تالش مضاعف و 
تعاملی دستگاه ها در سال ۱۳۹۷، بخش بزرگی از این 
سامانه ها را عملیاتی و اجرایی کردیم و توانستیم این 

مبارزه هوشمندانه را از مبادی رسمی احصاء کنیم.«
محاسبات  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رئیس 
فقط  کشف  بر  مبنی  را  اسالمی  شورای  مجلس 
کرد:  اضافه  و  نپذیرفت  قاچاق،  کاال های  ۵درصد 

غیررسمی  مبادی  از  قاچاق  از  توجهی  قابل  »بخش 
انجام می شود و از سال ۱۳۹۸، پلیس امنیت اقتصادی 
سوپاپ  که  کردیم  مستقر  اصلی  گمرک   ۱۳ در  را 

اطمینانی در کنار گمرک هستند.«
درصد   ۲۰ تا   ۱۵ معموالً  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جرایم  نداریم  »ادعا  گفت:  می شوند،  کشف  جرایم 
قاچاق کاال و ارز را به صفر رسانده ایم، اما اقدامات 
مقایسه  در  قاچاق  که  است  حدی  به  ما  پیشگیرانه 
قابل مالحظه ای داشته است.  با سال ۱۳۹۵، کاهش 
تا ۴۰ درصد در  در بخش مقابله، شاید در حد ۳۰ 
میلیارد   ۲۵ از  قاچاق  و  بودیم  موفق  قاچاق  کاهش 
در  دالر  میلیارد   ۱۲ حدود  به   ۱۳۹۵ سال  در  دالر 
محاسبات  این  البته  است.  رسیده   ۱۳۹۷ سال  پایان 
براساس فرمول، منطق و مدل دانشگاهی انجام شده 
و حاصل تالش دست اندرکاران حوزه های پیشگیری 

و مقابله است.«
از  متشکل  فنی  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  مؤیدی 
این  ایران  آمار  مرکز  ازجمله  مختلف  دستگاه های 
چند  »در  گفت:  است،  داده  انجام  را  محاسبات 
سال گذشته، مجموعه دولت متمرکز شده است تا 
موضوع قاچاق را به حداقل برساند. ورود قاچاق 
به  اصلی  گمرک   ۱۳ در  حداقل  رسمی  مبادی  از 
پایین ترین حد رسیده است. البته شرایط صادرات 
و واردات کشور در سال ۱۳۹۷ به لحاظ موضوع 
برجام، رویکرد جدیدی گرفت و تاکید دولت بر 
کنترل گلوگاه ها بوده است و انصافًا شاهد قاچاق 

کاال هایی مانند خودرو نبودیم.«
و  پیچیده  پدیده  قاچاق،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شوند  زده  دور  »قوانین،  گفت:  است  مافیایی 
بازدارنده  باید به روز و  بنابراین قوانین و مقررات 
باشند. قاچاقچی در کمین فرصت است و نبود یا 
کمبود قوانین، این فرصت را در اختیار آن ها قرار 

خارجی،  تجارت  موضوع  در  متأسفانه  می دهد. 
تعدد مدیریت موجب شده اثرات مثبت سیاست ها 
قاچاق  پیامد های  ما  و  نرسد  قبولی  قابل  نتیجه  به 
را در بخش های مختلف به ویژه در مرز ها مشاهده 

می کنیم.«
کشور  مرزبان  عنوان  به  »مرزنشین  افزود:  مؤیدی 
تأمین معیشت  به  تلقی می شود و نظام موظف  ما 
ستاد،  فعلی  سیاست های  از  یکی  و  آنهاست 
موضوع  به  یافتگی  توسعه  نگاه  با  بسترسازی 
را  آن ها  نیاز  اگر  و  است  مرزنشینان  و  کولبری 
تهدیدات  و  تحرکات  تأثیر  تحت  قطعًا  نبینیم، 
برای مرزنشینان  ما حقوقی  قرار می گیرند.  دشمن 
مبادالت  قالب  در  باید  این حقوق  و  قائل هستیم 

تجاری انجام شود.«
گفت:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رئیس 
بعد  هم  دولت  که  داده ایم  دولت  به  »پیشنهادی 
که  کرد  خواهد  اجرا  را  آن  آیین نامه،  تصویب  از 
براساس آن بتوانیم سقفی از مبادالت تجاری مرزی 
خانواده ها  که  کنیم  تعریف  مرزنشینان  برای  را 
ماهیانه، سالیانه مبلغی را دریافت کنند و مبلغی هم 
خاص  مؤلفه های  با  سرزمین  توسعه یافتگی  برای 
خودش در نظر گرفته شود که این طرح به زودی 
لنج  افزود: حدود ۵۲۰۰  شروع خواهد شد.« وی 
در جنوب کشور وجود دارد که ساماندهی شده اند 
حجم  سفر،  تعداد  سوخت،  قبیل  از  مقرراتی  و 
واردات و صادرات برای آن ها تعریف شده است و 
این ها باید در قالب مقررات گمرکات با یک سری 
از معافیت ها متناسب با نیاز مرزنشینان قرار بگیرند. 
همچنین حدود ۱۷ سازمان در جوار مرز مسئولیت 
دارند و ما نیازمند یک قانون تجاری منسجم هستیم 
که بتواند نیاز امروز ما را برطرف کند و در مرز باید 

به یک فرمانده و تصمیم گیرنده نهایی برسیم.«

طرح رجیستری سیگار از تولید تا مصرف 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: »بر 
دالیل  از  یکی  شده،  انجام  آسیب شناسی  اساس 
ملوانی،  و  کولبری  پدیده های  و  قاچاق  وجود 
ناشی از تعدد قوانین است و ما نتوانسته ایم مسأله 
قوانین  که  زمانی  تا  و  کنیم  برطرف  به خوبی  را 
به روز نشود و ساختار واحدی شکل نگیرد، این 

مشکالت باقی خواهد بود.«
»در  گفت:  هم  قاچاق  مافیای  درباره  مؤیدی 
موضوع پیشگیری باید بیشترین وقت را معطوف 
مافیای  بر  باید  مقابله ای  بخش  در  و  بداریم 
این  حاضر  حال  در  که  شویم  متمرکز  موجود 
اتفاق افتاده است و امروز در موضوع ضربه زدن 
به باند های سازمان یافته، موفقیت های خوبی را 

به دست آورده ایم.«
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: 
»ما در دو سال و نیم گذشته بیش از چهار میلیارد 
همراه  تلفن  رجیستری  در  صرفه جویی  دالر 
پرداخت  بدون  تلفنی  هیچ  امروز  و  داشته ایم 
حقوق دولت نمی تواند فعال شود. همچنین امروز 
کردیم  را شروع  سیگار  رجیستری کردن  موضوع 
رصد  باید  مصرف  تا  تولید  لحظه  از  سیگار  که 
شود و سامانه شناسایی آن فعال و عملیاتی شده 
است و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم 

فعال خواهیم کرد.«
افزود:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رئیس 
»رجیستری جزو شاهکار های نظام و دولت است 
محاسبه  قابل  و  اندازه گیری  قابل  کار  یک  که 
برای معرفی به مردم است و در این باره وزارت 
صمت  وزارت  و  اطالعات  وزارت  ارتباطات، 
همکاری  اقتصادی  حوزه  دستگاه های  همه  و 
کشور،  به  همراه  تلفن  ورود  با  امروز  داشته اند. 
اقدام  دولت  حقوق  پرداخت  و  اعالم  با  تجار 
موضوع  گذشته  سال  در  و  می کنند  واردات  به 
فروش  با  امروز  و  کردیم  رصد  هم  را  گارانتی 
تلفن همراه، مدت گارانتی آن هم اعالم خواهد 

شد.«
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: »در 
تلفن  گوشی  واردات  به  اقدام  تاجر   ۲۸ گذشته 
 ۲۰۰ به  تعداد  این  امروز  ولی  می کردند،  همراه 

تاجر افزایش پیدا کرده است.«
مؤیدی افزود: »رتبه سوم واردات سه ماه امسال 
مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان 
می دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و 
صادرات گام بر می داریم، تمام عوامل مربوط در 
تلفن  در  امروز  و  می گیرند  قرار  مسیر مشخص 

همراه هیچ گونه قاچاقی نداریم.«
 

سیگارهای تولید داخل
باید کد رهگیری داشته باشند

و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  پیشگیری  معاون 
ارز نیز اعالم کرد: »۴۰ برند را اعالم کردیم که 
صرف نظر از اینکه کد رهگیری داشته باشند یا 
خیر، قاچاق محسوب می شوند و طرح مقابه ای 
آماده کرده است  مقابله ستاد  آن را هم معاونت 
سیگار،  رجیستری  طرح  شروع  با  همزمان  که 
طرح مقابله با برند های محرز سیگار هم عملیاتی 

می شود.«
پیرامون طرح رجیستری سیگار  هندیانی  عبداهلل 
در  کاال ها  همه  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  اعالم 
رهگیری  کد  و  کاال  شناسه  دارای  باید  کشور 
هستند،  داخل  تولید  که  هم  سیگار هایی  باشند، 
سال  اسفند  از  البته  باشند.  کد  این  دارای  باید 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رییس  حضور  با  گذشته 
کاال و ارز و نمایندگان وزارت صمت و مسئوالن 
رجیستری  سیستم  از  رونمایی  دخانیات،  حوزه 

س ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
علی مویدی، ریی

عبداهلل هندیانی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز



شماره 56 | تیرماه 1399|| 11 7

سیگار انجام شد. با توجه به اینکه همه شرکت های 
داخلی باید به سیستم کد رهگیری و شناسه کاال 
مجهز می شدند، تا شهریور ماه مهلت داده شد که 
همه سیگار هایی که در داخل کشور تولید می شوند 
هر  و  باکس  هر  بسته،  هر  روی  رهگیری  کد  با 

کارتن عرضه شوند.«
وی تصریح کرد: »هر خریدار به عنوان مصرف کننده 
آن  روی  که  رهگیری  کد  از  استعالم  با  می تواند 
درج شده در یک اپلیکیشن یا به صورت پیامکی، 
به اصالت تولید این بسته سیگار پی ببرد. این کار 
در  تقلبی  سیگار  فروش  از  جلوگیری  باعث  هم 
بازار می شود و هم اگر سیگاری به صورت قاچاق، 
چه با نام داخلی و چه با نام خارجی توزیع شود، 

مصرف کننده بتواند آن را تشخیص دهد.«

تعزیرات به فروش سیگار قاچاق
در کیوسک های مطبوعاتی ورود می کند

البته یکی از اصلی ترین معضالت فروش سیگارهای 
قاچاق، مربوط به دکه های روزنامه فروشی می شود 
که بسیاری معتقدند نظارت بر آنها با توجه به اینکه 
اصوال در این مکان ها سیگار نباید به فروش برسد، 
کشور  حکومتی  تعزیرات  معاون  است.  سخت 
کیوسک های  در  قاچاق  سیگار  عرضه  پیرامون 
مطبوعاتی گفت: »اگر در این مکان ها کاالی قاچاق 
قاچاق  کاالی  فروش  از  گزارشی  یا  شود،  یافت 
در دکه های مطبوعاتی به سازمان تعزیرات برسد، 

ورود و با آن ها برخورد خواهیم کرد.«
محمدعلی اسفنانی پیرامون طرح مبارزه با برند های 
با  مبارزه  ستاد  توسط  که  سیگار  قاچاق  محرز 
داشت:  اظهار  برنامه ریزی شده،  ارز  و  کاال  قاچاق 
سازمان  با  قاچاق  کاالی  به  رسیدگی  »صالحیت 
شود،  اجرا  طرحی  باشد  بنا  اگر  است.  تعزیرات 
قطعا تعزیرات باید ورود کند مگر در سه مورد که 
آنجا قوه قضاییه صالحیت ورود دارد. اگر قاچاق 
قاچاق  یا  بگیرد  صورت  یافته  سازمان  به صورت 
کاالی ممنوعه یا کاالیی که قانون مجازات اسالمی 
برای آن حبس در نظر گرفته باشد، در این سه مورد 
صالحیت با محاکم قضایی است. ولی در بقیه موارد 
صالحیت فقط با تعزیرات حکومتی است. بنابراین 
اگر طرحی اجرا شود حتما تعزیرات در آن حضور 
خواهد داشت و رسیدگی ها را انجام خواهیم داد.«

وی تاکید کرد: »ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
به  را  اجرا  و  داده  انجام  را  سیاست گذاری  کار 
از جمله سازمان تعزیرات که  سازمان های ذیربط 

اصلی ترین آنهاست، واگذار می کند.«
مطبوعاتی  کیوسک های  تخلف  پیرامون  اسفنانی 
در فروش اقالم غیرمجاز، گفت: »مقابله با تخلف 
کیوسک های  در  تنقالت  و  دخانیات  فروش 
تعزیراتی در صالحیت شهرداری ها و اماکن است، 
شود  یافت  قاچاق  کاالی  مکان ها  این  در  اگر  اما 
دکه های  در  قاچاق  کاالی  فروش  از  گزارشی  یا 
با  و  ورود  برسد،  تعزیرات  سازمان  به  مطبوعاتی 

آن ها برخورد خواهیم کرد.«

با رعایت اولویت بندی
سیگار را هم رسیدگی می کنیم

وی پیرامون زمان برخورد با برند های محرز قاچاق 
سیگار افزود: »در زمان های مختلف درگیری های 
ما بسیار زیاد است.  متفاوتی داریم و حجم کار 
را  ما  کاری  مشغله های  مهمترین  از  یکی  کرونا 
گرانی های  موضوع  مشغول  همچنین  داد.  شکل 
کاال های معیشتی و موضوع ارز در روز های اخیر 
بودیم. اما هیچ کدام از این موارد باعث نمی شوند 
که ما در سایر موارد کوتاهی کرده باشیم. همزمان 
اولویت بندی  با رعایت  گفته شد،  که  مواردی  با 

سیگار را هم در برنامه رسیدگی داریم.«

محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور

یک بار  دانشمندان  جدید،  اطالعاتی  انتشار  با 
ابتال  دیگر نشان داده اند که کشیدن سیگار، خطر 
این  از  پیش  می دهد.  افزایش  را  سینه  به سرطان 
این زمینه صورت گرفته که  تحقیقات زیادی در 
است.  داشته  تفاوت  دیگری  با  کدام  هر  نتایج 
برخی از آنها حتی حاکی از آن بوده که با مصرف 
سینه  سرطان  مقابل  در  بدن  مقاومت  سیگار، 
گسترده ای  مطالعه  اساس  بر  اما  می یابد.  افزایش 
در  داوطلب  زن  ۱۱۶هزار  از  بیش  شرکت  با  که 
زنان یک  برای  انجام شد، کشیدن سیگار  آمریکا 

خطر جدی محسوب می شود.
بهداشت  وزارت  درخواست  به  که  مطالعه  این 
انجام  کالیفرنیا  بهداشتی  مقامات  توسط  آمریکا 
در  بوده،  کارشناسان  برخی  انتقاد  مورد  و  گرفته 
شده  چاپ  آمریکا  سرطان  ملی  موسسه  نشریه 
است. در جریان چهار سالی که این مطالعه به طول 
سینه  سرطان  به  داوطلبان  از  نفر   ۲۰۰۵ انجامید، 
مبتال شدند. شیوع این سرطان در میان زنانی که 
سیگار می کشیدند تقریبا ۳۰ درصد بیش از کسانی 

بود که هرگز سیگار نکشیده بودند. 
سن  از  قبل  که  زنانی  داد  نشان  همچنین  نتایج 
اولین  از  قبل  سال  پنج  حداقل  یا  ۲۰سالگی 
بیش  بودند،  کرده  آغاز  را  بارداری سیگارکشیدن 
گفته  دارند.  قرار  خطر  معرض  در  افراد  سایر  از 
به  ابتال  از  حدی  تا  نوزاد  به  دادن  شیر  می شود 
سرطان سینه جلوگیری می کند، اما استنشاق دود 

سیگار احتماال از تاثیر آن می کاهد.
یا مصرف  همچنین زیاده روی در مصرف سیگار 
خطر  می تواند  نیز  طوالنی  دوره های  برای  آن 
ابتال به سرطان سینه را افزایش دهد. با این حال 
مطالعه اخیر، خالی از خبر خوش نبوده است. این 
تحقیقات نشان داد که خطر ابتال به سرطان سینه 
در میان کسانی که سیگار را ترک کرده اند، افزایش 

قابل مالحظه ای نداشته است.
نشان  که  مدرکی  مطالعات،  جریان  در  همچنین 

دهد استنشاق دود سیگار افراد دیگر، خطر ابتال به 
این سرطان را افزایش دهد، مشاهده نشد.

مواد شیمیایی دود تنباکو
در بافت های چربی سینه ذخیره می شوند

مصرف  تاثیر  علت  اینکه  برای  معتقدند  محققان 
سیگار در افزایش خطر ابتال به سرطان سینه بهتر 
درک شود، به مطالعات مفصل تری نیاز است. این 
احتمال وجود دارد که مواد سمی که دود تنباکو 
سینه  چربی  بافت های  در  نهایتا  می کند،  تولید 
ثابت کرده  بارها  ذخیره می شود. مطالعات علمی 
که مصرف سیگار، عامل انواع سرطان های دیگر، 
پزشکی  عارضه های  و  ریه  سرطان  به خصوص 

مانند بیماری قلبی است.
علیه  »اقدام  خیریه  موسسه  از  سندفورد،  اماندا 
وجود  اثبات   « گفت:  بهداشت«  برای  و  سیگار 
از  سینه  سرطان  و  سیگار  مصرف  میان  ارتباط 
به  توجه  با  اما  است.  دشوارتر  سرطان ها  سایر 
اینکه مطالعه در کالیفرنیا ابعاد بزرگی داشته است، 
نتیجه گیری  می توانیم  بیشتری  اطمینان  با  احتماال 
کنیم که سرطان سینه هم باید به فهرست طوالنی 
سیگار  مصرف  از  ناشی  خطرناک  بیماری های 

اضافه شود.«
خانم سندفورد اضافه کرد: »هیچ عضوی در بدن 
نیست.  امان  در  تنباکو  دود  سوء  آثار  از  انسان 
بدن  از  قسمتی  هر  به  می تواند  سرطان  بنابراین 

حمله کند.«
»پیشرفت های  خیریه  بنیاد  از  نیز  مورگان  دلیت 
عملی در زمینه سرطان سینه« گفت: »شاید هنوز 
ارتباط سیگار با سرطان سینه به طور قطعی ثابت 
و  ریه  سرطان  با  سیگار  ارتباط  اما  باشد،  نشده 
روشن  قلبی  بیماری  همچنین  و  سرطان ها  سایر 
شده است و ما به همه توصیه می کنیم از مصرف 

آن خودداری کنند.«
همچنین یک بررسی جدید نشان می دهد که زنان 

سالمت زنانه ای که دود می شود
بیشتر در معرض  جوانی که سیگار می کشند، 
سرطان  از  شایع  نوعی  به  شدن  دچار  خطر 
پستان هستند. به گزارش رویترز پژوهشگران 
 ۴۴ تا   ۲۰ زنان  که  دریافتند  بررسی  این  در 
ساله ای که برای دست کم ۱۰ سال هر روز یک 
با  زنان  به  نسبت  بودند،  کشیده  سیگار  پاکت 
مقدار کمتر سیگارکشیدن با احتمال ۶۰ درصد 
بیشتر به سرطان پستان از نوعی که اصطالحا 
»گیرنده استروژن مثبت« نامیده می شود، مبتال 

می شوند.
پژوهش  این  سرپرست  لی  کریستوفر  دکتر 
در  هاچینسون  فرد  سرطان  پژوهش  مرکز  از 
این باره  در  آمریکا،  واشنگتن  ایالت  در  سیاتل 
گفت: »به نظر من شواهد فزاینده ای وجود دارد 
سیگارکشیدن،  دیگر  بهداشتی  خطر  یک  که 
پستان  به سرطان  دچار شدن  احتمال  افزایش 

است.«
به گفته لی و همکارانش که نتایج بررسی شان 
کرده اند،  منتشر   Cancer ژورنال  در  را 
میان  رابطه  هایی  نیز  پیشین  پژوهش های 
داده  نشان  را  پستان  سرطان  و  سیگارکشیدن 
پستان  سرطان  که  پژوهش هایی  اما  بودند. 
بودند،  کرده  بررسی  را  جوانتر  زنان  میان  در 
این  گفته  به  رسیدند.  متناقضی  نتایج  به 
زمینه  این  در  پرسش هایی  هنوز  پژوهشگران 
وجود دارد که آیا ممکن است سیگار کشیدن 
سرطان  انواع  از  برخی  خطر  افزایش  باعث 
پستان شود و بر انواع دیگر آن تاثیری نداشته 
باشد؟ لی گفت: »به نظر من کارشناسان به طور 
فزاینده ای در حال پذیرفتن این نکته هستند که 
سرطان پستان فقط یک سرطان منفرد نیست و 
شامل شمار بسیاری از زیرنوع ها می شود. در 
مولکولی  زیرنوع های  توانستیم  ما  تحقیق  این 
تاثیر  چگونگی  و  پستان  سرطان  متفاوت 

سیگارکشیدن بر آنها را بررسی کنیم.«
زنان  به  مربوط  داده های  همکارانش  و  لی 
جوان در منطقه سیاتل بزرگ را که در فاصله 
سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ دچار سرطان پستان 
شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. از میان این 
زنان ۷۷۸ نفر دچار نوع شایع تر سرطان پستان 
گیرنده  یا  استروژن  هورمون  گیرنده  دارای 
نوع  دچار  نفر   ۱۸۲ و  بودند  مثبت  استروژن 
کمتر شایع و مهاجم تر بدون گیرنده استروژن 

یا »سه - منفی« بیماری بودند.
پژوهشگران همچنین اطالعات مربوط به ۹۳۸ 
به  مقایسه  برای  نیز  را  سرطان  از  عاری  زن 

آنالیزشان اضافه کردند.
بر اساس گزارش انستیتوی ملی سرطان آمریکا 
از هر هشت زن آمریکایی یک نفر در نهایت به 
سرطان پستان مبتال می شود - اما این خطر در 
زنان جوانتر کمتر است، برای مثال از هر ۲۲۷ 
زن ۳۰ ساله یک نفر - یعنی کمتر از نیم درصد 
آنان پیش از ۴۰ سالگی به سرطان پستان مبتال 

خواهد شد.
در این بررسی، زنان جوانی که زمانی سیگار 
در  بیشتر  درصد   ۳۰ احتمال  با  بودند  کشیده 
مقایسه با زنانی که هرگز سیگار نکشیده بودند، 
انواع سرطان پستان مبتال شده بودند.  به همه 
سرطان  نوع  هر  پژوهشگران  این  که  هنگامی 
کردند،  بررسی  جداگانه  به طور  را  پستان 
معلوم شد که رابطه ای میان سیگار کشیدن و 
اما  ندارد.  وجود  منفی«  »سه-  پستان  سرطان 
یا فعلی بودند و  زنانی که سیگاری های اخیر 
بودند،  کشیده  برای ۱۵ سال سیگار  دست کم 
با احتمال ۵۰ درصد بیشتر در مقایسه با زنانی 
به  بودند  کشیده  سیگار  کمتری  سال های  که 
استروژن  گیرنده  دارای  نوع  از  پستان  سرطان 
مبتال شده بودند و زنانی که گفته بودند برای 
سیگار  پاکت  یک  روزی  دست کم  سال   ۱۰
کمتر  مصرف  با  زنان  به  نسبت  کشیده اند، 
سیگار با احتمال ۶۰ درصد بیشتر به این نوع 

سرطان دچار شده بودند.
است  ممکن  که  می نویسند  پژوهشگران  این 
تاثیری شبیه  از مواد موجود در سیگار  برخی 

به استروژن داشته باشند و باعث تشدید موارد 
سرطان پستان از نوع »گیرنده استروژن مثبت« 

شوند.
جفری کابات متخصص اپیدمیولوژی در کالج 
پزشکی آلبرت اینشتین در دانشگاه یشیوای در 
بررسی شرکت  این  در  که  نیویورک  برانکس 
نداشته است، می گوید: »برخی از تاثیراتی که 
در این بررسی یافته شده، چندان عمده نیست 

و نمی توان آنها را قطعی شمرد.«
او می گوید: »یافته های پژوهش های پیشین در 
این باره نیز »خیلی همساز« نیستند. ما می دانیم 
و  است  بد  کسی  هر  برای  سیگارکشیدن  که 
با  هرچه زودتر سیگار کشیدن را شروع کنید 
احتمال بیشتری دچار بسیاری از این پیامدهای 
در  سیگارکشیدن  نقش  اما  شد.  خواهید  بد 
نیست.  مشخص  کامال  هنوز  پستان  سرطان 
داشته  اینباره  در  تاثیری  سیگار  است  ممکن 
باشد یا ممکن است فقط اثر خفیفی در برخی 

از زیرگروه ها داشته باشد.«

سرطان سینه
 شایع ترین سرطان بین زنان ایرانی است 

متخصص  یک  این باره  در  همچنین 
)آنکولوژیست( گفت: »مصرف  سرطان شناس 
به  ابتال  خطر  افزایش  باعث  زنان  در  سیگار 

سرطان سینه در آنها خواهد شد.«
دارای  »سیگار  افزود:  ناصری  مرضیه سادات 
بدن  جذب  که  است  شیمیایی  مواد  ترکیبات 

شده و سالمت زنان را به خطر می اندازد.«
درمانی  هورمون  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
)برای مشکالت یائسگی( باعث بروز سرطان 
که  حالی  »در  داشت:  اظهار  می شود،  سینه 
استخوان ها  سالمت  برای  درمانی  هورمون 
زیاده  درمان  نوع  این  در  نباید  است،  خوب 
روی شود و نوشیدن الکل ممکن است میزان 
هورمون های زنانه را تغییر دهد و باعث بروز 

سرطان سینه شود.«
سرطان  درصدی   ۶ رشد  به  اشاره  با  ناصری 
داد:  ادامه  کشور  در  گذشته  سال  طی  سینه 
»آگاه سازی درباره عوامل ایجاد و ابعاد مختلف 
ابتال به آن امری  از  سرطان سینه و پیشگیری 
مهم است زیرا مصرف سیگار یا سایر عوامل 
محیطی غیر از وراثت که حدود ۵ تا ۱۰ درصد 
از این سرطان با جهش های ژن منتقل شده از 
نسل های یک خانواده مرتبط هستند، سالمت 

زنان ایرانی را به خطر انداخته است.«
سینه  »سرطان  کرد:  تصریح  پزشک  این 
و  است  ایرانی  زنان  بین  سرطان  شایع ترین 
شایع ترین مرگ ناشی از سرطان، مربوط به این 
نوع سرطان است. به همین خاطر باید نسبت 
به آن حساسیت ویژه ای داشته باشیم. اکنون از 
هر هشت زن، یک نفر در دنیا به این بیماری 
مبتال می شود به همین دلیل توصیه می شود اگر 
برای کسی مشکلی در این خصوص پیش آمد، 
آن  به  مربوط  علم  که  کند  مراجعه  کسانی  به 

را دارند.«
غذایی  رژیم  از  استفاده  ناصری،  گفته  به 
ناسالم، مشروبات الکلی، سیگار، استفاده زیاد 
اشعه،  با  برخورد  چاقی،  چرب،  غذاهای  از 
آرایشی  و  کارخانجات شیمیایی  در  که  زنانی 
و بهداشتی کار می کنند، افزایش سن، ژنتیک و 
داشتن سابقه این بیماری در خانواده، احتمال 

ابتال به سرطان سینه را افزایش می دهد.
وی افزود: »در گذشته سرطان سینه در زنانی 
داشتند  باالتر  و  سال   ۵۰ که  می شد  مشاهده 
ولی امروزه با توجه به افزایش مصرف سیگار 
و سبک زندگی نادرست، این بیماری در زنان 

جوان بیشتر مشاهده می شود.«
»انجام  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  استاد  این 
برای  بعد  به  سالگی   ۳۵ از  دوره ای  معاینات 
مواد  از  استفاده  و  است  ضروری  زنان  همه 
غذایی مفید، میوه و سبزیجات به طور مداوم و 
پیاده روی حدود پنج ساعت در هفته، بدن را در 

مقابل سرطان سینه محافظت می کند.«
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 جایگاه سالمت روان را در بین اعضای جامعه چگونه می بینید؟
متأسفانه هنوز بخش عظیمی از افراد دنیا که البته شامل هموطنان خودمان نیز می شود به 
سالمت روان و بیماری روانی به اندازه سالمت جسمانی اهمیت نمی دهند و همچنان 

این مقوله مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته می شود.

ارائه  را  چه خدماتی  تاکنون  زمینه  این  در  »ابر«  روان  بهداشت  ارتقاء  انجمن   
کرده است؟

انجمن ارتقاء بهداشت روان )ابر( سازمان مردم نهادی است که با هدف ارتقاء سالمت 
روان جامعه در سال ۱۳۸۴ پایه گذاری شد. این انجمن در پی آن است تا به تسهیل 
و گسترش ارائه خدمات آموزشی و درمانی به بیماران و خانواده های آنها و همچنین 
سطح  ارتقاء  به  نسبت  کاربردی  و  بنیادی  پژوهش های  انجام  و  مردم  عموم  آموزش 

بهداشت روان و سالمت روانی جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر اقدام نماید.

 علت تمرکز اصلی این سازمان مردم نهاد بر حومه شهر تهران چه بوده است؟ 
اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، به دلیل آنکه حومه شهر تهران از نظر آسیب شناسی 
از  ضعیفتر  مالی  توان  با  افراد  نیز  اقتصادی  نظر  از  و  است  آسیب  معرض  در  بیشتر 
با  »ابر«  انجمن   ۱۳۹۶ سال  از  لذا  هستند،  مناطق  این  ساکن  تهران  بخش های  سایر 
بیمارستان روانپزشکی ایران شروع به همکاری کرد. چراکه این بیمارستان با بسیاری از 
اهدافش که همانا کمک به بیماران آسیب پذیرتر است، همپوشانی دارد و توانسته است 
به  مراجعه کننده  نیازمند  روان  بیماران  نفس  و عزت  منزلت  به حفظ  با کمک خیرین 
این بیمارستان، از طریق رفع نیازهای ضروری بیماران، پرداخت هزینه بستری و دارو، 
دادن خدمات پس از ترخیص برای افزایش توانمندی بیماران، حمایت از ساختار مرکز 
توانبخشی روزانه »ابر« در قالب پرداخت دستمزد مربی های این مرکز و در خاتمه برای 
بازگشت دوباره این بیماران به جامعه کمک کرده است. الزم به توضیح است که مرکز 
آموزشی درمانی روان پزشکی ایران در کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، جنب ورودی 
اتوبان آزادگان شمال قرار دارد و انجمن ارتقاء بهداشت روان »ابر« نیز در این مرکز 

مستقر است.

 ظرفیت خدمت رسانی این نهاد چگونه است؟ 
بیمارستان  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  تأسیس  دنبال  به   ۱۳۶۵ سال  در  واقع  در 
روانپزشکی ایران به عنوان مرکز آموزشی درمانی به این دانشگاه واگذار شد. بیمارستان 
روانپزشکی ایران با سابقه ای نزدیک به سه دهه با بهره گیری از ۱۰ نفر از استادان این 
حوزه و بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل و ۱۵۸ تخت بستری برای بیماران باالی ۱۸ سال در ۶ 
بخش و با مساحتی بیش از ۳۵ هزار متر مربع، به ارائه خدمات در حوزه های مختلف 
و  بیمارستان ها  از  هنوز خیلی  که  است  در شرایطی  این  و  است  روانپزشکی مشغول 
مراکز درمانی در سطح کشور مجهز به تخت روانپزشکی نشده اند. به همین دلیل خیلی 
از بیماران از شهرستان ها و جاهای مختلف کشور خواسته یا ناخواسته گذرشان به این 
مرکز می افتد و هر روز بر تعداد بیمارانی که وارد درمانگاه می شوند افزوده می شود. 
گویی تنها مرکز دولتی با هزینه درمان اندک است که در کشور فعالیت می کند و عمومًا 

خیلی از این بیماران و خانواده هایشان هزینه دارو و بستری را ندارند. همچنین خیریه 
المنفعه سعی در کمک به این  ابر با جذب خیرین و منابعی که دارد و به دالیل عام 
بیماران را دارد بنابراین خود مرکز نیز از لحاظ مسائل مالی برای خدمات به این بیماران 

دچار مشکل است.

 هزینه بستری یا درمان در این بیمارستان چقدر است؟
برای  هزینه  حداقل  با  درمانی  خدمات  ارائه  خوشبختانه  که  گفت  بتوان  شاید 
مراجعه کنندگان )هزینه بستری و ویزیت(، همکاری با ارگان هایی مانند سازمان زندان ها، 
مراجع قضایی، انتظامی، بهزیستی، اورژانس اجتماعی و غیره، قراداد با بیمه ها ازجمله 
بیمه های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات روستایی ازجمله 

مزایای بیمارستان روانپزشکی ایران نسبت با سایر مراکز درمانی است.

 لطفا خدماتی که در خصوص سالمت روان به بیماران ارائه می شود را شرح 
دهید.

بیمارستان کلینیک های درمانی مختلف ازجمله درمانگاه روانپزشکی عمومی، درمانگاه 
اختالالت مصرف مواد MMT، تغذیه، دندانپزشکی، آزمایشگاه عصب شناختی، درمانگاه 
به  الکتروشوک، درمانگاه تروما )درمان مربوط  روانشناختی و غیر دارویی، داروخانه، 
ضربه روحی ناشی از یک اتفاق وحشتناک و غیرقابل کنترل( و انجام کلیه آزمون های 
روانشناختی مربوطه بیماران، واحد روانشناسی )انجام مصاحبه، معاینه وضعیت روانی، 
آزمون های روانشناختی، سکس تراپی،  درمانی،  فردی و گروهی، خانواده  روان درمانی 
زوج درمانی( سونوگرافی )سونوگرافی اعضای داخلی بدن( آزمایشگاه )کلیه آزمایشات 
مراجعین سرپایی و بیماران بستری، دارد. الزم به ذکر است که این واحد می تواند با 
این  به  کارکنان  ارجاع  نظر  از  دارند،  مرکز  با  متقابلی  همکاری  و  تعامل  که  مراکزی 
آزمایشات  باشد.  داشته  را  مرکز همکاری الزم  آن سازمان و  در  نمونه گیری  یا  واحد 
روتین شامل آزمایش خون، نوارنگاری )نوار مغز، نوارقلب(، انجام خدمات مربوط به 
مشکالت قلبی )اکو، نوارقلب(، ایستگاه پرستاری )تزریقات، رادیولوژی، عکس برداری 

دست، پا و سینه در موارد آسیب طب کار( نیز در این مرکز انجام می شود.

 بسیاری از افراد نیاز به آموزش یا مشاوره های طوالنی و یا موردی دارند. این 
مرکز چگونه این موردها را شناسایی و به آنها کمک می کند؟

مرکز توانبخشی روزانه »ابر« به عنوان مرکز روزانه توانبخشی در بیمارستان روانپزشکی 
ایران، خدمات توانبخشی را برای افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی مزمن به صورت 
سرپایی ارائه می دهد و به زبان ساده، پلی بین بخش بستری و جامعه است. در واقع 
و  فرد  آموزش خود  با  کند  رها  در جامعه  را  بیمار  ناگهانی  به صورت  اینکه  به جای 
خانواده اش او را برای انطباق با جامعه بیرون آماده می کند. از دیگر موارد، کاردرمانی 
به  درمانجویان  که  کاری  هر  یعنی  کار  طریق  از  درمانگر  کار  ساده تر،  زبان  به  یا  و 
قبیل  از  هدفمند  کارهای  انجام  کلی  به طور  می دهد.  انجام  را  درمان  دارند،  عالقه  آن 
فوتبال دستی،  قبیل  از  انجام ورزش هایی  غیره،  بافی و  قالی  بافتنی،  نقاشی، خطاطی، 
که  است  به ذکر  الزم  می شود.  انجام  که  است  کارهایی  ازجمله   ... و  میز  روی  تنیس 
موارد  بر  کار شده اند. عالوه  بازار  وارد  این مرکز  از درمانجویان درمان شده  بسیاری 

ذکر شده متخصص قلب و عروق، متخصص داخلی، فوق تخصص روانپزشکی کودک 
و نوجوان، متخصص مغز و اعصاب نیز در روزهای مشخصی در مرکز حضور دارند.

 به عنوان مرکزی که می تواند نقش موثری را در هدایت افراد جامعه به سمت 
روان سالم و پویا ایفا کند، مشکالت پیش روی شما چیست؟     

یا  ایران  مرکز  شناخت  عدم  به دلیل  شاید  مکانی  موقعیت  نظر  از  مرکز  این  متاسفانه 
تبلیغات کم و ضعیفی که وجود دارد، تا حدودی مهجور مانده است. در کنار وضعیت 
مکانی، بحث مالی نیز از جمله فاکتورهای تاثیرگذار جهت ادامه فعالیت است. به طور 
مثال نبود حمایت کافی خیرین حیطه سالمت در مورد شرایط مرکز و نیز در پی آن عدم 
تامین مالی برای ساخت ساختمان جدید بیمارستان و اضافه شدن تخت جهت بستری 
بیماران با توجه به مراجعه باالی بیماران، ازجمله مواردی است که امید است در آینده 

به سمت بهبودی رود. 

 بازتوانی افراد بیمار به سطح مطلوب عالوه بر درمان به وسیله دارو، رویکردهای 
دیگر را نیز طلب می کند. دراین خصوص شما چه گام هایی برداشته یا پیشنهادی 

دارید؟
این نکته را باید یادآور شد؛ این بسیار ساده انگارانه است که فکر کنیم با یک قرص یا یک 
درمان خاص می توان تمام مشکالت مربوط به بیماران و خانواده هایشان را برطرف کرد. 
استفاده از داروها و روان درمان ها اولین قدم در مسیر طوالنی بازتوانی هستند. هدف 
بهترین  به  افراد  بازگرداندن  و  بازتوانی  درمانی-  جامع  رویکرد  یک  به کارگیری  نهایی 
سطح ممکن عملکردی است. در حال حاضر بازگرداندن افراد مبتال به اختالالت شدید 
روانی به جامعه با دشواری های جدی پیش روی است. در حال حاضر جای نیروهای 
کارآمد، مدیران و متخصصان توانبخشی، خدمات اجتماعی، پرستاری روانی، مشاوره، 
کاردرمانی، حرفه درمانی، کاریابی، اسکان حمایتی، حمایت و تامین اجتماعی، بیمه گری، 
نظام  و  بیمارستان ها  در  خیرین  و  خیریه  کمک های  و  دواطلب  و  مردمی  جنبش های 
روانپزشکی  بیمارستان  بنابراین  است.  خالی  همچنان  روانپزشکی  توانبخشی  و  درمانی 
ایران با کمک و همراه انجمن و مرکز توانبخشی »ابر« در صدد رسیدن به سه رکن اصلی 

سالمت روان است که همان پیشگیری، درمان و بازتوانی هستند.

 راه های جذب بودجه 
قبول  اعانات،  هدایا،  جمع آوری  انجمن،  حساب  به  واریزی  طریق  از  انجمن  بودجه 
وصیت، وقف نذورات، حق عضویت، خیرین و سایر فعالیت های قانونی و مجاز تامین 

می گردد.
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دومین نشست سازمان های مردم نهاد با حضور زهره الهیان نماینده مجلس شورای 
اسالمی در دفتر انجمن سالمت خانواده ایران ۱۷ تیر برگزار شد. برگزاری این 
برنامه با هدف بررسی راهکارهای مشارکت موثر سازمان های مردم نهاد در عرصه 
قانون گذاری و ارتباط موثر آنها با نمایندگان مجلس بود. همچنین در این نشست 

به دغدغه ها و مشکالت پیش روی سازمان های مردم نهاد پرداخته شد. 
در ابتدای این نشست مدیر اجرایی شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
با ارائه آماری از مبتالیان به بیماری های غیرواگیر و مرگ و میر ناشی از آن گفت: 
»پیش شرط پیشگیری از این بیماری ها کاهش تولید کاالهای آسیب رسان است.« 
با این  افزود: »قوانین و اسناد باال دستی جهت مقابله  ادامه  سیاوش خدایی در 

کاالها در کشور وجود دارد اما متاسفانه در اجرای مشکالت زیادی داریم.«
مفقوده  حلقه های  از  یکی  آسیب رسان  کاالهای  از  مالیات  »اخذ  داد:  ادامه  وی 
جهت کنترل آن است که افزایش تقاضای این قبیل کاالها را در آینده می تواند در 

پی داشته باشد.« خدایی ادامه داد: »اخذ مالیات از کاالهای آسیب رسان را عالوه 
بر کاهش مصرف در جامعه، به عنوان یک منبع مالی پایدار برای نظام سالمت  نیز 

می توان در نظر گرفت.«
وی در خاتمه با تشکر از پشتیبانی و همراهی دکتر الهیان ابراز امیدواری کرد: 
»سیاستگذاران به خصوص نمایندگان مجلس می توانند نقش موثری بر نظارت و 

اجرای قوانین در جامعه ایفا کنند.«
در این نشست همچنین دیگر نمایندگان سازمان های مردم نهاد پیشنهادات خود را 
الهیان ضمن  در خصوص دستور جلسه مطرح نمودند. در پایان جلسه نیز دکتر 
قدرانی از انجمن سالمت خانواده به ویژه دکتر شهریاری پاترون این انجمن جهت 
میزبانی جلسات، حمایت خود را در رسیدگی و کمک به حل مشکالت سمن ها 
در مجلس شورای اسالمی و پیگیری تشکیل کار گروه های فراکسیون سازمان های 

مردم نهاد اعالم کرد.

ضرورت حضور سازمان های مردم نهاد
در عرصه قانونگذاری

معرفی انجمن ارتقای بهداشت روان »ابر« در گفت و گو با دکتر روح اله صدیق:

اهمیت سالمت روان در جامعه جدی گرفته شود
فقدان  یک  عنوان  به  نباید  و  است  اجتماعی  و  روانی  رفاه جسمی،  حالت  یک  سالمت 
بیماری یا ناتوانی در نظر گرفته شود. در واقع این تعریفی است که سازمان جهانی بهداشت 
از سالمت روان ارائه کرده است. همچنین این سازمان بین المللی تاکید دارد که هیچ یک 
از موارد فوق بر دیگری برتری ندارد. مفهوم سالمت روان شامل آسایش ذهنی، احساس 
خودتوانمندی، خودمختاری، کفایت درک همبستگی بین نسل ها و شناخت توانایی خود 
ما  همه  به  روان  سالمت  است.  خویش  هیجانی  و  عقلی  ظرفیت های  ساختن  محقق  در 
مربوط است و فقط شامل کسانی که از بیماری های روانی رنج می برند، نمی شود. با اینکه 
هیچ گروهی از بیماری روانی مصون نیست ولی باید یادآور شد که در افراد بی خانمان، 

تهی دستان، افراد بیکار و با سطح تحصیالت پایین، کسانی که قربانی خشونت هستند و 
...، بیشتر از سایرین دیده می شود. بنابراین سالمت روان ازجمله مباحث پراهمیتی است 
پیامدهای منفی جبران ناپذیر و اگر توجه خاص  که اگر در جامعه به آن توجهی نشود، 
مبذول گردد پیامدهای مثبت و تسریع در پیشرفت در همه بخش های مختلف جامعه را در 

پی خواهد داشت. 
برای آشنایی بیشتر با مسئله پراهمیت سالمت روان، با دکتر روح اله صدیق عضو هیأت 
»ابر«  روان  بهداشت  ارتقای  انجمن  نایب رئیس  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 

گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید. 
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امضای  از  مرکزی  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تفاهم نامه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با 
این دانشگاه خبر داد و گفت: »به منظور افزایش آگاهی 
استعمال  از  ناشی  آسیب های  از  پیشگیری  و  جامعه 
دخانیات و کاهش تقاضا و عرضه دخانیات، تفاهم نامه 
همکاری در زمینه های علمی، پژوهشی و آموزشی میان 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  مردم نهاد  سازمان  این 

مرکزی امضا شد.« 
امضای  از  »هدف  افزود:  خلیل آباد  کالنتری  حسین 
این تفاهم نامه، استفاده از توانایی های علمی و توسعه 
برای  فناوری  و  تحقیقاتی  آموزشی،  همکاری  های 
استمرار ارتباط سازمان  یافته و پیشگیری از آسیب های 
ناشی از استعمال دخانیات به ویژه با تمرکز بر زنان، نیل 
به وضعیت مطلوب و توسعه دانش کاربردی نسبت به 

این آسیب اجتماعی است.«
وی ادامه داد: »انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد 
پروژه های  اجرای  مردان،  زنان و  درباره دخانیات  نیاز 
تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز با بهره گیری از امکانات 
برگزاری  دخانیات،  بدون  جامعه ای  به  نیل  طرفین، 
آموزشی  کارگاه های  تخصصی،  دوره های  سمینارها، 
اسناد  و  منابع  از  متقابل  استفاده  خاتمه  در  و  مشترک 

موجود، از موضوعات مهم این تفاهم نامه است.«
برگزاری  »همچنین  کرد:  تاکید  ادامه  در  کالنتری 
با  مرتبط  علمی  همایش های  و  کمپین  نمایشگاه، 
دوره های  گواهینامه   صدور  دخانیات،  موضوع 
برگزارشده، تجهیز مراکز تحقیقاتی مشترک، دعوت از 
استادان حوزه های مرتبط در عرصه ملی و بین المللی، 
همکاری در زمینه حمایت از پایان نامه  های دانشجویان 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و معرفی دانشجویان 
مهارت آموزی  و  کارآموزی  دوره  گذراندن  برای 
برنامه های  راستای  در  پروژه محور  به صورت 

»جمعیت« از مفاد این تفاهم نامه است.«
وی تاکید کرد: »برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت 
در قالب کارگاه های آموزشی برای اعضا و دانشجویان 
توان  از  استفاده  طرفین،  مقررات  و  ضوابط  براساس 
علمی اعضای هیئت علمی و متخصصان، به کارگیری 
انجام  برای  طرفین  پژوهشی  و  تحقیقاتی  امکانات 
پروژه های پژوهشی، تدوین و انتشار کتاب و مقاالت از 

دیگر موضوعات این تفاهم نامه بود.«

سواد سالمت جدی گرفته شود
در ادامه نیز دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران تاکید کرد: »سواد سالمت و خودمراقبتی برای همه 
سواد سالمت  باید  است.  امری ضروری  جامعه  افراد 
خود را ارتقا داده و اجرایی نیز بکنیم تا بتوانیم سبک 
زندگی سالم را الگوی خود قرار دهیم. به طور مثال همه 
برای  یا مصرف شکر  سیگار  استعمال  که  می دانیم  ما 
سالمتی مضر است، اما متأسفانه با استعمال انواع مواد 
و شکالت، سالمتی  شیرینی   باالی  مصرف  یا  دخانی 
خود را به خطر می اندازیم و هیچ تالشی نیز برای عدم 

استفاده از آن انجام نمی دهیم.«
محمدرضا مسجدی در ادامه به لزوم پژوهش و مطالعه 
و  مطالعه  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  دخانیات  حوزه  در 
از  بسیار  می توانیم  به روز  و  مرتب  به صورت  پژوهش 
کاستی هایی که در حوزه سالمت وجود دارد را درآورده 
و در مسیر کنترل و کاهش آنها گام برداریم. به طور مثال 
دانشکده های  ورودی  دانش جویان  روی  بر  مطالعه ای 
پزشکی صورت گرفت که نشان داد در سال اول ورود 
درصد   ۶ تا   ۴ و  دختران  درصد   ۲.۵ دانشجویان  این 
دانشجویان پسر از جامعه آماری مورد مطالعه دخانیات 
مصرف می کنند؛ اما نکته تأسف برانگیز این است که پس 
از ۷ سال و درحالی که همه این دانشجویان در دروس 

خود با مضرات و ضررهای دخانیات آشنا می شوند، این 
آمار افزایش  یافته است. بر اساس آن بیش از ۲۲ درصد 
دانشجویان پسر سال آخر و ۱۷ درصد دانشجویان دختر 
جامعه مورد مطالعه دخانیات و قلیان مصرف می کردند.«
مسجدی افزود: »تقریبا حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد مردم در 
جامعه ایران سیگار می کشند که از این تعداد، کمتر از چهار 
ساالنه  همچنین  هستند.  جوان  دختران  و  بانوان  درصد 
حدود ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود که 
با احتساب مرگ یک انسان به ازای مصرف هر یک میلیون 
نخ سیگار، سالی ۶۰ هزار نفر به علت عوارض ناشی از 
از  به ذکر است که ۲۰درصد  سیگار فوت می کنند. الزم 
فوت شدگان ناشی از مصرف سیگار، کسانی هستند که 
در معرض استنشاق دود آن قرار دارند که شامل همسران 

افراد سیگاری و کودکان زیر ۱۴ سال می شود.«

عدم آگاهی از دود دست دوم
به ضرر کودکان است

اشاره  با  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت 
به اینکه تعداد زیادی از کودکان ایرانی ناخواسته دود 
سیگار استنشاق می کنند و به همین علت، در معرض 
ابتال به انواع سرطان هستند، تصریح کرد: »لزوم آگاهی، 
آموزش و اطالع رسانی در این خصوص موجب می شود 
که بسیاری از افراد به خصوص کودکان و زنان باردار که 
در معرض دود دست دوم سیگار هستند را از ورطه ابتال 

به انواع بیماری های نجات دهیم.«
همان  اول  دست  »دود  کرد:  اظهار  همچنین  مسجدی 
دودی است که افراد سیگاری با استعمال سیگار وارد 
دود  می کنند.  اطراف  محیط  یا  خود  تنفسی  سیستم 
افراد  به دودی اطالق می شود که اطرافیان  دست دوم 
سیگاری استنشاق می کنند. بخشی از قربانیان دود دسته 
دوم سیگار در کشور، کودکان هستند که متاسفانه در 

مدیر موسسه ترنم زیبای محبت واقع در شهر شیراز، در جلسه ای که ۲۲ تیر در دفتر »جمعیت« 
با حضور محمدرضا مسجدی دبیرکل »جمعیت« برگزار شد، گفت: »همکاری این سازمان 
مردم نهاد با پیشینه بیش از سه دهه فعالیت در عرصه مبازره با دخانیات با موسسه ترنم می تواند 

نقطه عطفی در ادامه فعالیت های ضد دخانی در شهر تاریخی شیراز باشد.« 
خانم شجاعی در ادامه ضمن استقبال از عقد تفاهم نامه فی مابین این دو موسسه افزود: »همه ما 
می دانیم که مافیای دخانیات بسیار پرقدرت برای حفظ منافع خود در جامعه ایستاده است. ولی 
سازمان مردم نهاد و تشکل های مردمی همیشه در خصوص کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
و حمایت از سالمت جامعه به خصوص فرزندان این سرزمین پیشگام بوده و از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهند کرد.« وی تاکید کرد: »آمارهای مربوط به استعمال دخانیات و آسیب های 
اجتماعی خصوصاً در بین نوجوانان بسیار نگران کننده است. برای کاهش آسیب ها بیش از هر 

چیز دیگری فرهنگ سازی و آموزش برای داشتن جامعه سالم و پویا طلب می شود.«
در ادامه این جلسه دبیرکل »جمعیت« نیز با اشاره به رشد آسیب های اجتماعی مرتبط با 
استعمال دخانیات نیز گفت: »کاهش سن مصرف دخانیات و شیوع آن در بین نوجوانان و 

جوانان بسیار نگران کننده است.«
محمدرضا مسجدی در ادامه افزود: »ما از تمامی مؤسسه ها، تشکل های مردمی، مدیران 
شهری و نهادهایی که تمایل به فعالیت در این زمینه را دارند، دعوت می کنیم تا با هم افزایی و 
همکاری همه جانبه زمینه کاهش استعمال دخانیات را در بین جوانان و نوجوانان ایجاد کنیم؛ 
چراکه این مبارزه نیازمند همکاری همه جانبه همه دستگاه های مربوطه به صورت مستمر و 

هماهنگ است.«
وی ضمن قدردانی از فعالیت های خیرخواهانه موسسه »ترنم زیبای محبت« تاکید کرد: »با 
انجام فعالیت های مشترک در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی، مبارزه با استعمال دخانیات 
و کاهش مصرف آن در جامعه، همچنین تشکیل شورای برنامه ریزی در آینده نزدیک بتوانیم 
عالوه بر ایجاد شعبه جدید »جمعیت« در شیراز، فعالیت های ضد دخانی را به صورت ملی 

در سراسر کشور اشاعه دهیم.«
در ادامه نیز حمیدرضا شاهسون مدیر امور شهرستان های جمعیت گفت: »در آینده نزدیک با 
بررسی ظرفیت ها و شناسایی مناطق پرخطر و آسیب پذیر شیراز، فعالیت های ضد دخانی را 
با همکاری خانم شجاعی به عنوان نماینده امین »جمعیت« در این شهر آغاز خواهیم کرد و 

امیدواریم بتوانیم گامی در راستای سالمت مردم شیراز برداریم.«

مدیران سالمت منطقه ۲ شهرداری تهران جهت ایجاد زمینه های همکاری در خصوص کاهش آسیب های 
اجتماعی مرتبط با استعمال دخانیات، چهاردهم تیرماه با مدیران »جمعیت« دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار آقای ابراهیم زاده مسئول آسیب های اجتماعی و کاکاوند مسئول امور بانوان از شهرداری 
منطقه۲ ضمن بازدید از واحد زنان »جمعیت« و مرکز فرآموز نفس پاک این سازمان مردم نهاد، پیشنهاد 

اجرای فعالیت های ضد دخانی این سازمان مردم نهاد را در این منطقه مطرح نمودند. 
کاهش  زمینه  در  مشترک  فعالیت های  انجام  خصوص  در  امیدواری  ابراز  ضمن  ادامه  در  ابراهیم زاده 
آسیب های اجتماعی گفت: »با اجرای فعالیت های ضد دخانی این سازمان مردم نهاد در سراهای محله 

منطقه ۲ می توان آسیب های ناشی از استعمال دخانیات را تا حد قابل توجهی کاهش داد.«
مدیر واحد زنان »جمعیت« نیز در ادامه با اشاره به اهداف این واحد در خصوص کاهش آسیب های 
اجتماعی و نیز استعمال دخانیات در بین زنان به وسیله آگاهی رسانی و آموزش های مستمر و تاثیرگذار، 
تصریح کرد: این واحد آماده ارائه آموزش های الزم در سراهای محله برای کاهش آسیب های اجتماعی 

ناشی از دخانیات در حوزه زنان است.«
زهرا صدر در ادامه افزود: »همچنین پس از برگزاری کارگاه های آموزش پیشگیری از استعمال دخانیات 
که در سرای محله های مناطق ۲۲گانه تهران توسط این واحد انجام شد و نیز با توجه به پیشنهادها و 
نظرهای ارائه شده فعاالن حوزه سالمت مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، واحد زنان این سازمان مردم نهاد 
آمادگی خود را جهت هماهنگی های الزم در خصوص توان افزایی و همکاری های مشترک اعالم می کند.«

در ادامه نیز الهام متین خواه مدیر مرکز فرآموز »جمعیت« ضمن اعالم آمادگی برای اجرای برنامه های 
آموزشی این واحد گفت: »فعالیت های آموزشی این مرکز به صورت تئاتر عروسکی، مسابقه، نمایش 
انیمیشن های مرتبط و غیره به کودکان و نوجوانان جهت کسب مهارت های الزم برای رویارویی در 

موقعیت های پرخطر و تقویت است.«
در پایان این جلسه نیز حمیدرضا شاهسون مدیر نمایندگی های  جمعیت تاکید کرد: »در آینده نزدیک با 
انعقاد تفاهم نامه ای مشترک می توانیم فعالیت های خوبی را در چارچوب مشخص و از قبل تدوین شده به 

صورت هدفمند در راستای حفظ سالمت جامعه به انجام برسانیم.«

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در جلسه مرکز تحقیقات کنترل 
دخانیات این موسسه با اشاره به افزایش قیمت سیگار در سال جاری گفت: 
»ترکیه در سال جاری با اخذ مالیات بر دخانیات توانست حدود ۵۰ میلیارد لیر )با 

نرخ امروز حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان( کسب درآمد داشته باشد.«
به  با اشاره  تیرماه برگزار شد،  محمدرضا مسجدی در این جلسه که هشتم 
وضعیت بد مالیات بر دخانیات در کشور به خصوص در روزهایی که کشور 
در تورم و گرانی قیمت ها به سر می برد، تاکید کرد: »متاسفانه در سیستم مالیاتی 
کشور نسبت به دخانیات تاکنون ضعیف عمل کرده ایم. اگر مالیات بر دخانیات 
به درستی و بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ یا بر 
اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت اخذ شود، درصد قابل توجهی از 
آن می تواند به کسری بودجه یا حتی به هزینه های باالی بخش سالمت کمک 
کند. اما همیشه وزارت صنعت در مقابل افزایش این مالیات مانع تراشی می کند.«
وی در ادامه به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی برندهای سیگار در 
کشور اشاره و تاکید کرد: »ایران همچنان ضعیف ترین کشور در زمینه اخذ 
مالیات بر دخانیات است و دولت تاکنون به صورت جدی در این زمینه وارد 

نشده است.«
با  اما  مسجدی در خاتمه گفت: »معضل قاچاق در همه کشورها وجود دارد 
اخذ مالیات استاندارد از دخانیات می توان با این معضل نیز برخورد کرد. اگر 
مالیات بر دخانیات بر اساس استانداردها و بدون هیچگونه چون و چرا و بر 
اساس قانون وضع شود، عالوه بر کاهش مصرف، سرمایه گذاری در بخش های 
فرهنگی و اجتماعی می تواند از افزایش بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی نیز 
جلوگیری کند.« الزم به ذکر است در این جلسه همچنین تهیه بسته های آموزشی 
در سال  استعمال دخانیات(  از  )پیشگیری  پاد  آموزشی طرح  کارگروه  توسط 
تحصیلی جدید برای چهار گروه دانش آموزان، خانواده ها، مربیان و محیط اطراف 
مدارس شامل اصناف و ... در اولویت قرار گرفت و دو طرح پژوهشی مرکز 
تحقیقات کنترل دخانیات »جمعیت« مرتبط با بررسی علل گرایش زنان و دختران 

به دخانیات و راهکارهای پیشگیرانه آن، بررسی شد.

انعقاد تفاهم نامه »جمعیت«
با دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی

مکان های مختلف ازجمله منازل، در معرض آن قرار 
دارند. به واقع، این کودکان در معرض خطر ابتال به 
دستگاه  و  مثانه  کبد،  خون،  همچون  سرطان هایی 
گوارش هستند و بدون آنکه خود سیگار مصرف کنند، 
تحت تاثیر آسیب های استنشاق دود این ماده دخانی 

قرار می گیرند.«
وی تاکید کرد: »این کودکان عالوه بر ابتال به سرطان ها، 
تنفسی،  حمالت  مانند  دیگری  عوارض  معرض  در 
و  صدا  گرفتگی  مکرر،  سرماخوردگی های  آسم، 
گوش درد هستند. بنابراین با کنترل این معضل می توان 
تا ۳۰ درصد از بروز سرطان های مختلف پیشگیری 
درمانی  هزینه های  کاهش  بر  عالوه  کار  این  کرد. 

خانوارها از بار مالی نظام سالمت هم می کاهد.«
سیگار  مصرف  افزایش  روند  به  اشاره  با  مسجدی 
و  خواند  نگران کننده  بسیار  را  روند  این  کشور،  در 
افزود: »میزان مصرف سیگار در بین دختران کمتر از 
است.  درصد  پسران حدود ۱۰  بین  در  و  درصد   ۳
ایرانی  فیلم ها و سریال های  استعمال سیگار در  البته 
نیز معضل دیگری است که سازمان صدا و سیما و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید توجه بیشتری به 

آن داشته باشند.«

»پخش  کرد:  تاکید  خاتمه  در  »جمعیت«  دبیرکل 
نوعی  به  قلیان  و  مانند کشیدن سیگار  صحنه های 
تبلیغ برای این مواد دخانی محسوب شود، در حالی 
مجموعه ها  این  در  کاال  یا  محصول  هر  تبلیغ  که 
امر  این  باید بر  ممنوع است و دستگاه های متولی 

نظارت داشته باشند.«

روش اجرایی تفاهم نامه 
آزاد  دانشگاه  رئیس  جلسه  این  خاتمه  در  همچنین 
اسالمی استان مرکزی درباره روش اجرایی تفاهم نامه 
بین جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و این 
دانشگاه افزود: »برای تحقق همکاری و اجرای مفاد 
»جمعیت«  زنان  واحد  مدیر  صدر  زهرا  تفاهم نامه 
به عنوان نماینده این سازمان مردم نهاد و مریم یارمحمد 
توسکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تفاهم نامه  مفاد  شدن  اجرایی  و  پیگیری  برای  اراک 

معرفی شدند.«
الزم به ذکر است، این تفاهم نامه در ۱۳ ماده، ۳۸ بند و 
۶ تبصره تهیه و تنظیم و توسط کالنتری، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان مرکزی و محمدرضا مسجدی دبیرکل 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران امضا شد.

گسترش فعالیت های ضددخانی 
»جمعیت« در شیراز

تدوین بسته های آموزشی طرح
»پاد« در سال تحصیلی جدید 

بازدید مدیران
شهرداری منطقه 2 تهران از »جمعیت«
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شرکت دخانیات ایران بارها اعالم کرده است که 
تاکنون هیچ مجوزی برای تولید، واردات یا توزیع 
صادر  شرکت  این  سوی  از  الکترونیک  سیگار 
مواد  سایر  مانند  نیز  محصوالت  این  با  و  نشده 
واقع شرکت  در  می شود.  برخورد  قاچاق  دخانی 
دخانیات ایران با توجه به مفاد و موارد ۳ و ۴ و 
۱۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و 
در چارچوب سیاست های دولت در امر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، قرار بود با واردات غیررسمی 
سیگارهای الکترونیکی برخورد  کند و در صورت 
قاچاق  دخانی  محصوالت  سایر  مانند  کشف، 
نماید.  اقدام  محصوالت  این  امحای  به  نسبت 
پیش از این نیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
به علی اکبر محرابیان  نامه خود  پزشکی سابق در 
باتوجه به خاصیت اعتیادآور و بیماری زایی سیگار 
قانون   ۱۴ و   ۴  ،۳ مواد  اساس  بر  و  الکترونیک 
خواستار  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل  جامع 
این  عرضه  و  ورود  مجوز  صدور  از  جلوگیری 
که  کرد  درخواست  و  شده  کشور  به  محصول 
درصورت ورود این محصول به کشور، نسبت به 
جمع آوری و امحای آن اقدام شود. ولی همچنان 
به صورت  الکترونیک  سیگارهای  فروش  شاهد 
واقع  در  هستیم.  شهر  سطح  در  نیز  و  آنالین 
سیگارهای الکترونیکی دستگاه هایی هستند که با 
باطری کار می کنند و مایعی را که معموال حاوی 
قابل  بخار  به  تبدیل  و  کرده  است، گرم  نیکوتین 
دهه   ۲ طی  سیگارها  نوع  این  می کنند.  استنشاق 
گذشته وارد بازار شد و بر اثر تبلیغات گسترده، تا 

حدودی هم مورد استقبال قرار گرفت.

سیگار الکترونیک
مانعی برای ترک سیگار

یک فوق تخصص بیماری های آلرژی، اختالالت 
اینکه شواهدی مبنی بر  به  با اشاره  تنفسی و ریه 
اینکه سیگارهای الکترونیکی در ترک سیگار موثر 
الکترونیک  »سیگار  گفت:  ندارد،  وجود  باشد، 
برجای  مخربی  اثرات  ریه  و  قلب  مغز،  روی  بر 

می گذارد.«
حامد مهدی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی بابل در ادامه افزود: »مصرف طوالنی مدت 
سیگار الکترونیکی اثرات مخربی بر سالمتی دارد و 
این روش به مصرف کنندگان تنباکو کمکی نمی کند 

تا سیگار را ترک کنند.«
وی ادامه داد: »در بسیاری از مناطق، سیگار الکترونیکی 
دولتی  مقررات  بدون  و  مصرفی  کاالهای  به عنوان 
توسط شرکت های کوچک  ابتدا  که  بازار شده  وارد 
را  آنها  دخانیات  بزرگ  شرکت های  ولی  شد  تولید 
خریداری کرده و در حال تولید و فروش به صورت 

آنالین در فروشگاه ها هستند.«

بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
سیگارهای  اینکه  بر  مبنی  »شواهدی  گفت: 
ترک  برای  مناسب  عامل  به عنوان  الکترونیکی 
باشد  ترک  برای  کمک رسان  عامل  یک  یا  سیگار 
ارزیابی  برای  بیشتری  مطالعات  و  ندارد  وجود 

ایمنی و عدم آسیب رسانی آن الزم است.«
وی با اشاره به اینکه در تمام محصوالت تجاری 
که  است  نیکوتین  شده  تبخیر  مایع  اصلی  مؤلفه 
از غلظتی بین ۶ تا ۳۶ میلی گرم در هر میلی لیتر 
برخوردار است، تاکید کرد: »هرچند بر روی برخی 
 Nicotin( نیکوتین  از  عاری  برچسب  آنها  از 
نیکوتین  از  غلظت هایی  اما  شده  free( چسبانده 
در آنها یافت شده و پروپیلن گلیکول یا گلیسرول 
و اسانس های مختلف و فلزاتی مانند قلع، سرب، 
نیکل، کروم، منگنز و آرسنیک از دیگر ترکیبات آن 

محصوالت هستند.«
برندهای  از  بعضی  در  اینکه  اعالم  با  مهدی نژاد 
نیز  سرطان زا  ترکیبات  الکترونیک،  سیگار 
»متاسفانه  گفت:  و  داد  هشدار  شده،  شناسایی 
استفاده از سیگار الکترونیکی در بین افراد جوان 
تحصیل کرده و قشر پر درآمد به سرعت درحال 

افزایش است.«
وی توضیح داد: »اگرچه بسیاری از جوانان و افراد 
آوردند  روی  الکترونیکی  سیگارهای  به  که  بالغ 
آن  به  امید ترک سیگار  به  بودند و  قبال سیگاری 
به  هم  افراد  این  از  تعدادی  ولی  آورده اند،  روی 
حال  در  اکنون  و  نمی کشیدند  سیگار  هیچ عنوان 
استعمال سیگار الکترونیک هستند. شاید مضرات 
کمتر  معمولی  سیگارهای  از  الکترونیکی  سیگار 
اطرافیان  و  کاربران  برای  آن  ایمنی  ولی  باشد، 
آنها مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که 
به دلیل در دسترس بودن سیگار الکترونیکی و عدم 
امکان ترک سیگار، آسیب ناشی از نیکوتین موجود 
در محلول سیگارهای الکترونیکی باعث وابستگی 

بیشتر شود.«
مهدی نژاد افزود: »استفاده از نیکوتین در نوجوانی 
ممکن است خطر ابتال به اعتیاد به سایر داروها 
را افزایش دهد؛ لذا برخی از مواد تشکیل دهنده 
آسیب  باعث  می توانند  الکترونیکی  سیگارهای 
موجود  اسانس های  مثال  برای  شوند.  ریه ها  به 
برای  چند  هر  الکترونیکی  سیگارهای  در 
ولی  نمی کنند،  ایجاد  مشکلی  گوارش  دستگاه 
درواقع  نیستند.  ریه  توسط  شدن  متابولیزه  قابل 
بر  زیان آور  بالقوه  اثرات  برخی  دارای  نیکوتین 
ضربان  )افزایش  عروق  و  قلب  همودینامیک 
قلب و فشارخون( است و ممکن است عملکرد 
اندوتلیال عروق را تضعیف و مقاومت به انسولین 

را افزایش دهد.«

دود دست دوم سیگار الکترونیکی
جدی گرفته شود

با  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اشاره به اینکه کودکان و بزرگساالن با بلع، تنفس 
یا جذب مایع سیگار الکترونیکی از طریق پوست 
داد:  هشدار  می شوند،  مسمومیت  دچار  چشم  یا 
الکترونیکی، آسیب جمعیتی  اثر سیگار  »مهم ترین 
رفتار  تحریک  باعث  است  ممکن  که  است  آن 
سیگار کشیدن بیشتر شود و به ابتالی بیشتر جوانان 
و بزرگساالن که کمتر سیگار می کشیدند، بینجامد.«
درصد   ۷۰ موجود  آمارهای  »طبق  افزود:  وی 
دارند و ۵۰ درصد  ترک  به  تمایل  افراد سیگاری 
جهت ترک تالش می کنند؛ ولی نرخ ترک سیگار 
است  در سال  به خود یک درصد  به صورت خود 
تا  با توصیه ساده پزشکان به ترک، نرخ ترک  که 
سه درصد افزایش می یابد و با برنامه های مداخله 
حداقل نرخ ترک به ۵ درصد تا ۱۰ درصد افزایش 
یافته است در حالی که درمان های شدیدتر ازجمله 
کلینیک های ترک سیگار، می توانند این میزان را به 

۲۵ الی۳۰ درصد افزایش دهند.«
مهدی نژاد اظهار کرد: »استراتژی اصلی برای ترک 
و  ترک  مشاوره های  از  مجموعه ای  شامل  سیگار 
درمان های دارویی است که بعضی از افراد بدون 
مشورت با مشاور سالمت خود از داروهای بدون 
باعث  نه تنها  این  که  می کنند  استفاده  ترک  نسخه 
عوارض  بلکه  می شود،  داروها  محدود  اثربخشی 
دیگر  و  الکل  به  اعتیاد  افسردگی،  مثل  دیگری 
همچنین  دارد.  به همراه  را  رفتاری  اختالالت 
و  سیگاری  افراد  با  برخورد  استرس ها،  ارزیابی 
درمان  از  قبل  دیگر  اجتماعی  عوامل  و  دوستان 
دارویی الزم است و برای یک برنامه خوب ترک 
سیگار با فوق تخصص ریه و روانپزشک مربوطه 

مشورت الزم انجام شود.«

وابستگی جسمانی و روانی استعمال سیگار
همچنین در این خصوص یک روان درمانگر اعتیاد 
»استعمال سیگار وابستگی های جسمانی و  گفت: 
زمینه  و  داده  افزایش  ماده  این  به  را  افراد  روانی 

اضطراب را در آن ها دو چندان می کند.«
حسین بهلولی در خصوص آسیب های روانشناختی 
مصرف سیگار و مواد دخانی تاکید کرد: »امروزه 
مصرف سیگار که به نوعی اعتیاد به حساب می آید، 
جایگاه خاصی در میان اقشار جامعه پیدا کرده و از 

شیوع باالیی برخوردار است.«
سیگار  که  باورند  این  بر  افراد  »اکثر  افزود:  وی 
تمرکز  و  نفس  به  اعتماد  شادی،  آرامش،  آنها  به 
حواس می دهد، در حالی که جدای از لطمه زدن 
به بدن و آسیب رساندن به اعضای داخلی، از لحاظ 

از  زرد  دندان های  و  دهان  بد  بوی  مانند  ظاهری 
مضرات مصرف سیگار است.«

بهلولی ادامه داد: »به طورکلی نه تنها سیگار و مواد 
نیز  آنها را  بلکه ریه خانواده  افراد را،  دخانی ریه 
تحت الشعاع انواع آسیب ها قرار می دهد. در علوم 
این موضوع سیگار  به  روانشناسی و روانشناختی 

کشیدن انفعالی گفته می شود.«
این روان درمانگر اعتیاد، »نَه گفتن« را در جمع های 
از  مهمی  »بخش  گفت:  و  دانست  موثر  دوستانه 
همین  هم  دیگر  مواد  ترک  و  سیگار  ترک  برنامه 

آموزش مهارت نَه گفتن است.«
او بیان کرد: »متاسفانه بسیاری از جوانان مصرف 
موثر  استرس  و  اضطراب  کاهش  در  را  سیگار 
مقطعی  به صورت  نه تنها  موضوع  این  اما  می دانند 
عمل می کند، بلکه وابستگی های جسمانی و روانی 
افراد را به این ماده افزایش داده و زمینه اضطراب 

را در آنها دو چندان می نماید.«
بهلولی تاکید کرد: »بر اساس مطالعات انجام شده، 
در  بیشتر  می کنند  استفاده  سیگار  از  که  افرادی 
و  سرطان  به خصوص  بیماری ها  انواع  معرض 
مشکالت ریوی هستند و همیشه از آستانه تحمل 
پایین تری نسبت به سایر افراد جامعه برخوردارند.«
این روان درمانگر اعتیاد در پایان یادآوری کرد: »مهم 
ترک سیگار  با  بوده اید،  نیست چه مدت سیگاری 
می توانید از صدمه زدن بیشتر به خودتان جلوگیری 
کنید. بهترین راه برای ترک اعتیاد، مشورت با یک 
مشاور متخصص جهت حمایت آسیب های روانی 

و افسردگی پس از ترک سیگار است.«

سیگارهای الکترونیک
از وزارت بهداشت مجوز ندارند

سیگارهای  فروش  خصوص  در  همچنین 
الکترونیکی نیز پیش از این مسئول دبیرخانه ستاد 
کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت تاکید 
کرد: »سیگارهای طعم دار، الکترونیکی و تنباکوهای 
جویدنی موجود در بازار، قاچاق هستند و از طرف 

وزارت بهداشت مجوز ندارند.«
بهزاد ولی زاده با اشاره به ممنوعیت تولید، توزیع 
الکترونیکی  طعم دار،  سیگارهای  واردات  و 
این  »تمام  کرد:  بیان  جویدنی،  تنباکوهای  و 
به  بهداشت  وزارت  و  هستند  قاچاق  محصوالت 
این  مصرف  است.  نکرده  تایید  را  آنها  هیچ وجه 
 ۸۴ سال  از  و  است  پرخطر  بسیار  دخانیات  نوع 
فعالیت مرتبط  تولید، توزیع و هرگونه  نیز ورود، 
با آنها ممنوع اعالم شده  است. وزارت صنعت نیز 

بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده است.«
این  تبلیغ  زمینه  در  اینکه  بیان  با  ولی زاده 
استفاده  سوء  مردم  اطالعاتی  فقر  از  محصوالت 

می شود، تصریح کرد: »با توجه به اینکه بیشتر این 
رسانده  فروش  به  اینترنت  طریق  از  محصوالت 
می شوند، همواره با پلیس فتا در این زمینه مکاتبه 
برخورد  و  پیگیری  برای  را  موارد  این  و  می کنیم 
گزارش می دهیم. بررسی بیشتر مواد مورد استفاده 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  دخانیات،  نوع  این  در 
و  روانگردان  مواد  از  استفاده  امکان  چون  است؛ 
مخدر در آنها وجود دارد. در عصاره هایی که برای 
تولید آنها استفاده می شود، ممکن است هرچیزی 
وجود داشته باشد. ما این موضوع را به ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال نیز اعالم کرده ایم.«

روش های تشخیص
سیگارهای قاچاق

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
تشخیص  روش های  درباره  بهداشت  وزارت 
»تصاویر  گفت:  و  داد  توضیح  قاچاق  سیگارهای 
مصوب  پیام های  با  همراه  بهداشتی  هشداردهنده 
دو  صنعت،  وزارت  کاالی  شناسه  همچنین  و 
مشخصه ویژه سیگارهای مجوزدار هستند. در غیر 
که  می شود  معلوم  و  هستند  قاچاق  صورت  این 
به  است.  نگرفته  صورت  آنها  روی  نظارتی  هیچ 
همین دلیل، امکان بروز هر نوع عارضه ای وجود 
دارد. مردم باید از خرید هر نوع محصول قاچاق 
قاچاق  سیگارهای  نمی گوییم  ما  کنند.  خودداری 
خطر بیشتری نسبت به نمونه مجاز آن دارند، اما با 
توجه به اینکه محصول قاچاق هیچ مسیر نظارتی 
را طی نکرده، ممکن است موادی در آن استفاده 

شده باشد که سالمتی را به خطر اندازد.«
ولی زاده با بیان اینکه گزارش های وزارت صنعت 
قابل توجه قاچاق سیگار خبر می دهد،  از کاهش 
صنعت  وزارت  توسعه،  پنجم  برنامه  »در  افزود: 
برای مبارزه با قاچاق کاالی دخانی، سیاست تبدیل 
کنترل  هدف  با  را  داخل  تولید  به  واردات  میزان 
اینکه وزارت بهداشت  با  قاچاق در پیش گرفت. 
کشور  در  دخانیات  تولید  صنعت  راه اندازی  از 
بین المللی تولید  از ورود صنایع  رضایت ندارد و 
دخانیات در کشور ابراز نگرانی کرده است، اما به 
دلیل اینکه این بند قانونی بود، وزارت صنعت نیز 

آن را اجرا کرد.«
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
ادامه داد: »برای اجرای قانون، این حجم از واردات 
دخانیات به تولید داخلی تبدیل شد. بنابراین اگر 
در بازار داخل نمونه قاچاق یکی از انواع برندهای 
شود،  پیدا  می شود،  تولید  کشور  در  که  سیگاری 
کشف  کاالی  ارزش  برابر   ۳۳ تا  باید  تولیدکننده 
نظارت خود  باید  آنها  یعنی  بپردازد.  شده جریمه 

را بر ورود کاالی قاچاق در کشور تشدید کنند.«

نگرانی در فروش آنالین سیگارهای الکترونیکی
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 ۲/۲۶ حدود  که  اردن  در  دخانیات  باالی  مصرف 
آن  مصرف  صرف  کشور  این  در  دالر  میلیارد 
می شود، این کشور را در معرض پاندمی بیماری های 
غیرواگیر قرار داده است. در واقع اردن با ثبت بیش 
این  دخانیات،  مصرف  با  مرتبط  مرگ  هزار   ۹ از 
موضوع را به یکی از اولویت های اصلی سالمت در 
کشور خود تبدیل کرده است. الزم به ذکر است از 
یکم جوالی، دولت پادشاهی اردن در جهت مقابله 
به ویژه  دخانیات  استعمال  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
را  کشور  این  سربسته  عمومی  فضاهای  در  قلیان 
مصرف  عمومی،  ابالغیه  یک  براساس  کرد.  ممنوع 
ویروس  با  مقابله  به منظور  دخانی  تولیدات  کلیه 
کرونا نیز ممنوع شد. »ایمن«، ساکن محله »آل وایبده 
امان«، سه سال است که سیگار می کشد. همه افراد 
سوال  به  پاسخ  در  او  سیگاری اند.  نیز  وی  اطراف 
عرب نیوز در خصوص آگاهی از قانون منع مصرف 
دخانیات سال ۲۰۰۸ می گوید: »کسی به این قوانین 

توجهی ندارد.« 
این مطالعه نشان داد از هر ۱۰ مرد اردنی، ۸ نفر 
شده  ذکر  آمار  هستند.  دخانیات  مصرف کننده 
را  این کشور  زنان  و ۱۷ درصد  مردان  ۶۶درصد 
از  یکی  در  »زینا«  وجود،  این  با  می گیرد.  بر  در 
محالت مرکزی پایتخت اردن یعنی عمان به همراه 
جمع  هم  دور  سفره خانه  یک  در  خود  دوستان 
می شوند تا قلیان بکشند. او و دوستانش احتماال از 
این حقیقت آگاهی ندارند که با هر پوک به قلیان، 
بیش از ۶ هزار ماده شیمیایی را به داخل ریه های 
مصرف  منع  قانون  آنکه  وجود  با  می برند.  خود 
 ۲۰۰۸ سال  از  عمومی  فضاهای  در  دخانیات 
اجرا  قانون  این  در عمل  اما  است،  تصویب شده 
قانون  این  کرونا  بحران  شدن  جدی  با  نمی شود. 
حال حاضر  در  گرفت.  به خود  شکل جدی تری 
فضاهای  در  قلیان  و  الکترونیک  سیگار  مصرف 
که  می آید  به حساب  مجرمانه  اقدام  یک  عمومی 
صد دالر جریمه یا یک ماه حبس را به دنبال دارد. 

سود مالیات بر دخانیات در هر سال
حدود یک میلیارد دینار است 

درآمد  ۶درصد  آمارها  براساس  است؛  به ذکر  الزم 
دود  سیگار  مصرف  با  اردن  کشور  ملی  ناخالص 
نشان  عرب نیوز  بررسی های  واقع  در  می شود. 
سهم  کشور،  این  مسئول  نهادهای  که  می دهد 
دارند.  دخانیات  مصرف  عادت  بسط  در  به سزایی 
سال  هر  در  دخانیات  مالیات  بابت  که  سودی 
به دست می آید، مبلغی در حدود یک میلیارد دینار 
است. اهمیت دخانیات در زندگی شهروندان اردنی 
آن چنان زیاد است که حتی دیده شده آن ها از مواد 
غذایی خود صرف نظر می کنند، اما دخانیات به طور 
قطع در سبد مصرفی آن ها جای دارد. با وجودی که 
برخی این موضوع را به انتخاب شخصی شهروندان 
منع  قوانین  نکردن  اجرایی  اما  می دانند،  مرتبط 
دخانیات به ویژه در فضاهای عمومی، سهم ویژه ای 

در گسترش این عادت در اردن داشته است. 
مرگ و میر  باالی  آمار  به  اردنی  سالمت  خبرنگار 
ناشی از مصرف دخانیات اشاره می کند. او معتقد 
است در حالی که ۸ میلیون نفر به خاطر مصرف 
می دهند،  دست  از  را  خود  جان  سال  در  سیگار 
باید دخانیات را تهدیدی جدی تر از ویروس کرونا 

برای سالمت جهانی به حساب آورد. 
در ۲۳ ژوئن، روزنامه گاردین چاپ لندن گزارشی 
را منتشر کرد که در آن بر اساس یافته های سازمان 
بهداشت  وزارت  و   )WHO( بهداشت  جهانی 
از  پیشی گرفتن  با  اردن  بود،  شده  مشخص  اردن 
اندونزی رتبه باالترین مصرف دخانیات در جهان 
 ۲۰۱۴ سال  در  است.  داده  اختصاص  به خود  را 
برای  را  تالش های جسورانه ای  بهداشت  وزارت 
مصرف  متوقف کردن  و  سالمت  قوانین  اجرای 
قلیان در کافه ها انجام داد، اما قدرت این صنف و 

سرمایه گذاران آن  بیشتر بود.
»من  گفت:  عرب نیوز  خبرنگار  به  پاسخ  در  زینا 
اما  بگذارم  کنار  را  عادت  این  کردم  سعی  خیلی 
می شویم،  جمع  دوستان  دور  کافه  در  که  هربار 
مجبورم قلیان بکشم. این بخش از زندگی اجتماعی 

شهروندان اردنی است که باید متوقف شود.« 
صاحبان  و  سالمت  مدافعان  اختالف  سرانجام، 
آنجا  به  دخانیات  به  مرتبط  مشاغل  و  صنایع 

هشدارهایی  شدند  موظف  صنایع  این  که  رسید 
روی  بر  دخانیات  مصرف  خطرات  در خصوص 
البته مورد توجه  محصوالت خود نصب کنند که 

قرار نگرفت. 

تبدیل شدن اردن
به زمین بازی صنایع دخانی

کشور  سالمت  مدافعان  از  مرعد«  دیانا  »شاهزاده 
اردن معتقد است که نپرداختن به مساله دخانیات، 
این  سالمت  نظام  به  را  سنگینی  هزینه های 
خاطر  »به  گفت:  وی  است.  کرده  تحمیل  کشور 
سهل انگاری در اجرای صحیح قانون سال ۲۰۰۸، 
اردن به زمین بازی ۶ غول بزرگ صنایع دخانیات 
تبدیل شده است و آنها آزادانه می توانند جوانان را 

به مصرف دخانیات دعوت کنند.« 
است؛  قدرتمند  بسیار  اردن  در  دخانیات  صنعت 
این کشور  برای  میلیاردها دالر  به ویژه که سالیانه 
به  دخانیات  مافیای  البی  با  و  داشته  سودآوری 

حیات خود ادامه می دهد. 
در  است،  اردنی  ساله   ۳۲ جوان  یک  که  نیز  زینا 
روزهای شیوع ویروس کرونا به شدت نگران است 
اجتماعی  فاصله  او  مبتال نشود.  بیماری  این  به  تا 
را رعایت می کند، در فضاهای عمومی از ماسک 
استفاده می کند و مرتب دست های خود را با آب و 

صابون شست و شو می دهد. 
بخش  و  ریه  واحد  رئیس  الهواری«  »فیراس 
مراقبت های ویژه در مرکز سرطان پادشاه حسین، 
به عرب نیوز نیز گفت: »در حالی که مصرف سیگار 
می توان گفت  است،  رسیده  نوجوانان  به  قلیان  و 
خود  مرحله  جدی ترین  در  دخانیات  با  جنگ 
نیز  الکترونیک  سیگارهای  مصرف  دارد.  قرار 
قیمت  همچنین  است.  افزوده  مشکالت  بر  خود 
ناکارآمد و البی شرکت های  پایین سیگار، قوانین 
در  دخانیات  مصرف  صدر  به  را  اردن  دخانیات، 

جهان هدایت کرده است.« 

هر شهروند اردنی در سال
115 دینار صرف دخانیات می کند 

محمد شریم مدیرعامل انجمن مبارزه با دخانیات 
نسبت هزینه سیگار  که  »هنگامی  نیز گفت:  اردن 
را بررسی می کنیم، متوجه می شویم برای هر دینار 
اردن  داریم،  درآمد  سیگار  فروش  مالیات  از  که 
با  بیماری های مرتبط  برای درمان  بیشتر  برابر   ۱۲
مرکز  واقع  در  می کند.  هزینه  دخانیات  استعمال 
آمار این کشور با ارائه یک داده آماری نشان داد که 
در اردن تا پایان سه ماه نخست ۲۰۲۰، مبلغ ۲/۲۶ 
میلیارد دالر – معادل ۶ درصد تولید ناخالص ملی 
یافته  اختصاص  دخانیات  به مصرف  این کشور- 
است. یعنی هر شهروند اردنی در سال ۱۱۵ دینار 

در سال را صرف دخانیات می کند.« 
با  نیز  الغد  روزنامه  ماالوی، ستون نویس  معاوفیق 
موضوع  در  »معموال  می گوید:  فوق  نظرات  تایید 
و  ناآگاهی  سمت  به  اتهام  انگشت  دخانیات 
بی مسئولیتی شهروندان گرفته می شود، اما پیش از 
نادرست در این  باید به سیاست های اجرایی  این 

زمینه پرداخته شود.« 
وزیر بهداشت اردن گفته است: »به منظور حفاظت 
از سالمت شهروندان اردن به خصوص در شرایط 
فروارده های  کلیه  مصرف  کرونا،  ویروس  پاندمی 
الکترونیک(  سیگارهای  و  قلیان  )سیگار،  دخانی 
اعالم  ممنوع  دربسته  عمومی  اماکن  تمامی  در 

می شود.« 
میلیارد   ۴ ساالنه  دخانیات  »مصرف  افزود:  وی 
تحمیل  این کشور  به  را  پزشکی  هزینه های  دینار 
در  ریه  سرطان  به  مبتالیان  درصد   ۹۵ و  می کند 
پی  این کشور سیگاری هستند. در سطح جامعه، 
بردن به این موضوع که دخانیات تا چه اندازه در 
این کشور محبوبیت دارد، دشوار نیست. تبلیغات 
دخانیات در اشکال گوناگون ازجمله در شبکه های 

اجتماعی در جریان است.« 
اردنی ها  از  تعدادی  با  عرب نیوز  که  هنگامی 
استعمال  ضد  کمپین های  چرا  که  کرد  صحبت 
عمدتا  را  آن  آنها  می خورند،  شکست  دخانیات 
به عدم اجرای دقیق قوانین مربوطه، تمایل باالی 
قیمت  بودن  پایین  و  مصرف  به  نسبت  جامعه 
سیگار می دادند. در اردن قیمت  سیگار پایین است 

و همه می توانند سیگار را بدون اینکه فشار خاصی 
این یک عامل اصلی  بیاید مصرف کنند.  به آن ها 

جهت باال رفتن مصرف دخانیات است. 
الهواری در خصوص عدم اجرای آئین نامه سازمان 
کاهش  درخصوص   )WHO( بهداشت  جهانی 
کشور  در   ،۲۰۰۵ سال  مصوب  دخانیات  مصرف 
متنی  چنین  با  تبلیغات  این  از  »یکی  گفت:  اردن 
درب  را  قلیان  دالر   ۱۰ با  فقط  است:  شده  ارائه 
منزل یا در حال رانندگی دریافت کنید. فقط کافی 
گداخته  زغال  با  قلیان  تا  بگیرید  تماس  است 

تحویل بگیرید.«
گفتنی است اردن ممنوعیت استعمال دخانیات در 
تمام رستوران ها و قهوه خانه های کشور را به خاطر 
پیشگیری از ویروس کرونا اعالم کرده است. این 
اردن  موجود،  آمارهای  براساس  که  درحالیست 
در  دخانیات  مصرف  نرخ های  باالترین  از  یکی 

میان کشورهای جهان را دارد.
گفت:  بیانیه ای  در  اردن  بهداشت  وزارت 
»به منظور محافظت از سالمتی و ایمنی شهروندان 
مصرف  کرونا  همه گیر  بیماری  به  باتوجه  به ویژه 
محصوالت دخانی در هر شکل در اماکن عمومی 

ممنوع است.« 
جهانی  بهداشت  سازمان  که  است  حالی  در  این 
مدت هاست که ۱۰ میلیون نفر از ساکنان اردن را 
داده  قرار  جهان  سیگاری  افراد  بزرگترین  بین  در 
است. ماه گذشته گاردین ارقامی را منتشر کرد که 
نشان می داد پیش از این، اندونزی در مقام اول قرار 
داشت که حاال اردن از اندونزی نیز پیشی گرفته 
است. گفته می شود از هر ۱۰ اردنی ۸ نفر نیکوتین 

مصرف می کنند.
جهانی  سازمان  از  نقل  به  اردن  بهداشت  وزارت 
بهداشت )WHO( گفته است: افراد سیگاری بیشتر 
در معرض ابتال به کرونا قرار دارند. طبق آمارهای 
وزارت بهداشت اردن، تاکنون هزار و ۱۳۳ نفر در 
این کشور به ویروس کرونا مبتال شدند که ۹ نفر 

نیز به خاطر این ویروس فوت کرده اند.

https://www.arabnews.com/node/1700491/
middle-east

بن بست کنترل
بیماری های غیرواگیر

با ثبت بیش از
9 هزار مرگ مرتبط

با دخانیات

اردن 

مجلس فدرال آلمان )بوندستاگ( پس از سال ها بحث و گفت وگو، تصمیم به محدودیت 
شدید تبلیغ برای مصرف دخانیات گرفت. به نقل از اشپیگل، طبق مصوبه مجلس از سال 
۲۰۲۱ هنگام پخش فیلم های مجاز برای افراد زیر ۱۸ سال در سینما، تبلیغ برای مصرف 
از  در خارج  دخانی  اشانتیون های  تبلیغاتی  پخش  همچنین  ممنوع خواهد شد.  دخانیات 
فروشگاه های مخصوص دخانیات در آینده ممنوع می شود. از سال ۲۰۲۲ تبلیغات دخانیات 
بر روی بیلبوردها یا ایستگاه های اتوبوس و قطار ممنوع می شود. از سال ۲۰۲۳ نیز تبلیغات 
برای دستگاه های بخور محصوالت دخانی در فضای باز ممنوع می شود. از یک سال بعد از 
آن هم تبلیغات در فضای باز برای سیگارهای الکترونیکی ممنوع خواهد شد. رأی بوندستاگ 
برای اجرایی شدن باید به تأیید بوندس رات )مجلس نمایندگان پارلمان های ایالتی( نیز برسد.

همچنین اداره فدرال آمار آلمان )Destatis( طی گزارشی اعالم کرد: »هزینه خرید سیگار 
در این کشور ظرف ۶ ماه نخست سال جاری با ۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته به بیش از ۱۰.۸ میلیارد یورو رسیده است.« انجمن مخالفان دخانیات در آلمان طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که این انجمن افزایش درآمد حاصل از فروش سیگار را با صعود قیمت 

هر بسته سیگار مرتبط می دانند.
براساس این اطالعیه، کاهش میزان فروش سیگار در آلمان با آگاهی بیشتر مصرف کنندگان از 
مضرات آن و همچنین مبارزه موفقیت آمیز با ورود سیگار قاچاق به این کشور در سال های 
آینده ممکن خواهد بود. الزم به ذکر است که هر بسته سیگار در آلمان به بهای ۶ الی ۸ یورو 

به فروش می رسد.

گفتنی است در آلمان، در اماکن زیادی استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است. این موضوع 
و همچنین  بیمارستان ها  دانشگاه ها،  تئاترها،  سینماها،  ادارات،  مانند  اماکن عمومی  شامل 
فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن می شود. همچنین در بارها، کافه ها، رستوران ها و دیسکوها، 

استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.
در اکثر دفترهای کار نیز استعمال دخانیات ممنوع است. برخی شرکت ها برای همکاران 
سیگاری خود فضاهای مجزایی ایجاد کرده اند. این فضاهای مجزا برای استعمال دخانیات در 
فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن نیز وجود دارند. افراد سیگاری که شب ها با دوستان خود 
به یک بار می روند، باید برای استعمال دخانیات به بیرون از بار و جلوی در بروند. ته سیگارها 

را باید فقط در سطل های مخصوص ته سیگار و نه در خیابان انداخته شود.

ممنوعیت گسترده تبلیغ دخانیات در آلمان
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A Memorandum of Understanding between Iranian Anti-Tobacco 
Association and Islamic Azad University of Markazi Province

Explaining the details of the Memorandum of 
Understanding between IATA and the University, the 
president of the Islamic Azad University of Markazi 
Province said, “To increase public awareness and 
prevent the harms caused by tobacco use and 
reduce the demand and supply of tobacco products, 
a Memorandum of Understanding in the fields 
of scientific research and education was signed 
between this non-governmental organization and 
the Islamic Azad University of Markazi Province.”
Hossein Kalantari added, “The purpose of signing 
this Memorandum of Understanding is to use the 
scientific capabilities and to develop educational, 
research, and technological cooperation to 
continue organized communication and prevent 
harms caused by tobacco use, especially by focusing 
on women, to achieve the desired situation, and the 
development of applied knowledge about this type 
of social harms.”
He continued, “Most important issues in this 
Memorandum of Understanding include conducting 
the necessary studies and feasibility study on 
smoking in men and women, implementing the 
required research and applied projects using the 
facilities of both parties, achieving a tobacco-free 
society, holding seminars, specialized courses, and 
joint workshops, and, finally, the mutual use of 
relevant resources and documents.”
“Also, among the provisions of this Memorandum of 
Understanding we can point to holding exhibitions, 
campaigns, and scientific conferences related to 
tobacco use, issuing certificates for courses held, 
equipping joint research centers, inviting professors 
in related fields in national and international 
levels, cooperation regarding support of university 
students’ dissertations, and the introduction of 
university students to pass internship and skill 
training courses as project-oriented programs 
according to IATA’s targets”, added Kalantari.
He emphasized, “Holding short-term specialized 
courses in the form of educational workshops 
for members and students based on the rules 
and regulations of the parties, using the scientific 
potential of faculty members and experts, using 
scientific and research facilities of the parties 
for research projects, and writing and publishing 
books and articles are among other issues in the 
Memorandum of Understanding.”

Health literacy should be taken seriously
According to IATA’s Secretary-General, “Health 
literacy and self-care are essential for all members 
of society. In addition to increasing our health 
literacy, we need to implement it so that we can 
always follow a healthy lifestyle. For example, we 
all know that smoking or consuming sugar is bad 
for our health, but unfortunately, by using tobacco 
products or consuming too many sweets and 
chocolates, we endanger our health and make no 
effort to quit these harmful habits.”
Mohammad-Reza Masjedi pointed to the need 
for research and study in the field of tobacco and 
said, “Through regular and up-to-date study and 
research, we can identify shortcomings in the 
health-care system and take steps to control and 
reduce them. For example, a study on newcomer 
students of medical universities found that 2.5 
percent of female students and 4 to 6 percent 
of male students smoked in the first year of their 
university study. But the unfortunate issue is that 
after seven years, while all these students are 
getting acquainted with the dangers of smoking in 
their classes, these numbers increase. According 
to this study, more than 22 percent of male and 17 
percent of female university students in the final 
year of their study used cigarettes or hookahs.”

“Nearly 22 to 24 percent of Iranians smoke, while 
less than four percent of this figure consists of 
women and girls. Also, about 60 billion cigarettes 
are consumed annually in the country, which, given 
the death of one person per one million cigarettes, 
kills 60 thousand people a year due to the effects 
of smoking. On the other hand, 20 percent of those 
who die from smoking are those who are exposed 
to second-hand smoke, including smokers’ spouses 
and children under the age of 14”, Masjedi added.

Ignorance of second-hand smoke is to the 
detriment of children
According to IATA’s Secretary-General, a large 
number of Iranian children inadvertently inhale 
second-hand smoke and are therefore at risk for 
various types of cancer. “But, with enhancing 
awareness, education, and information-
dissemination in this regard, we can protect many 
people - especially children and pregnant women 
who are exposed to second-hand smoke - against a 
variety of diseases”, he added.
“First-hand smoke is the smoke that smokers get 
into their respiratory system or the environment 
when they smoke,” Masjedi said. “But second-hand 
smoke refers to the smoke that people around 
smokers inhale. Some of the victims of second-hand 

smoke are children who are exposed to it in various 
places, especially at home. These children are at 
risk for various kinds of cancers such as blood, liver, 
bladder, and gastrointestinal tract cancers. Indeed, 
though they don’t smoke themselves, they are 
affected severely by other people’s second-hand 
tobacco smoke.”
According to him, “In addition to developing various 
types of cancer, these children are exposed to 
other complications such as respiratory attacks, 
asthma, recurrent colds, hoarseness, and earaches. 
Therefore, by controlling this problem, we can 
prevent up to 30 percent of incidences of various 
kinds of cancer. In addition to reducing the medical 
costs of households, this will reduce the financial 
burden on the health system.”
Masjedi pointed to the increasing trend of smoking 
in the country and called it very worrying. He added, 
“The rates of smoking among girls and boys are 
about 3 percent and 10 percent, respectively. On the 
other hand, the use of tobacco products in Iranian 
films and TV series is another problem which should 
be taken more seriously by the Islamic Republic of 
Iran Broadcasting and the Ministry of Culture.”
“Screening of scenes containing smoking cigarettes 
or hookahs is considered advertising and promotion 
for tobacco products, while the promotion of such 
products is prohibited, and the authorities must 
control this destructive trend,” Masjedi concluded.

The method of implementing the Memorandum 
of Understanding
At the end of the meeting, the president of the Islamic 
Azad University of Markazi Province said, “Regarding 
the implementation of the Memorandum of 
Understanding, Ms. Zahra Sadr, the director of 
Women’s Unit at IATA, as the representative of this 
non-governmental organization, and Ms. Maryam 
Yarmohammad, a member of the faculty of the 
Islamic Azad University of Arak, were introduced 
to follow up and implement the provisions of the 
Memorandum of Understanding.”
Noteworthy, this Memorandum of Understanding 
was provided in 13 articles, 38 clauses, and 6 notes, 
and was signed by Mr. Kalantari, the president of 
the Islamic Azad University of Markazi Province, and 
Mohammad-Reza Masjedi, the Secretary-General 
of the Iranian Anti-Tobacco Association.

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


