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کاهش قاچاق
برگ برنده صنایع دخانی

بر اساس تبصره 2 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور، دولت مکلف شده است تا واردات سیگار را با 
همان برند اصلی تبدیل به تولید داخلی کند. از این رو 
همه واردکنندگان طبق یک جدول زمانی خاص ملزم به 
تولید داخلی شده اند. به هرحال این حجم از تولید قرار بود 
تا نیاز بازار را تامین و در پی آن کاهش قاچاق را به دنبال 
داشته باشد. در حال حاضر بنا به گفته کارشناسان این 
حوزه بیش از 90 درصد نیاز بازار با تولید داخلی تامین 
می شود. به هرحال نمی توان وجود کمپانی های مختلف 
خارجی را جهت تولید اکثر برندها در داخل کشور کتمان 
کرد، ولی افزایش قاچاق سیگار در کشور نیز، متاسفانه 
مسئله ای است که هنوز حل نشده. این درحالیست که 
چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم 
کاهش 21 درصدی تولید سیگار در سه ماهه نخست سال 
جاری نسبت به سال قبل ابراز نگرانی کرد. با توجه به 
اینکه برآورد مصرف سیگار طی سه ماه 1۶ میلیارد و 200 
میلیون نخ است، برآورد میزان سیگار قاچاق در این مدت 
به ۶ میلیارد و 2۴0 میلیون نخ رسیده که نسبت به برآورد 
سه میلیارد و ۵00 میلیون سیگار قاچاق در بهار سال قبل 
۷۸.۳ درصد افزایش داشته است. البته حدود یک هفته 
پیش نیز عطااهلل معروفخانی رئیس مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور گفت: »بخش عمده مشکل 
تامین مواد اولیه واحدهای تولید سیگار با پیگیری مرکز 
صنعت،  وزارت  و  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
معدن و تجارت حل شده و مابقی در حال حل شدن 
است و ابراز امیدواری کرد که به زودی تولید واحدهایی 
که تعطیل شده بود، مجدد آغاز شود.« باید به این نکته 
بیش از هر وقت دیگری توجه داشت که تولید سیگار 
در کشور باید بر اساس نیاز واقعی بازار مصرف باشد 
و کاهش تولید، چنانچه با کاهش مصرف همراه نباشد، 
قاچاق را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که در 
سال گذشته با استفاده از تجهیزات به روز و سیاست های 
وزارت صنعت، بیشترین حجم تولید در تمامی سنوات 
البته این نکته قابل ذکر است  قبل گزارش شده است. 
که افزایش تولید، موجب کاهش وابستگی در تامین مواد 
اولیه آن نشده چراکه بخش قابل توجهی از سیگارهای با 
برند خارجی تولید داخل، نیازمند واردات توتون خارجی 
است. همچنین با اشاره به تبصره ۳ ماده 102 قانون برنامه 
پنجم کشور مبنی بر خودکفایی در تولید سیگار و کاهش 
واردات آن و با نگاهی به آمار منتشرشده از سوی مرکز 
نظارت و برنامه ریزی بر دخانیات متوجه می شویم که 
میزان تولید سیگار در سال 9۶ از ۴9 میلیارد نخ به ۵۵ 
میلیارد نخ در سال 9۸ رسیده است. این حجم از تولید 
در واقع نشان دهنده افزایش میزان تقاضای بازار و مصرف 
آن است. قرار بود این حجم از تولید همچنین کاهش 
نیز  این مسئله  قاچاق سیگار را در پی داشته باشد که 
محقق نشد. همچنین با توجه به تصویب بند )ت( ماده 
2۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره ۴ ماده 1۸ 
قانون مبازره با قاچاق کاال و ارز، اعطای کد رهگیری به 
کاالهای دخانی و ساماندهی فروش آن ازجمله مواردی 
است که امید است پس از اجرای آن از شهریور، کمک 
مؤثری به کاهش قاچاق، ساماندهی فروش در سطح شهر 

و در نهایت اخذ مالیات بر کاالهای دخانی باشد.
این حوزه  سیاستگذاران  پیش روی  از مشکالت  یکی 
این است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، متاسفانه 
میزان قاچاق در این بخش را به  صورت مرتب و بر طبق 
شواهد اعالم نمی کند و در پی آن نیز ستاد کشوری کنترل 
دهمین جلسه  مصوبه  طبق  بهداشت  وزارت  دخانیات 
میزان مصرف سیگار  اعالم ساالنه  به  خود که موظف 
در کشور است، این وظیفه را تاکنون به انجام نرسانده 
و آمار مصرفی اعالم شده تنها به سال 9۵ بر می گردد. 
به هرحال همین عدم شفاف سازی و آگاهی بخشی موجب 
شده صنایع دخانی بر روی افزایش مصرف و تثبیت بازار 
خود در جامعه همچنان پیشتاز باشند و از مشکالت ارزی 
و افزایش قاچاق به عنوان ابزاری برای حفظ این بازار و 
افزایش تولید خود استفاده کنند. البته این روند نیز بر نظر 
نمایندگان  مجلس اثر گذاشته تا ورود جدی در رابطه با 

وصول منطقی مالیات بر دخانیات نداشته باشند.
انجمن  رییس  صحبت های  به  توجه  با  همچنین 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانی مبنی بر اینکه »انتظار داریم ۳00 میلیون یورو با 
توجه به اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 100 هزار نفری 
در این صنعت،  تامین شود«، باید نظر افکار عمومی را 
به این رقم بیش از هر وقت دیگری حساس کرد. در 
حالی صنعت دخانیات درخواست ارز بیشتر جهت تامین 
اشتغال 100 هزار نفر می کند که ساالنه بیش از ۶0 هزار 
نفر در کشور به علت استعمال دخانیات جان خود را از 
دست می دهند. به بیان دیگر، ادعای حمایت از اشتغال 
100 هزار نفری در برابر آمار باالی مرگ و میر و نیز ابتال 
به انواع سرطان و بیماری های مرتبط با استعمال دخانیات 

در کشور قرار دارد.

سخن اول
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س مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
عطااهلل معروفخانی، رئی

پیش،  چندی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
تولید  درصدی   21 کاهش  بابت  را  خود  نگرانی 
سیگار در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل اعالم کرد. بر اساس این آمار 
میلیون  میلیارد و 20  امسال 10  اول  ماهه  در سه 
نخ سیگار در کشور تولید شده که نسبت به تولید 
12 میلیارد و ۷00 میلیون نخ در مدت مشابه سال 
با  قبل 21.1 درصد کاهش داشته است. همچنین 
توجه به اینکه برآورد مصرف سیگار طی سه ماه 
1۶ میلیارد و 200 میلیون نخ است، برآورد میزان 
 2۴0 و  میلیارد   ۶ به  مدت  این  در  قاچاق  سیگار 
میلیون نخ رسیده که نسبت به برآورد سه میلیارد و 
۵00 میلیون سیگار قاچاق در بهار سال قبل ۷۸.۳ 
درصد افزایش داشته است. البته در این مدت ۶0 
در  این  است.  شده  صادر  هم  سیگار  نخ  میلیون 
حالی است که در بهار سال گذشته هیچ صادراتی 

در بخش سیگار صورت نگرفته بود.

حل مشکل تامین مواد اولیه
با همکاری وزارت صمت 

انجمن  رئیس  نیز  جاری  سال  ماه  تیر  میانه  در 
صادرکنندگان  و  واردکنندگان  تولیدکنندگان، 
برای  ارز  تخصیص  عدم  از  دخانی  محصوالت 
واردات مواد اولیه این صنعت طی سه ماه گذشته 
تولید  شده  باعث  مسئله  این  گفت:  و  داد  خبر 
هشت واحد از 1۵ واحد تولید محصوالت دخانی 
متوقف شود. او همچنین هشدار داده بود که ادامه 

اولیه  مواد  به  ارز  تخصیص  عدم  و  وضعیت  این 
این صنعت تا یک ماه بعد می تواند همه واحدهای 
تولیدی را به تعطیلی بکشاند. البته حدود یک هفته 
پیش عطااله معروفخانی، رئیس مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کشور گفت که بخش عمده 
مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولید سیگار با 
پیگیری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شده و مابقی 
در حال حل شدن است و ابراز امیدواری کرد که 
از  بود  شده  تعطیل  که  واحدهایی  تولید  به زودی 

سر گرفته شود.
از  استفاده  ضرر  به  نسبت  همچنین  معروفخانی 
و  داد  هشدار  سالمتی  برای  دخانی  محصوالت 
از  برخی  در  می دهد  نشان  آزمایش ها  که  گفت 
حیوانی  فضوالت  از  قاچاق،  دخانی  محصوالت 

استفاده شده است. 
بیش از هر وقت دیگری، باید به این نکته توجه 
اساس  بر  باید  کشور  در  سیگار  تولید  که  داشت 
تولید  کاهش  و  باشد  مصرف  بازار  واقعی  نیاز 
قاچاق  نباشد،  همراه  مصرف  کاهش  با  چنانچه 
این در حالی است که  به دنبال خواهد داشت.  را 
و  به روز  تجهیزات  از  استفاده  با  گذشته  سال  در 
حجم  بیشترین  صنعت،  وزارت  سیاست های 
است.  گزارش شده  قبل  تمامی سنوات  در  تولید 
تولید  افزایش  که  است  ذکر  قابل  نکته  این  البته 
آن  اولیه  مواد  تامین  در  وابستگی  کاهش  موجب 
با  نشده چراکه بخش قابل توجهی از سیگارهای 
برند خارجی تولید داخل، نیازمند واردات توتون 
خارجی است. همچنین با توجه به تبصره ۳ ماده 
102 قانون برنامه پنجم کشور مبنی بر خودکفایی 
در تولید سیگار و کاهش واردات آن و با نگاهی 
و  نظارت  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  آمار  به 
برنامه ریزی بر دخانیات متوجه می شویم که میزان 
تولید سیگار در سال 9۶ از ۴9 میلیارد نخ به ۵۵ 
این  شاید  است.  رسیده   9۸ سال  در  نخ  میلیارد 
حجم از تولید به لحاظ اقتصادی رقم خوبی باشد، 
و  بازار  تقاضای  میزان  افزایش  نشان دهنده  ولی 
مصرف آن است. یک ماه پیش، مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کشور اعالم کرد که به زودی 
واحدهای تولیدی که تعطیل شده بودند، با پیگیری 
خواهند  کار  به  آغاز  وزارت صمت  و  مرکز  این 
درصدی   21 کاهش  این  می توان  بنابراین  کرد. 
آن  قاچاق  رشد  افزایش  برای  جدی  معضل  را 

در  باشد  بهتر  شاید  را  قاچاق  مشکل  و  ندانست 
پر  که  حالی  در  کرد.  جستجو  دیگر  بخش های 
و  آسان  تأمین  عدم  نتیجه  قاچاق  است،  واضح 
منطقی بازار مصرف است. البته قرار بود این حجم 
از تولید، کاهش قاچاق سیگار را در پی داشته باشد 
که این مسئله نیز محقق نشد. از آنجاکه سیگارهای 
نامناسب حمل و نگهداری  قاچاق به دلیل شرایط 
خطرپذیری بیشتری دارند، به منظور حفظ سالمت 
بهداشت  بیشتر مسئوالن وزارت  جامعه همکاری 
و وزارت صمت حلقه مفقوده این بخش هستند. 
با  به کاالهای دخانی  اعطای کد رهگیری  با  البته 
توجه به تصویب بند )ت( ماده 2۸ قانون مالیات 
قانون   1۸ ماده   ۴ تبصره  نیز  و  افزوده  ارزش  بر 
مبازره با قاچاق کاال و ارز، اعطای کد رهگیری به 
از جمله  کاالهای دخانی و ساماندهی فروش آن 
مواردی است که تمامی کسانی که در این چرخه 
فعالیت دارند را رصد می کند که اگر این امر محقق 
ساماندهی  قاچاق،  کاهش  به  مؤثری  کمک  شود، 
فروش در سطح شهر و در نهایت اخذ مالیات بر 

کاالهای دخانی خواهد کرد.

سهمیه بندی ارز برخی از صنایع را
دچار مشکل کرده است

در  ارز  و  کاال  قاچاق  از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
 ۴ »در  گفت:  قرمز  کارت  با  اختصاصی  مصاحبه 
ماهه نخست سال جاری اغلب گروه های کاالیی 
ازجمله صنایع دخانی در رابطه با سهمیه بندی ارز 

وابستگی  به دلیل  شده اند.  مواجه  جدی  مشکل  با 
همان  )یا  اولیه  مواد  واردات  به  دخانی  صنایع 
تخصیص  عدم  و  کشور  خارج  از  آماده(  خرمن 
با  سیگارت  تولیدی  واحدهای  اکثر  ارزی،  منابع 

حداقل راندمان در تولید فعالیت می کنند.«
امیرمحمد پرهام فر در ادامه با اشاره به آمار منتشر 
بر کاهش 21  مبنی  از سوی وزارت صمت  شده 
درصدی در تولید سیگار در سه ماهه سال جاری 
ادامه  آتی هم  ماه های  در  اگر  کاهش  »این  افزود: 
به دنبال  را  قاچاق  افزایش  متاسفانه  باشد،  داشته 
تولید  کاهش  برندی  هر  در  اگر  داشت.  خواهد 
داشته باشیم، نیاز بازار مصرف آن به سمت سیگار 
قاچاق متمایل می شود و این موضوع اصال به نفع 

صنایع دخانی و سالمت جامعه نخواهد بود.«
وی تاکید کرد: »صنایع مختلف باید با هر شرایطی 
برخی  کنونی  شرایط  در  دهند.  تطبیق  را  خود 
داخلی  توتون  از  استفاده  با  داخلی  برندهای  از 
اولیه  مواد  از  مشترک  تولید  برندهای  برخی  و 
وارداتی تهیه می شوند که می توان با حفظ کیفیت 
و تجهیز دستگاه ها، مشکل کاهش تولید را تا حد 
زیادی مرتفع کرد. در حال حاضر که ارز بر روی 
واردات مواد اولیه تولید سیگار اثرگذار است، این 
از  استفاده  مانند  راه حل هایی  به دنبال  باید  صنعت 
توتون های داخلی )همکاری در ارتقاء سطح کشت 
توتون مورد نیاز خود در داخل(، تجهیزات به روز 
جهت فرآوری توتون و کاهش وابستگی ارزی به 

خارج از کشور باشد.«
مواد  تامین  در  خودکفایی  بر  تاکید  با  پرهام فر 
اصلی صنعت  اولویت های  از  یکی  به عنوان  اولیه 
اعطای  طرح  اجرای  به  اشاره  با  نیز  و  دخانیات 
از شهریورماه سال جاری  به سیگار  کد رهگیری 
افزود: »این طرح برای اولین بار در دنیا در سطح 
بسته سیگار )پاکت( عملیاتی می شود و با اجرای 
کد  یک  سیگار  )پاکت(  بسته  هر  به  طرح  این 
و  والد  رابطه  اصطالحا  و  می یابد  تخصیص  یکتا 
ایجاد  پالت  و  کارتن  باکس،  پاکت،  بین  فرزندی 
است.  رهگیری  قابل  سامانه  در  که  شد  خواهد 
بنابراین تشخیص و جمع آوری سیگار های جعلی 
و قاچاق در سطح عرضه با سرعت بیشتری انجام 

خواهد شد.«

اعطای مجوز به تولید بیشتر
بر خالف سیاست های سالمت است

اولویت تخصیص ارز
بخش درمان یا صنایع دخانی؟!

مناقشات در کاهش تولید سیگار و مشکالت ارز
امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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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 
وزارت بهداشت: »جریمه هایی 

که برای عدم پایبندی به قوانین 
مربوط به دخانیات وجود دارد، 
عبارتند از؛ برای فروش بدون 
پروانه محصوالت دخانی در 
حداکثر حالت ۲۶ میلیون 

تومان، فروش دخانیات به زیر 
۱۸ سال، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان، فروش نخی سیگار، ۱۸۷ 
هزار تومان و ... قید شده است«

»مالیات بر سیگار ۲۰ درصد 
بوده و سیگار بسیار ارزان است. 

میانگین قیمت پاکت سیگار 
در دنیا حداقل ۴ دالر است؛ در 
حالی که وصولی ما از مالیات 
کمتر از ۲ هزار میلیارد است 
و اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات 
از سیگار اخذ و قیمت سیگار 
نیز واقعی می شد، حتی اگر 

ارز دولتی به سیگار تخصیص 
می دادیم، باید یک پاکت 

سیگار ۱۶ هزار تومان به فروش 
می رسید«

محمدرضا مسجدی دبیرکل 
جمعیت مبارزه با استعمال 

دخانیات ایران: اگر ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز میزان قاچاق 
در این بخش را به  صورت مرتب 
و بر طبق شواهد اعالم می کرد 

و ستاد کشوری کنترل دخانیات 
وزارت بهداشت نیز که طبق 
مصوبه دهم جلسه خود این 
ستاد، موظف به اعالم ساالنه 

میزان مصرف سیگار در کشور 
است، این وظیفه را به درستی 

انجام می دادند، متاسفانه امروز 
شرکت دخانیات اینگونه بر روی 

سالمت جامعه نمی تاخت و از 
مشکالت ارزی و افزایش قاچاق 
به عنوان ابزاری برای حفظ بازار 

مصرف استفاده نمی کرد

پیش از این نیز دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال 
جهت  مجوز  اعطای  به  اشاره  با  ایران  دخانیات 
تولید بیشتر سیگار گفت: »متاسفانه اعطای مجوز 
و  کشور  در  سیگار  بیشتر  برندهای  تولید  جهت 
تسلط بر بازار مصرف، بر خالف سیاست های نظام 
سالمت کشور و قوانین مصوب این حوزه است 
که توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 

به عنوان متولی امر انجام شده است.«
محمدرضا مسجدی در ادامه تاکید کرد: »براساس 
 9۵ از  بیش  حاضر  حال  در  شده،  گزارش  آمار 
تامین  داخل  در  کشور  مصرفی  سیگار  درصد 
می شود و میزان قاچاق در سال های اخیر به شدت 
از  این روزها بحث  اگر  است. حال  یافته  کاهش 
ارز  تخصیص  در  مشکالت  به علت  تولید  کاهش 
است، شاید یکی از دالیل عمده آن این باشد که 
منابع مسئول تاکنون آمار و ارقام مستندی در این 

بخش به صورت شفاف منتشر نکرده اند.« 
وی در ادامه با اشاره به آمار مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور مبنی بر مصرف ساالنه 
سیگار کشور، تصریح کرد: »سال 9۶ رئیس سابق 
کشور  ساالنه  مصرف  که  کرد  اعالم  مرکز  همین 
حدود ۵۵ میلیارد نخ است و امسال رئیس فعلی 
افزایش ۳۶ درصدی مصرف سیگار  از  این مرکز 
خبر می دهد. معلوم نیست این افزایش مصرف بر 

چه اساسی اعالم شده است.«
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  »اگر  کرد:  تاکید  مسجدی 
کاال و ارز میزان قاچاق در این بخش را به  صورت 
ستاد  و  می کرد  اعالم  شواهد  طبق  بر  و  مرتب 
که  نیز  بهداشت  کنترل دخانیات وزارت  کشوری 
طبق مصوبه دهمین جلسه خود، موظف به اعالم 
این  ساالنه میزان مصرف سیگار در کشور است، 
وظیفه را به درستی انجام می دادند، متاسفانه امروز 
بر روی سالمت جامعه  اینگونه  شرکت دخانیات 
نمی تاخت و از مشکالت ارزی و افزایش قاچاق 
استفاده  مصرف  بازار  حفظ  برای  ابزاری  به عنوان 

نمی کرد.«
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
منطقی  غیر  ارقام  »اعالم  کرد:  تصریح  خاتمه  در 
سیگار  قاچاق  و  مصرف  مورد  در  واقعی  غیر  و 
در کشور تنها وسیله ای برای توجیه توسعه صنایع 
تاثیر  روند  این  همچنین  است.  کشور  در  دخانی 
این  به  تا  نمایندگان  مجلس گذاشته  نظر  بر  بدی 
از  ادامه  در  و  باشند  نداشته  جدی  ورود  عرصه 

وصول منطقی مالیات دخانیات جلوگیری شود.«

افزایش مصرف سیگار در 4 سال گذشته
دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
شواهد  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  نیز  کشور 
تاکنون  از سال 9۵  موجود طی ۴ سال گذشته و 
و  یافته  افزایش  کشور  در  سیگار  مصرف  میزان 
می توان پیش بینی کرد مصرف سیگار از ۶۵ میلیارد 
نخ در سال فراتر رفته است، تاکید کرد: »در سال 
در  در سال 9۷  و  نخ  میلیارد   ۴9 در مجموع   9۶
مجموع ۴۸ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده 
است اما در سال 9۸ برای اولین بار در این صنعت 
سال  در  نخ  میلیارد   ۵۵ مرز  به  تولید  ساله   100

رسید.«
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  معروفخانی  عطااله 
ارزشی  لحاظ  به  کشور  در  سیگار  تولید  میزان 
ساالنه حدود 1۷ هزار میلیارد تومان است، افزود: 
»متاسفانه مصرف سیگار در کشور افزایش یافته و 
نه تنها سن مصرف این کاال پایین آمده، بلکه به دلیل 
بانوان  بین  در  سیگار  مصرف  فرهنگی  تهاجمات 
این  کمتر  پیش  که 10 سال  در حالی  یافته  رواج 

موضوع وجود داشت.«
دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
فرهنگی  کار  متولی  »دستگاه های  گفت:  کشور 

سیگار  مصرف  کاهش  و  جلوگیری  مورد  در  نیز 
اقدامی انجام نمی دهند و بسیار کم به این موضوع 

می پردازند.«
دلیل  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  معروفخانی 
کاهش  درباره  فرهنگی  مباحث  به  نپرداختن 
مصرف سیگار، مباحث مربوط به اشتغال و درآمد 
و  دولت  »قاعدتا  گفت:  است؟  سیگار  از  حاصل 
وزارت صنعت نمی خواهد تولید در این حوزه را 
افزایش دهد، اما در راستای جلوگیری از واردات 

قاچاق چاره ای جز افزایش تولید وجود ندارد.«
وی با تاکید بر اینکه واردات سیگار قاچاق آسیب 
می کند،  وارد  مصرف کنندگان  سالمت  به  جدی 
گفت: »اگرچه مصرف سیگار در هر شرایطی برای 
مصرف کننده مضر است، اما مصرف سیگار قاچاق 
با توجه به مواد اولیه مضر به کار رفته در آن، بسیار 

خطرناک تر است.«
دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
کشور اظهار داشت: »نتایج آزمایشگاهی از سیگار 
رفته  به کار  مواد  که  می دهد  نشان  قاچاق  واردتی 
در  و  است  مضر  به شدت  سالمتی  برای  آن  در 
تولید  می شود.  امحاء  بخش  این  کشفیات  نتیجه، 
محصوالت دخانی در کشور دارای استاندارد های 
خاص خود است و لذا نتایج آزمایشگاهی آن هم 

مثبت است.«

واردات، توتون داخلی کشور را تامین می کند
میزان  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  معروفخانی 
واردات سیگار قاچاق بین 1۵ تا 20 میلیارد نخ در 
سال و ارزش سیگار قاچاق ساالنه حداقل 10هزار 
دخانیات  »شرکت  گفت:  است،  تومان  میلیارد 
ایران بین 20 تا ۴0 درصد از توتون داخلی برای 
مورد  اقالم  بقیه  اما  می کند،  استفاده  تولیدات 
می شود.  تامین  واردات  محل  از  تولید  برای  نیاز 
سایر شرکت ها 100 درصد اقالم مورد نیاز تولید 
و  فیلتر  برگ،  توتون،  ازجمله  دخانی  محصوالت 
اساس را از طریق واردات تامین می کنند. همچنین 
ازجمله  سیگار  تولید  نیاز  مورد  اولیه  مواد  عمده 

توتون از کشور های آفریقایی وارد می شود.«
وی در رابطه با طرح اعطای کد رهگیری به سیگار 
جهت برخورد با قاچاق بیان داشت: »تولیدکنندگان 
اجرای  مورد  در  خود  وظایف  به  کاماًل  سیگار 
آگاه هستند و وظیفه اصلی آن ها،  طرح رهگیری 
آن  اظهار  و  رهگیری  شناسه  دارای  سیگار  تولید 
تجارت  جامع  سامانه  در  رهگیری  شناسه های 
است. توزیع کنندگان عمده و خرده سیگار نیز از 
تاریخ یکم شهریورماه باید نسبت به استعالم شناسه 
مطمئن  سیگار  اصالت  از  تا  کرده  اقدام  رهگیری 
شوند و این امر تغییری در وظایف آن ها در سامانه 
جامع تجارت ایجاد نمی کند. یعنی توزیع کنندگان 
سراسری و استانی سیگار کمافی السابق باید خرید 
و فروش خود را در سامانه ثبت نمایند و نیازی به 

انجام فرایندی جدید در سامانه نیست.«

انتظار تامین 300 میلیون یورو
جهت حمایت از صنعت دخانیات

و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  رییس 
صادرکنندگان محصوالت دخانی هم اظهار داشت: 
شده  ایجاد  ارزی  مشکالت  که  حاضر  حال  »در 
می کند،  تامین  سختی  به  را  ارز  مرکزی،  بانک  و 
به  توجه  با  یورو  میلیون   ۳00 که  داریم  انتظار 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 100 هزار نفری در 
این صنعت،  تامین شود تا واحدهای تولیدی این 

صنعت متوقف نشوند.«
محمدرضا تاجدار ادامه داد: »در دهه ۷0 متاسفانه 
به عنوان کاالی سخت و  واردات کاالهای دخانی 
و  قانونگذار  مدتی  از  بعد  و  شد  ممنوع  زیان آور 

حاکمیت به این نتیجه رسید که اگر واردات انجام 
مجرای  از  کاال  این  باشد،   نداشته  تولید  و  ندهد 
به  بیشتری  آسیب  و  می شود  کشور  وارد  قاچاق 
اقتصاد وارد می کند. بنابراین با توجه به اینکه ۷۵ 
تولید  قاچاق  طریق  از  دخانی  محصوالت  درصد 
می شد و فقط 1۵ درصد تولید داخل بود، تصمیم 

گرفت که اجازه واردات بدهد.«
وی ادامه داد: »بعد از آن هم واردات را به تولید 
کاهش  را  واردات  میزان  و  کرد  تبدیل  مشارکتی 
داد. براساس برنامه پنجم و ششم، تولید مشارکتی 
هم تبدیل به تولید داخل شد و تمام کمپانی های 
بزرگ و تمام شرکت هایی که سهمی از بازار ایران 
داشتند، مکلف شدند که در داخل کشورمان خط 
تولید راه اندازی کنند و نیاز داخل از طریق تولید 

کشور تامین شود.«
صنعت  برای  که  رویه ای  »بنابراین  افزود:  تاجدار 
شده،  تعریف  ششم  و  پنجم  برنامه  در  دخانیات 
در  رویه  این  داریم  انتظار  و  است  درستی  رویه 

دوره های بعدی نیز ادامه پیدا کند.«
وی با اشاره به موضوع افزایش توان تامین نیازهای 
حال  »در  داشت:  اظهار  کشور  داخل  در  صنعت 
از  خارج  طریق  از  اولیه  مواد  درصد   ۷0 حاضر 
کشور تامین می شود. انتظار داریم با کمک مدیریت 
جدید بتوانیم ۳0 درصد از مواد اولیه این صنعت را 
در داخل کشور تامین کنیم. امیدواریم با مجموعه 
جدید عالوه بر تامین نیاز داخل به سمت صادرات 

محصوالت دخانی هم پیش برویم.«
وی افزود: »یکی از مهم ترین عوامل کاهش قاچاق 
تامین  با  افزایش تولید است که  سیگار به کشور، 
کنترل  هم  قاچاق  مقرر،  موعد  در  نیاز  مورد  ارز 
می شود. اگر تولید کاهش یابد، نیاز داخل از مسیر 

قاچاق تامین می شود.«

خطر ابتال به کرونا با افزایش مصرف سیگار
جدی گرفته شود 

چندی پیش نیز معاون وزیر بهداشت ضمن انتقاد 
از عدم اجرای برخی از قوانین مرتبط با دخانیات 
دخانی،  مواد  ناچیز  مالیات  همچنین  و  کشور  در 
گفت: »افراد سیگاری و مصرف کنندگان دخانیات 
معموال دچار مشکالت ریوی مزمن بوده و مستعد 
کرونا  جمله  از  واگیردار  بیماری های  به  ابتال 

هستند.«
علیرضا رئیسی با بیان اینکه ساالنه حدود ۶0 هزار 
اتفاق  دخانیات  مصرف  علت  به  کشور  در  مرگ 
هشت  حدود  جهان  در  آمار  »این  گفت:  می افتد، 
میلیون مرگ در سال است. آمار مصرف دخانیات 
حال  در  و  نیست  کاهش  حال  در  عنوان  هیچ  به 
افزایش است. تاکنون در کل دنیا حدود ۳۶0 هزار 
مرگ بر اثر کرونا اتفاق افتاده است و متاسفانه افراد 
سیگاری و مصرف کنندگان دخانیات معموال دچار 
مشکالت ریوی مزمن و مستعد ابتال به بیماری های 
واگیر از جمله کرونا هستند. آمارها نشان می دهد 
دخانیات  مصرف کنندگان  در  آسیب پذیری  که 
از  استفاده  با  نیز  قلیان  مصرف کنندگان  باالست. 
وسایل تدخینی مشترک، احتمال ابتال به بیماری ها 
از دالیلی که  این رو یکی  از  افزایش می دهند.  را 
تاکید بر عدم عرضه دخانیات در شرایط کرونایی 
از سوی دیگر  بود.  در قهوه خانه ها داشتیم، همین 
اگر فرد آلوده به ویروس کرونا، فیلتر سیگار خود 
می تواند  هم  موضوع  این  کند،  رها  محیط  در  را 

سبب انتقال ویروس کرونا بین افراد شود.«

سیگار خارجی که کولبران قاچاق می کنند 
کمتر از یک دالر است

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین در ادامه 
تاکید کرد: »نرخ های مالیاتی که برای دخانیات در 

برای سیگار،  این شرح است؛  به  نظر گرفته شده 
درصد،   2۵ داخلی  تولید  تنباکوی  و  پیپ  توتون 
با  داخل  تولید  تنباکوی  و  پیپ  توتون  سیگار، 
نشان بین المللی ۴0 درصد، سیگار، توتون پیپ و 
تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد و توتون خام وارداتی 
ایراداتی  از  یکی  که  درحالیست  این  درصد.   10
که سازمان جهانی بهداشت به ما می گیرد، مالیات 
هر  متوسط  ما  کشور  در  است.  سیگار  بر  پایین 
دالر  نیم  از  کمتر  و  تومان  هزار   ۷ سیگار  پاکت 
است؛ در حالی که هیچ جای دنیا قیمت یک پاکت 
سیگار کمتر از نیم دالر نیست و در کشور ما تنها 

کاالیی که گران نمی شود، سیگار است.«
قاچاق  افزود: »سیگار خارجی هم که کولبران  وی 
نمی توانم  دارد.  ارزش  دالر  یک  از  کمتر  می کنند، 
ندارد  پرده ای وجود  که دست های پشت  کنم  باور 
این قیمت ها نشان می دهد که جوانان ما را  چراکه 
پاکت های سیگار زیبا و قیمت  قرار داده اند.  هدف 
مدرسه  از  دانش آموزی  وقتی  است.  شده  کم  آن 
خارج می شود، با 2 هزار تومان حتی یک پاکت شیر 
نمی تواند بخرد اما می تواند چند نخ سیگار بخرد و 
با دوستانش بکشد و فندک هم مجانی است و این ها 
نشان می دهد که دست های پشت پرده وجود دارد. 
قیمت پراید به 90 میلیون تومان می رسد اما در کمال 

تعجب سیگار و دخانیات اصال گران نمی شوند.«
درصد   20 سیگار  بر  »مالیات  کرد:  تاکید  رییسی 
قیمت  میانگین  است.  ارزان  بسیار  سیگار  و  بوده 
پاکت سیگار در دنیا حداقل ۴ دالر است؛ در حالی 
میلیارد  هزار   2 از  کمتر  مالیات  از  ما  که وصولی 
سیگار  از  مالیات  درصد   ۸0 تا   ۷0 اگر  و  است 
نیز واقعی می شد، حتی اگر  اخذ و قیمت سیگار 
ارز دولتی به سیگار تخصیص می دادیم، باید یک 

پاکت سیگار 1۶ هزار تومان به فروش می رسید.«

گوش شنوایی از سوی صنایع دخانی نیست
رییسی همچنین درباره فروش سیگار در دکه های 
روزنامه فروشی نیز گفت: »دکه های روزنامه فروشی 
مجاز به فروش سیگار نیستند و این اقدام غیرقانونی 
است. از طرفی باید بدانید که فروش نخی سیگار 
با فروش سیگار  باید  ممنوع است و شهرداری ها 
در دکه های روزنامه فروشی برخورد کنند. ما مداوم 
تذکر می دهیم و اگر قدم هایی برداشته شده به خاطر 
سماجت های ما بوده است وگرنه گوش شنوایی از 

سوی صنایع دخانی نیست.«

وی افزود: »صنایع دخانی به روش های مختلف در 
تالش هستند جوانان را به سمت مصرف دخانیات 
که  جا هایی  بزرگ  فروشگاه های  در  دهند.  سوق 
جوانان عالقه بیشتری دارند، کنارش بسته سیگار 
گذاشته می شود. در کنار مدارس، سیگار به صورت 
نخی  فروش  که  حالی  در  می شود؛  فروخته  نخی 
سیگار ضرر زیادی به افراد می زند. بسته بندی های 
جذاب، توتون های معطر و... همگی عواملی برای 

تشویق جوانان به استفاده از مواد دخانی است.«

4 استان در صدر مصرف سیگار
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به آمار هایی 
در خصوص مصرف دخانیات در کشور، تصریح 
در  سال   1۸ باالی  افراد  درصد   10 »حدود  کرد: 
کشور به صورت روزانه سیگار مصرف می کنند و 
حدود 1۴ درصد هم در کل مصرف کننده دخانیات 
آمار در روستا ها حدود 1۵.۴ درصد  این  هستند. 
همچنین  است.  درصد   1۳.۶ شهر ها حدود  در  و 
باالترین شیوع مصرف سیگار مربوط به استان های 

مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز است.«
رییسی ادامه داد: »باالترین میزان مصرف دخانیات 
که عمدتا قلیان است در استان های جنوبی وجود 
و  بلوچستان  و  سیستان  هرمزگان،  بوشهر،  دارد. 
فارس رتبه اول مصرف قلیان را در کشور دارند. 
نیز  دخانیات  مصرف کنندگان  باالترین  همچنین 
تا ۵۵ سال هستند و در مورد  در گروه سنی ۴۵ 

نوجوانان 1۳ تا 1۵ ساله هم آمار جالبی نداریم.«
به  پایبندی  عدم  برای  که  جریمه هایی  درباره  وی 
قوانین مربوط به دخانیات وجود دارد، گفت: »برای 
فروش بدون پروانه محصوالت دخانی در حداکثر 
زیر  به  دخانیات  فروش  تومان،  میلیون   2۶ حالت 
1۸ سال، ۸ میلیون و ۷00 هزار تومان، فروش نخی 

سیگار، 1۸۷ هزار تومان و... قید شده است.«
قاچاق  درباره  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
کد  شدن  قید  »با  شد:  یادآور  نیز  دخانی  محصوالت 
رهگیری بر بسته سیگار ها می توان پیگیری های الزم را 
برای محل تهیه و توزیع انجام داد. متاسفانه در مورد 
قاچاق کاالی دخانی این صنایع دخانی هستند که در حال 
بزرگنمایی هستند و می خواهند اینگونه تولید محصوالت 
دخانی را افزایش دهند. مالیات بر دخانیات به هیچ عنوان 

باعث قاچاق نمی شود و این یک دروغ است.«
رییسی بیان کرد: »مهم ترین عامل که می تواند باعث 
کاهش مصرف سیگار شود، مالیات است. در جهان 
ثابت شده که هرقدر مالیات افزایش پیدا کند، مصرف 
کاهش خواهد یافت. در ترکیه مالیات یک مرتبه به ۷0 
افزایش یافت و مصرف دخانیات به وضوح  درصد 
البته قرار نیست مالیات فقط روی  کاهش پیدا کرد. 
افزایش  این  و  کند  پیدا  افزایش  سیگار های خارجی 
زیادی  داخلی  تولید  زیرا  باشد،  یکسان  باید  مالیات 
در زمینه سیگار داریم و گویی در این زمینه به شکلی 
خودکفا شده ایم که می توانیم صادرکننده هم باشیم.«

س انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی
محمدرضا تاجدار، ریی
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اینکه  بیان  با  بر دخانیات کشور  نظارت  برنامه ریزی و  رئیس مرکز 
برای جلوگیری از سوءاستفاده و یکپارچگی بازار سیگار کشور، طبیعی 
است که باید سیگارهای قبلی در یک مهلت معین به اتمام برسند، 
گفت: »این بازه زمانی در نامه ارسالی از سوی مرکز برنامه ریزی که 
مصوب کمیته فنی و با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی نظیر 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده، به کلیه عوامل زنجیره 

تأمین ابالغ شده است.«
اینکه برخی برندهای  افزود: »به جهت  ادامه  عطااله معروفخانی در 
سیگار زمان بیشتری را برای اتمام نیاز دارند، به عوامل زنجیره تجاری 
شده  مشخص  زمانی  بازه های  در  که  در صورتی  است  شده  اعالم 
سیگارهای فاقد شناسه به اتمام نرسید، حتماً موجودی های خود را 
اعالم کنند تا کمیته اجرایی طرح رهگیری نسبت به تصمیم گیری و 
اعالم بازه زمانی مجدد اقدام کند. بنابراین به هیچ عنوان قصد جلوگیری 
از عرضه »سیگارهای از پیش موجود« وجود ندارد و مرکز نظارت بر 
دخانیات کشور به عنوان متولی اجرای این طرح، حتماً کمال همکاری 
را با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انجام خواهد داد تا آخرین پاکت 
سیگار از سیگارهای فاقد شناسه به اتمام برسد. البته این امر نیازمند 
همکاری فعاالن بازار دخانیات برای فروش هرچه زودتر سیگارهای 

فاقد شناسه است.«

کاهش تولید برابر است با افزایش قاچاق
در شرایط تحریم، کاهش تولید در بسیاری از اقالم ضروری مانند 
لبنیات و ... را شاهد هستیم اما با افزایش قاچاق آن در اکثر مواقع 
تولید  کاهش  با  دخانیات  صنعت  وجود،  این  با  نمی شویم.  مواجه 
همواره ادعای افزایش قاچاق را مطرح می کند. حدود یک ماه پیش 
جهت توجیه افزایش قاچاق در کشور، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات اعالم کرد که به زودی تولید واحدهایی که تعطیل شده بودند، 
با پیگیری این مرکز و وزارت صمت آغاز به کار خواهند کرد. بنابراین 
می توان این کاهش 21 درصدی را معضل جدی برای افزایش رشد 
قاچاق آن ندانست و مشکل قاچاق را شاید بهتر باشد در بخش های 
دیگر جستجو کرد. در حالی که پر واضح است، قاچاق نتیجه عدم 
این حجم  بود  قرار  البته  بازار مصرف است.  منطقی  تأمین آسان و 
از تولید، کاهش قاچاق سیگار را در پی داشته باشد که این مسئله 
نیز محقق نشد. از آنجاکه سیگارهای قاچاق به دلیل شرایط نامناسب 
حمل و نگهداری خطرپذیری بیشتری دارند، به منظور حفظ سالمت 
جامعه، همکاری بیشتر مسئوالن وزارت بهداشت و وزارت صمت 
مورد نیاز است. البته با اعطای کد رهگیری به کاالهای دخانی با توجه 
نیز  افزوده و  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده 2۸  بند )ت(  به تصویب 
تبصره ۴ ماده 1۸ قانون مبازره با قاچاق کاال و ارز، اعطای کد رهگیری 
به کاالهای دخانی و ساماندهی فروش آن ازجمله مواردی است که 
تمامی افرادی 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 از کاالهای دخانی خواهد کرد.

به هرحال طرح سراسری اعطای کد رهگیری به سیگار برای شناسایی 
قاچاق آن در بازار، به گفته مسئوالن قرار است از ابتدای شهریورماه 
کلید بخورد. این درحالیست که مبارزه با قاچاق سیگار و کاهش آن 
تمامی  که  است  بهداشت  جهانی  سازمان  دستورالعمل های  ازجمله 
کشورهای عضو  باید به آن توجه کنند. این درحالیست که ایران در 
دخانیات  کنترل  بین المللی  معاهده  دو  به   1۳9۸ و  سال های 1۳۸۴ 

ملحق شد. چارچوب کنوانسیون کنترل دخانیات و پروتکل ریشه کنی 
تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی، تنها معاهداتی هستند که توسط 
سازمان جهانی بهداشت در سازمان ملل متحد ثبت گردیده و بسیاری 
از کشورهای عضو این سازمان را حول آن گرد آورده است. هدف 
از  آینده  و  حال  نسل های  حفظ  آن  پروتکل های  و  کنوانسیون  این 
اثرات زیان بار بهداشتی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی استعمال 
دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات است 
که هر دو سال یکبار دستورالعمل ها و اسنادی که در حمایت از این دو 
معاهده بین المللی تنظیم می شود، در جلسات دو ساالنه کنفرانس مورد 
بررسی و به تصویب اعضا می رسد. در طول برگزاری کنفرانس اعضا، 
اقداماتی که کشورهای موفق در اجرای مفاد این معاهدات داشته اند به 
سایر کشورهای عضو ارائه می شود و کشورها از تجربیات موفق برای 

ارتقای قوانین کنترل دخانیات خود بهره مند می گردند.

اعطای کد رهگیری
به ضرر سودجویان فروش غیرقانونی است

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین چندی 
پیش با انتقاد از فعالیت برخی افراد سودجو در فضای مجازی برای 
برهم زدن بازار سیگار گفت: »الزم به توضیح است که بیشترین سود 
را از اجرای این طرح، افرادی خواهند برد که با مجوز و به صورت 
قانونی مشغول فعالیت در بازار سیگار هستند و می خواهند از اصالت 
سیگار اطمینان حاصل کنند. طبیعی است برخی افرادی که فعالیت 
غیرقانونی دارند، از شفافیت استقبال نکرده و به شایعات دامن بزنند. 

زیرا کسب وکار آن ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.«
از  برخی  حذف  به  مربوط  شایعات  تکذیب  با  معروفخانی  عطااله 
کرد:  اعالم  کاال  این  رهگیری  طرح  اجرای  از  بعد  سیگار  برندهای 
»هموطنان و توزیع کنندگان سیگار اصاًل به شایعاتی مانند جلوگیری از 
خرید و فروش برندهای مجاز خارجی که در ایران تولید می شوند یا 
جلوگیری از فروش سیگارهای فاقد شناسه قبلی یا تغییر قیمت سیگارها 
توجه نکنند، چراکه تمام جوانب در اجرای این طرح مورد بررسی قرار 

گرفته و ضرر و زیانی متوجه فعاالن بازار سیگار نخواهد شد.«

دورنمای کاهش قاچاق با اعطای کد رهگیری
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است؛  شده  برابر  دو  تقریبا  سیگار  قاچاق  می دهد  نشان  )صمت( 
دو  از  افزایش،  درصد  با 9۷.۵1  سیگار  قاچاق  برآورد  که  به طوری 
میلیارد و ۴10 میلیون نخ سیگار در دو ماهه اول سال قبل به چهار 

میلیارد و ۷۶0 میلیون نخ سیگار در مدت مشابه امسال رسیده است.
گفتنی است که طرح رهگیری سیگار در اسفندماه سال گذشته با حضور 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رونمایی شد، اما اجرایی شدن 
این طرح به دلیل شیوع ویروس کرونا تاکنون به تعویق افتاده است. 
به گفته کارشناسان، با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع دخانیات 

می توان از عرضه سیگارهای قاچاق و بی کیفیت جلوگیری کرد.
این درحالیست که شرکت های خارجی، با تولید هر نوع سیگار در 
هر رده قیمت بدون هیچ محدودیت و چارچوبی که باید از سوی 
وزارت صمت ابالغ شود، در حال تولید سیگار هستند و براساس 
برنامه پنجم و ششم، تولید مشارکتی هم تبدیل به تولید داخل شد و 
شرکت های خارجی با همین سیاست فعالیت تولیدی در دهه هشتاد 
 JTI ،BAT را داشته اند. همچنین شرکت های پیشرو بازار مانند شرکت

ITC، در مجموع حدود ۷0 درصد سهم نخی و ۷2 درصد سهم ریالی 
بازار را در اختیار دارند. با خرید و ادغام شرکت ATI توسط شرکت 
JTI این شرکت با تولید در طبقه قیمتی شرکت دخانیات به تنهایی بالغ 
بر ۷.۳ درصد سهم بازار که در محدوده تولیدات شرکت دخانیات 
بوده را اشغال کرده است. حدود ۳0 میلیارد نخ یا نزدیک به نیمی از 
سهم بازار با ارزش 9 هزار میلیارد تومان نیز سهم قاچاق است. شرکت 
دخانیات ایران نیز حدود 10 درصد سهم نخی و ۶ درصد سهم ریالی 

بازار را در اختیار دارد.

اختالف دو برابری قیمت سیگار وینستون!
ناگفته نماند که این روزها قیمت انواع سیگار به دلیل عدم واردات مواد 
اولیه به شدت گران شده است. یکی از مصرف کنندگان در این رابطه 
می گوید: »پشت پاکت سیگار وینستون قیمت آن هشت هزار و ۵00 
تومان درج شده، در حالی که این سیگار در بازار به قیمت 1۶ هزار 

تومان به مردم فروخته می شود.« 
در همین حال رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در 
پاسخ به این پرسش که چرا قیمت سیگار وینستون گران شده است، 
گفت: »به دلیل عدم تخصیص ارز به مواد اولیه سیگار و همچنین دپوی 
مواد اولیه در انبار گمرکات، قیمت سیگار گران شد. بنابراین در چنین 
شرایطی اختالف قیمت بین کاالها در بازار طبیعی است و در بازار 
کاالها این اتفاق رخ می دهد.« عطااله معروفخانی افزود: »تولید سیگار 
به دلیل کمبود مواد اولیه به حداقل رسیده است. با این شرایط دالل ها 

در بازار ورود کرده و قیمت سیگار را باال می برند.«
وی به پیگیری وزارت صمت درباره کاهش میزان تولید سیگار اشاره 
کرد و گفت: »با پیگیری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات و 
همچنین وزارت صمت، امیدواریم هرچه زودتر مواد اولیه از گمرکات 

ترخیص شود تا مجدد قیمت سیگار به حالت قبل باز گردد.«

صنایع دخانی برای کاهش قاچاق
چاره اندیشی کنند

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز نیز در اینباره در مصاحبه 
اختصاصی با کارت قرمز گفت: »در ۴ ماهه نخست سال جاری، اغلب 
گروه های کاالیی ازجمله صنایع دخانی در رابطه با سهمیه بندی ارز با 
مشکل جدی مواجه شده اند. به دلیل وابستگی صنایع دخانی به واردات 
مواد اولیه )یا همان خرمن آماده( از خارج کشور و عدم تخصیص 
منابع ارزی، اکثر واحدهای تولیدی سیگارت با حداقل راندمان در حال 
تولید هستند.« امیرمحمدپرهام فر در ادامه با اشاره به آمار منتشر شده 
از سوی وزارت صمت مبنی بر کاهش 21 درصدی تولید سیگار در 
سه ماهه سال جاری افزود: »این کاهش اگر در ماه های آتی هم ادامه 
داشته باشد، متاسفانه افزایش قاچاق را به دنبال خواهد داشت. اگر در 
هر برندی کاهش تولید داشته باشیم، نیاز بازار مصرف آن به سمت 
سیگار قاچاق متمایل می شود و این موضوع اصال به نفع صنایع دخانی 
و سالمت جامعه نخواهد بود.« وی تاکید کرد: »صنایع مختلف باید با 
هر شرایطی خود را تطبیق دهند. در شرایط کنونی برخی از برندهای 
داخلی با استفاده از توتون داخلی و برخی برندهای تولید مشترک از 
مواد اولیه وارداتی تهیه می شوند که می توان با حفظ کیفیت و تجهیز 
دستگاه ها، مشکل کاهش تولید را تا حد زیادی مرتفع کرد. در حال 
حاضر که ارز بر روی واردات مواد اولیه تولید سیگار اثرگذار است، 
این صنعت باید به دنبال راه حل هایی مانند استفاده از توتون های داخلی 

)همکاری در ارتقاء سطح کشت توتون مورد نیاز خود در داخل(، 
تجهیزات به روز جهت فرآوری توتون و کاهش وابستگی ارزی به 

خارج از کشور داشته باشد.«
پرهام فر با تاکید بر خودکفایی در تامین مواد اولیه به عنوان اولویت های 
اصلی صنعت دخانیات و نیز با اشاره به اجرای طرح اعطای کد رهگیری 
به سیگار از شهریور سال جاری افزود: »این طرح برای اولین بار در دنیا 
در سطح بسته سیگار )پاکت( عملیاتی می شود و با اجرای این طرح به 
هر بسته )پاکت( سیگار یک کد یکتا تخصیص می یابد و اصطالحا رابطه 
والد و فرزندی بین پاکت، باکس، کارتن و پالت ایجاد و در سامانه قابل 
بنابراین تشخیص و جمع آوری سیگار های جعلی و  رهگیری است. 

قاچاق در سطح عرضه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.«

مصرف دخانیات ساالنه 1۲0 هزار میلیارد تومان
برای کشور هزینه دارد

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با 
اعالم اینکه قاچاق سیگار و مصرف دخانیات، ساالنه بیش از 120 هزار 
میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می کند، تاکید  کرد: »هزینه های 
تومان  میلیارد  از ۳0 هزار  بیش  به مصرف دخانیات،  مربوط  درمان 
برآورد می شود. البته به تبع افزایش هزینه های درمانی در سال  جاری، 
این عدد نیز افزایش پیدا کرده است. به طور مثال یک فرد مصرف کننده 
از دست  را  از عمر مفید خود  تا 1۵ سال  به طور متوسط  دخانیات 
می دهد. عالوه بر این، عوارض مصرف دخانیات نه تنها بر سالمتی 

عموم جامعه بلکه بر بخش های اقتصادی کشور نیز تأثیر منفی دارد.«
بهزاد ولی زاده در ادامه افزود: »هزینه هایی که بر بخش اقتصادی دولت 
تحمیل می شود، اعم از غیبت از محل کار، ناتوانی های مؤثر در کاهش 
بهره وری نیروی کار و سایر هزینه ها، بیش از ۷0 هزار میلیارد تومان 
را شامل می شود که با در نظر گرفتن هزینه های تحمیل شده به حوزه 

سالمت، این رقم به بیش از 120 هزار میلیارد تومان می رسد.«
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات، یکی از دالیل عدم 
موفقیت در افزایش عوارض دخانیات را نگرانی های دستگاه های ذیربط 
از افزایش قاچاق این کاال دانست و افزود: »متأسفانه مواد دخانی قاچاق 
به اشکال گوناگون وارد کشور شده و به فروش می رسد که نتیجه این 
فرآیند از دست رفتن درآمد های دولت و افزایش هزینه های درمان 
مصرف کنندگان دخانیات قاچاق است.« وی با تأکید بر لزوم مدیریت 
عوارض و مالیات صنعت دخانیات در کشور، گفت: »بر اساس قانون، 
بخشی از هزینه های درمان افراد مبتال به بیماری های ناشی از مصرف 
دخانیات، در قالب عوارض قانونی از تولیدکنندگان دریافت می شود 
که این درآمد برای مواد دخانی قاچاق مصرفی در کشور وجود ندارد.«
درمانی  هزینه های  تأمین  برای  برنامه ریزی  ولی زاده،  گفته  به 
مصرف کنندگان مواد دخانی با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه 
عایدی قانونی بابت سیگار های قاچاق وجود ندارد، دولت باید از سایر 
منابع ضروری خود برای این موضوع هزینه کرده و در نتیجه فشار 

مضاعفی به بخش بهداشت و درمان کشور وارد می شود.
وی در پایان با بیان اینکه حدود 1۴ درصد جمعیت باالی 1۸ سال 
بر  »عالوه  داشت:  اظهار  هستند،  دخانیات  مصرف کننده  کشور  در 
آسیب های جسمانی و مالی که مصرف کنندگان دخانیات به خود وارد 
می کنند، با تحمیل هزینه های هنگفت به نظام سالمت و اقتصاد کشور، 

موجب آسیب رسانی به عموم مردم می شوند.«

هیچگونه عوارضی
از سیگارقاچاق گرفته نمی شود

مالیات و  از  برنامه ششم توسعه، بخشی  قانون  بر اساس ماده ۷۳ 
عوارض دریافتی از تولیدکنندگان سیگار باید در جهت بازتوانی و 
بهداشت  وزارت  اختیار  در  آن  از مصرف  درمان عوارض حاصله 
قرار گیرد. این درحالیست که به دلیل عدم دریافت هیچگونه عوارض 
خاصی از سیگار های قاچاق، دولت مجبور است هزینه های درمان 
اعتبارات  سایر  محل  از  را  دخانیات  مصرف  از  ناشی  بیماری های 
بپردازد که در نتیجه حقوق تمام مردم تضییع می شود و باید مسئوالن 
این معضل  برای  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  به ویژه ستاد  مربوطه 
اساسی چاره ای بیندیشند. این درحالیست که بنابر اظهارات عطااله 
معروفخانی رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، با 
توجه به آمار و ارقام سال 9۵، ساالنه حداقل ۶۵ میلیارد نخ سیگار 
توسط حدود 20 تا 2۵ میلیون نفر در کشور مصرف می شود. البته 
با توجه به شواهد موجود در حال حاضر میزان مصرف سیگار در 
کشور افزایش یافته و می توان پیش بینی کرد از ۶۵ میلیارد نخ در سال 
فراتر رفته است. این در حالی است که میزان تولید سیگار در سال 
9۸ برای اولین بار به مرز ۵۵ میلیارد نخ و به لحاظ ارزشی تا حدود 
1۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین با توجه به ممنوعیت 
واردات سیگار، شکاف بین عرضه و تقاضا توسط کاالی قاچاق تأمین 
می شود؛ به طوری که میزان قاچاق ساالنه سیگار حداقل بین 1۵ تا 20 

میلیارد نخ به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
قاچاق سیگار از یک سو حقوق دولتی را تضییع کرده و تولیدکنندگان را 
طی یک رقابت نابرابر در موضع ضعف قرار می دهد و از سوی دیگر با 
افزایش هزینه های درمانی، بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص 
مصرف کننده  برای  شرایطی  هر  در  سیگار  مصرف  البته  می دهد. 
آسیب رسان است اما مصرف سیگار قاچاق با توجه به مواد اولیه مضر 
به کار رفته در آن، بسیار خطرناک تر بوده و در نتیجه ریسک ابتالی 

مصرف کنندگان به بیماری های ناشی از آن را افزایش می دهد. 
از طرف دیگر، بخشی از هزینه های درمان افراد مبتال به بیماری های ناشی 
از مصرف دخانیات، در قالب عوارض قانونی از تولیدکنندگان دریافت 
می شود. اما چنین مبلغی از مصرف کنندگان سیگار قاچاق دریافت نشده 

و در نتیجه این هزینه ها از جیب بیت المال پرداخت می شود.

تعیین تکلیف سیگارهای از پیش موجود
جهت اجرای طرح شناسه دار کردن سیگار
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در  کووید-19همچنان  شیوع  از  پس  دخانیات  صنعت 
ثابت نگه داشتن بازار مصرف خود برنده است. بنابراین 
افزایش آگاهی عمومی در رابطه با استعمال دخانیات و 
ابتال به کرونا منجر به همکاری عموم جامعه برای خروج 
سریعتر از این بیماری خواهد شد. پیشگیری از شیوع 
افزایش  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  کرونا،  ویروس 
سطح آگاهی عمومی و همکاری مردم وابسته است و 
کمپین های اطالع رسانی نیز به همین دلیل شکل می گیرند.
اگر  در خصوص دخانیات هم وضعیت همین است. 
برای  از ظرفیت خود  اجتماعی  و شبکه های  رسانه ها 
اقتصادی  و  سالمتی  مضرات  به  نسبت  آگاهی بخشی 
مصرف دخانیات به عموم مردم استفاده کنند، می توان 
شاهد نوعی تحریم مردمی دخانیات بود که به کاهش 
آمدن  پایین  و  عمومی  سالمت  افزایش  مصرف، 
هزینه های درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات 
بینجامد. سازمان جهانی بهداشت به کشورهای عضو 
این سازمان و کنوانسیون کنترل دخانیات، هشدارهای 
الزم را جهت تاثیر مخرب مواد دخانی بر روی ویروس 
کرونا بارها اعالم کرده است و صنعت دخانیات باید 
دوش  به  که  را  خساراتی  مالیات،  پرداخت  طریق  از 
دولت ها و بدنه سالمت جامعه وارد می شود را جبران 
کنند تا بدینوسیله دولت ها این مالیات های اخذ شده را 
برای سالمت عمومی هزینه کنند. متأسفانه کشور ما با 
وجود قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ 
و نیز مالیات بر ارزش افزوده، همچنان با استانداردها 
فاصله بسیار دارد. صنعت دخانیات می تواند با پرداخت 
مالیات بر اساس استانداردها و همراهی با بخش سالمت 
جامعه در جهت کاهش مصرف یا سازماندهی فروش 
قوانین  اساس  بر  کشور  سطح  در  دخانی  محصوالت 
مصوب در کاهش ابتال به کووید-19 همگام با سایر 

بخش ها حرکت کند.
را  بسیاری  شواهد  تاکنون  بهداشت  جهانی  سازمان 
اینکه مصرف دخانیات فاکتور پرخطر برای  مبنی بر 
کرده  منتشر  می رود،  به شمار  تنفسی  دستگاه  عفونت 
است. ویروسی که موجب ابتال به کرونا می شود، ابتدا 
سیستم تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد و بعد بروز 
آسیب خفیف تا حاد تنفسی را به دنبال دارد. بنابراین 
دیگری  وقت  هر  از  بیش  دخانیات  مصرف کنندگان 
به  ابتال  از  ناشی  عوارض  شدید  خطر  معرض  در 

کووید-19 هستند.

تعطیلی قلیانسراها، تصمیم موقت یا ادامه دار؟
بالفاصله  در سال گذشته  کووید-19  ویروس  ورود  با 
معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه ای به رؤسای 
پیگیری  خواستار  کشور،  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
افزایش  از  جلوگیری  به منظور  قلیان  عرضه  ممنوعیت 
ابتال به کرونا شد. علیرضا رئیسی در نامه ای به رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم کرد: »با 
توجه به بیماری کرونا در کشور، لزوم پیشگیری از این 
روند در اولویت برنامه های بهداشت و سالمت کشور 
قرار دارد. ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، با توجه به 
اینکه حضور در محیط های جمعی و شلوغ، تماس با اشیا 
و محیط های آلوده باعث انتقال سریع این ویروس می شود 
محصوالت  دود  با  مواجهه  و  مصرف  تأثیر  از  جدا  و 
ایمنی و مستعد شدن بدن  بر تضعیف سیستم  دخانی، 
ابزارآالت  از وسایل و  استفاده  بیماری ها،  به  ابتال  برای 
قلیان، افزایش ریسک خطر این بیماری را به همراه دارد؛ 
تهیه و  اماکن عمومی، مراکز  لذا ضروری است تمامی 
توزیع مواد غذایی عرضه کننده قلیان به حالت تعطیل در 
آمده یا از عرضه قلیان در آنها جلوگیری شود.« در این 
نامه خطاب به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
آمد: »دستور فرمایید ضمن استفاده از ظرفیت قانون جامع 
ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آیین نامه  و  دخانیات  کنترل 
1۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی با 
طرح اهمیت موضوع در کارگروه مربوطه به منظور اقدام 
هماهنگ و از طریق تشکیل تیم  های مشترک در این زمینه 

اقدام الزم صورت پذیرد.«
بیشتر  که  است  تفریحی  قلیان  مصرف  آنجاکه  از 
خطر  بنابراین  می شود،  انجام  دسته جمعی  به صورت 
تشدید  داده و موجب  افزایش  را  این ویروس  انتقال 
خطر انتقال آن به سایر افراد در جامعه می شود. بنابراین 
بهتر است این روند حتی پس از برطرف شدن شرایط 

اضطرار ناشی از شیوع ویروس کرونا ادامه یابد. البته 
فقط ماجرای کرونا نیست. استعمال قلیان چه به دلیل 
تنباکویی که در آن استفاده می شود و چه به دلیل لوازم 
جانبی آن مانند شلنگ و ...، نقش مهمی در گسترش 
بهتر  به دلیل حفظ سالمت عمومی،  دارد و  بیماری ها 
است تعطیلی قلیانسراها حتی پس از برطرف شدن این 

شرایط، ادامه پیدا کند.

کرونا با کسی تعارف ندارد!
در اینباره نیز دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن 
انتقاد از رشد صنایع دخانی در چند سال اخیر، گفت: 
»خطر موج جدید کرونا در مصرف کنندگان مواد دخانی 
به دنبال بازگشایی قهوه خانه ها یک هشدار جدی است. 
دخانیات می تواند برای کسانی که در معرض خطر ابتال 
به ویروس کرونا هستند، مشکل آفرین باشد. مطالعات 
نشان داده است که مصرف کنندگان کاالهای دخانی در 
صورت ابتال به بیماری کووید-19 شدت بیشتری از 
بیماری را تجربه خواهند کرد و احتمال بستری شدن 

آنها در آی سی یو هم افزایش می یابد.«
باشد  قرار  »اگر  افزود:  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
بازگشایی هایی صورت  قهوه خانه ها  و  رستوران ها  در 
گیرد و مراقبت های بهداشتی انجام نشود، فکر می کنم 
با موج جدید در گروهی مواجه هستیم که دخانیات 
مصرف می کنند. توصیه ما به افراد به ویژه قشر جوان آن 
است که از مصرف دخانیات و قلیان به شکل گروهی 
به راحتی  و  ندارد  تعارف  کسی  با  کرونا  کنند؛  پرهیز 
منتقل خواهد شد. همزمانی کرونا با هفته ملی مبارزه 
با دخانیات زمان مناسبی است که این پیام بهداشتی را 

به مردم برسانیم.«
ایران در  با استعمال دخانیات  دبیرکل جمعیت مبارزه 
پاسخ به این سوال که آیا به دنبال تعطیلی قهوه خانه ها 
میزان  در  کاهشی  روند  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پس 
مصرف قلیان را شاهد بودیم یا خیر نیز گفت: »در این 
مورد آمار دقیقی نداریم، اما ظاهر امر نشان می دهد وقتی 
در عموم جامعه قلیان به راحتی در دسترس نباشد، میزان 
مصرف آن کاهش پیدا کند. کرونا بهانه ای شده است تا 
سازمان بهداشت جهانی نیز در این خصوص توصیه هایی 
را مرتبا مطرح کند و به مردم در مورد مصرف دخانیات 

به ویژه به صورت جمعی هشدار دهد.«
وی افزود: »مدتی بود که مصرف قلیان میان خانم ها 
افزایش چشمگیری داشت، اما تغییر مصرف از قلیان 
به راحتی میسر نمی شود.  این قشر  میان  به سیگار در 
استقبال از قلیان انگیزه های خاص خود را دارد. برخی 
استفاده می کنند و شاید سیگار  آن  از  تفریح  به عنوان 
می دانیم  اما  نشود.  آنها  مصرف  جایگزین  به راحتی 
حدود 10 تا 1۵ درصد مصرف کنندگان قلیان به استفاده 
از سیگار روی می آورند. البته مطالعاتی در کشورهای 
اروپایی نشان می دهد در مدت قرنطینه کرونا مصرف 
سیگار در میان افراد سیگاری افزایش یافته است چراکه 

محدود به حضور در منزل بودند و سیگار را وسیله ای 
برای تسکین خود انتخاب کرده بودند.«

افزایش قیمت سیگار در دوران کرونا
جدی گرفته شود

قلیان،  مصرف  می رود  گمان  اینکه  بیان  با  مسجدی 
پس از شیوع کرونا به دنبال تعطیلی قهوه خانه ها کاهش 
یافته باشد، تصریح کرد: »اما در مورد سیگار دو اتفاق 
مهم افتاد. پس از شیوع کرونا، قیمت سیگار افزایش 
چشم گیری داشته است که متاسفانه هیچ مبلغی به جیب 
دولت و بیت المال نمی رود و تنها دالالن سود می برند. 
در حالی قیمت سیگار بین 10 تا 1۵ درصد افزایش 
داشته است که ما همچنان در مورد مالیات آن در جا 
می زنیم. ایران در مورد مالیات بر دخانیات در میان اکثر 

کشورها در رتبه پایینی قرار دارد.«
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معتقد 
است که تنها صنعت موفق کشور طی چند سال اخیر 
توانستند  صنایع  »این  گفت:  و  هستند  دخانی  صنایع 
یا ۵ واحد صنعتی به حدود 1۸  از ۴  این مدت  طی 
واحد تولیدی برسند. زمانی واحدهای تولیدی افرایش 
می یابند که منفعت و سود داشته باشند که در این مورد، 
دخانی  اقالم  بیشتر  تولید  یعنی  صنایع  این  سوددهی 
که مصرف بیشتر محصوالت دخانی را در پی خواهد 
داشت. متاسفانه در این زمینه وزارت صمت بر اساس 
مصوبات و آیین نامه ها عمل نمی کند؛ بر اساس مصوبات 
ستاد کشوری کنترل دخانیات، احداث هر واحد جدید 
که  درحالی  تایید شود؛  ستاد  در  باید  دخانیات  تولید 

وزارت صمت خودش اقدام به صدور مجوز می کند.«

درخواست برای تعطیلی قهوه خانه ها

نقش  بر  تاکید  با  نیز  آنفلوآنزا  کشوری  کمیته  عضو 
انتقال دهندگی ویروس از طریق قلیان،  تصریح کرد: »به 
عقیده بنده اکنون بهترین زمان ترک مصرف قلیان است 

و حتی باید ترتیبی اتخاذ شود که قهوه خانه ها تعطیل 
شوند. ویروس ها برای زنده ماندن به هوای سرد نیاز 
دارند. حتی زمانی که می خواهیم ویروسی را برای انجام 
تحقیقات به خارج از کشور بفرستیم، آن را در دمای 

منفی ۷0 درجه فریز می کنیم که ویروس زنده بماند.«
مسعود مردانی ادامه داد: »در صورتی که فردی مبتال 
است  عمومی  وسیله ای  که  قلیان  از  کروناویروس  به 
به  او  تنفسی  قطرات  طریق  از  ویروس  کند،  استفاده 
محفظه آب قلیان منتقل شده و زنده می ماند. هنگامی 
که نفر بعدی اقدام به استفاده از همان قلیان می کند در 
خطر ابتال به کروناویروس قرار می گیرد. نکته بسیار مهم 
این است که تعویض َسری قلیان هیچ نقشی در عدم 

انتقال بیماری نخواهد داشت.«
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر لزوم رعایت 
بهداشت در رستوران ها، افزود: »به مردم توصیه می کنیم 
و  کرده  خودداری  شلوغ  رستوران های  در  از حضور 
سعی کنند حتی اگر امکان تهیه غذا در منزل ندارند، نان 
و پنیر میل کنند. اما رستوران ها موظف هستند سطوح 
میزها، پیشخوان و... را به طور مرتب با مواد گندزدا ضد 
عفونی کنند. البته ذکر این نکته مهم است که ویروس 
با حرارت دیدن ضعیف شده و از بین می رود، اما در 
سطوح از ۳ ساعت تا 9 روز ماندگاری دارد که استفاده 
از محلول های حاوی الکل می تواند اثربخش باشد.« وی 
با تاکید بر عدم حضور در اماکن شلوغ و پرتردد، خاطر 
نشان کرد: »تعطیلی سینماها، مسابقات ورزشی، نرفتن 
به اماکن سیاحتی، عدم برگزاری مراسم عروسی و ختم 
و ... ازجمله نکاتی است که به قطع شدن زنجیره انتقال 

بیماری کنترل می کند.«
خصوص  در  همچنین  آنفلوآنزا  کشوری  کمیته  عضو 
خواص مصرف ویتامین C برای تقویت سیستم ایمنی 
بدن گفت: »قرص ویتامین C نه فقط برای مقابله با کرونا 
بلکه هنگام بروز سرماخوردگی و آنفلوآنزا نیز آنهم با 
بهبود  تا ۶ گرم در روز می تواند  باال یعنی ۵  دوزهای 
نخواهد  درمان  در  اساسی  نقش  اما،   کند  ایجاد  نسبی 
استفاده  کمکی  درمان  عنوان  تحت  آن  از  و  داشت 
می شود. توصیه ما این است که به جای خرید قرص 
ویتامین C از پرتقال، لیموشیرین و نارنگی استفاده شود.«
مردانی با اشاره به اینکه یک بار ابتال به ویروس باعث 
ایجاد ایمنی در بدن شده و بروز دفعات بعدی بیماری 
احتمال بسیار کمی خواهد داشت، اضافه کرد: »البته این 
در صورتی است که ژنوم ویروس تغییر نکند. با تغییر 
ژنوم ویروس حتی افرادی که پیش از این به بیماری 

مبتال شده باشند، می توانند در خطر ابتال قرار گیرند.«
وی با بیان اینکه کل دوره بیماری 1۴ روز است، اظهار 
استامینوفن،   از  استفاده  با  بیماری  بالینی  »اشکال  کرد: 
روز  تا ۷  بین ۵  و  می یابند  بهبود   ... و  شربت سرفه 
دوره بهبود بیماری است. اما در برخی تب، سرفه های 
خشک، تنگی نفس و ... ادامه داشته که ممکن است 
بیمارستان شود. مرگ و میر  سبب بستری شدن فرد در 

شده اند  آلوده  کرونا  ویروس  به  که  عادی  افراد  میان 
سال  باالی ۸0  افراد  اما  است،  درصد   ۳ تا   2 حدود 

مرگ و میر بیشتری نسبت به سایر افراد دارند.«

گزارش میدانی از سفره خانه های زیرزمینی
البته در رابطه با تعطیلی قلیانسراها جهت کنترل ویروس 
کرونا صحبت های بسیاری شد. ولی در این بین افرادی 
نیز هستند که با این تعطیلی به لحاظ مشکالت اقتصادی 
و  میان سالمت  انتخابی  این  البته  که  بوده اند  مخالف 
کسب و کار است. و در نهایت باید دید وزنه کدامیک 
در جامعه سنگین تر است. نعیمی یکی از قهوه خانه داران 
تهران می گوید: »در این قهوه خانه عالوه بر قلیان، دیزی 
و املت نیز عرضه می شد و ۶ نفر در آن مشغول به کار 
بودند اما مجبور شدیم کسب و کار خود را تعطیل کنیم.«
طبق آمارهای رسمی تا پیش از شیوع کرونا، فقط در 
سطح شهر تهران دست کم ۵ هزار واحد صنفی دارای 
مجوز در این حوزه مشغول به فعالیت بوده اند. در این 
کسب و کار  به  جواز  دریافت  بدون  هم  تعدادی  میان 
در دست  آنها  تعداد  از  دقیقی  آمار  که  می پرداخته اند 
هزار  دست کم  می دهد  نشان  برآوردها  اما  نیست 
قهوه خانه غیرمجاز در استان تهران به کسب مشغول 
بوده اند. کسادی در بازار قهوه خانه ها، قدیمی و جدید 
نمی شناسد، چنان که نعیمی از قهوه خانه داران با سابقه 
در خیابان حافظ با بیان اینکه زنگ موبایل امان او را 
بریده است، گفت: »االن هر روز کارگران و مشتریان 
به من زنگ می زنند که کی باز می کنید؟ از سوی دیگر 
مشکل تمدید قرارداد اجاره را داریم. معلوم نیست این 
وضعیت چه موقعی به پایان می رسد و از کی می توانیم 
را  قرارداد  اصال  و  کنیم  آغاز  را  خود  فعالیت  دوباره 

تمدید کنیم یا خیر؟«
اهمیت  و  کرونا  ستاد  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
سالمت مردم گفت: »ما هم جزو همین مردم هستیم 
و نمی خواهیم سالمت خود و خانواده مان را به خطر 
بیندازیم اما شرایط زندگی و اقتصادی ما باید در نظر 
ویروس  این  درگیر  نیز  دیگر  گرفته شود. کشورهای 
هستند اما یکسری تمهیدات در نظر گرفتند و با اجرای 
پروتکل های بهداشتی فعالیت می کنند. در کدام کشور 
یک صنف را به بهانه کرونا به طور کل تعطیل کرده اند؟ 
ما انتظار داریم حداقل یک جواب صریح به ما بدهند 
که مثال تا یکسال دیگر فعالیت صنف ما ممنوع است.«

و  قهوه خانه داران  اتحادیه  رئیس  نیز  این  از  پیش 
سفره خانه های سنتی با اشاره به وجود ۵ هزار واحد 
صنفی در تهران گفت: »در هر واحد به طور متوسط 
۶ نفر مشغول به کار هستند که می توان گفت تمام 
آنها سرپرست و نان آور خانواده هستند. پس با یک 
حساب سر انگشتی 100 هزار نفر به طور مستقیم تحت 
تاثیر تعطیلی ها قرار گرفته اند و در واقع اکنون حدود 
۵0هزار نفر از کارکنان قهوه خانه ها بیکار شده اند. البته 
زغال فروش،  همچون  صنف هایی  از  جدا  آمار  این 
به صورت  که  است  فروش  قلیان  یا  تنباکوفروش 
غیرمستقیم به صنف ما مربوط می شوند و اکنون نیز 
تحت تاثیر تعطیلی قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی 
قرار گرفته اند که با احتساب آنها در تهران این عدد به 

مراتب بیشتر خواهد شد.«
محسن نظری افزود: »وزارت کشور و پلیس اماکن و 
اتاق اصناف مشکلی با فعالیت ما ندارند و حتی به ما 
در این زمینه کمک می کنند. ما نیز پیشنهاد های خوبی 
با بهره گیری از افراد دارای تخصص بهداشت محیط به 
ستاد کرونا دادیم، اما وزارت بهداشت مخالفت می کند.«
یکبار  شلنگ  از  استفاده  ما  »پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
مصرف، قند های بسته بندی شده، ظروف یکبار مصرف 
برای عرضه غذا و چای و حتی قلیان یکبار مصرف و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی بوده اما وزارت بهداشت 
با وجود تایید وزارت کشور و اماکن نیروی انتظامی، 
تا وقتی کرونا وجود  آنها را رد و اعالم کرده  تمامی 
دارد صنف ما حق فعالیت ندارد. فعالیت بیشتر اصناف 
اقتصادی  توجیه  قلیان  عرضه  بدون  ما  زیرمجموعه 
ندارد و از ابتدای سال بسیاری از افراد مراجعه کرده و 
خواستار ابطال جواز خود شدند. اگر وضعیت به همین 
به ۸0  آینده نزدیک  ماه  پایان  تا  پیدا کند  ادامه  منوال 
درصد صنف ما فعالیت خود را برای همیشه متوقف 

خواهد کرد.«

ضرورت توجه به اطالع رسانی ضد کرونایی جدی گرفته شود

همراهی قلیانسراها با ویروس کرونا!

مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا
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تحقیقات دانشکده پزشکی استانفورد ثابت کرد، سیگار 
و  می کند  ریه جوان ها حمله  به  به شدت  الکترونیکی 
شرایط بسیار مساعدی برای ابتال به کووید- 19 را فراهم 
می کند. به نقل از دویچه وله، جوانانی که به طور مرتب 
سیگار الکترونیکی مصرف می کنند، به طور محسوسی 
بیشتر و شدیدتر از سایرین به بیماری کووید- 19 مبتال 
می شوند. این نتیجه ابتدا تنها با مقایسه آمار توسط تیمی 
از پزشکان به ریاست پروفسور بیماری های کودکان، 
هالپرن فلشر در مدرسه پزشکی استانفورد به دست آمد. 
نتیجه تحقیقات بعدی روز 11 اوت در مجله تخصصی 
»ژورنال سالمتی ادولسنت« منتشر شد. این تحقیق نشان 
می دهد در میان کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده، 
مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی پنج برابر بیشتر از 
سایر افراد هستند. این البته بدان معنا نیست که ریسک 
آلودگی برای مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی باالتر 
از سایر افراد است، بلکه نشان می دهد کسانی که به 
ویروس سارس-کوو2 آلوده شده اند و هم زمان سیگار 
الکترونیکی می کشند، پنج برابر بیشتر از سایر افراد آلوده 
نشانه های بیماری کووید 19 را دارند؛ نشانه هایی مانند 

سرفه، تب، خستگی و مشکالت تنفسی. 
کرونا،  آزمایش  از  پیش  ماه  یک  در  که  کسانی  برای 
کرده  مصرف  الکترونیکی  سیگار  یا  معمولی  سیگار 
باشند، ریسک بیماری ۶.۸ درصد باالتر است. این تحقیق 
نمی تواند آمار قابل اعتمادی برای کسانی که در این مدت 
فقط سیگار معمولی کشیده اند ارائه دهد چراکه تقریبا 
همه سیگاری ها، سیگار الکترونیکی هم مصرف می کنند.
داده های این پژوهش، نظریه ای را که پیش تر منتشر شده 
به  از غیرسیگاری ها  بود و می گفت سیگاری ها کمتر 
کرونا مبتال می شوند، رد می کند. نویسنده اصلی گزارش 
این تحقیق، شیوانی ماتور گایا می گوید: »نوجوانان و 
جوانان باید بدانند کسی که سیگار الکترونیکی می کشد، 

ریسک ابتالیش به کووید-19 صراحتا بیشتر است.«
داده  هشدار  جوانان  به  دروغین  امنیت  به  نسبت  او 
از  را  آنان  و می گوید: »خیلی ها فکر می کنند جوانی، 
کووید-19 مصون نگه می دارد، اما داده ها نشان می دهند 
این اصل برای کسانی که سیگار الکترونیکی می کشند 
مصداق ندارد؛ بلکه ریسک بیماری در این افراد نه فقط 

بیشتر، که بسیار بیشتر می شود.«
اطالعات چهار هزار و ۳۵1 نفر که بین 1۳ تا 2۴ سال 
سن داشتند از سراسر ایاالت متحده مورد استفاده محققان 
و  غیرسیگاری ها  تعداد  است.  گرفته  قرار  پژوهش  این 
سیگاری ها در این تحقیق برابر بوده و به سن و ریشه های 
قومی افراد شرکت کننده در این پژوهش نیز توجه شده 
است. شرکت کنندگان مورد این پرسش قرار گرفتند که 
آیا نشانه های بیماری کووید 19 را دارند یا نه، آیا تست 

کرونا داده اند و اگر داده اند آیا نتیجه آن مثبت بوده یا نه.

سیگار الکترونیکی و نقش آن
در افزایش خطر ابتال به کووید-19

تولید محصوالت دخانی بدون دود در حال تبدیل شدن 

دخانیات  صنعت  توسعه  مهم  مسیرهای  از  یکی  به 
تنباکوهای بدون دود و سیگارهای  در جهان هستند. 
الکترونیک، موجب بیماری و اعتیاد می شوند و خطر 
انتقال کرونا را دوران این پاندمی افزایش می دهند. پس 
از گذشت سال ها از کشف تنباکو و تولید مواد دخانی 
و  چپق  قلیان،  سیگار،  عمده  به طور  که  دودزا  سنتی 
پیپ را شامل می شد، صنایع تولیدکننده دخانیات برای 
فرار از قوانین کنترلی و سختگیرانه دولت ها همچنان 
در تالش هستند تا اهداف و منافع خود را از طریق 
محصوالت بدودن دود تامین کنند. این تنباکوها، بدون 
می شوند.  استفاده  حرارت،  اثر  بر  تجزیه  یا  سوختن 
محصوالت بدون دود شامل انواعی از توتون خام یا 
فرآوری شده است که به روش های جویدنی، مکیدنی 

و استنشاقی مصرف می شوند.
یک کارشناس مبارزه با دخانیات در این زمینه می گوید: 
یک  دود  بدون  دخانی  محصول  نوع  هر  از  »استفاده 
تنباکوی  نوع  هیچ  است.  سالمت  برای  عمده  خطر 
بدون دود، جایگزین ایمنی برای سیگار نیست. با این 
وجود شرکت های دخانیات اغلب این محصوالت را 
به عنوان جایگزین برای استعمال در مکان هایی که مجاز 
به استعمال دخانیات نیستند، به بازار عرضه می کنند. این 
در حالی است که با توجه به شواهد به دست آمده در 
مورد آسیب رسانی این محصوالت، بسیاری از کشورها 
استعمال  ممنوعیت  برای  شدیدی  محدودیت های 
سیگار الکترونیک و سایر محصوالت نوپدید در اماکن 

عمومی اعمال کرده اند.«
مهدی صابری در ادامه افزود: »استفاده از محصوالت 
برای  جدی  مشکالت  موجب  می تواند  دود  بدون 
در  الکترونیک  سیگارهای  تاثیر  شود.  افراد  سالمت 
شیوع کووید-19 از جمله آن است. استفاده از سیگار 
الکترونیکی ممکن است ژن های پاسخ ایمنی و التهابی 
دود  مشابه  روشی  به  را  بینی  اپیتلیال  سلول های  در 
سیگار  کاربران  است  ممکن  و  کند  سرکوب  سیگار 
ابتال به کرونا کند. وجود مواد  الکترونیکی را مستعد 
حامل مانند گلیسرین، در محلول سیگار الکترونیک با 
آسیب به کیسه های هوایی ریه سبب افزایش خطر ابتال 
به ویروس کرونا می شود و تماس دست با دهان توسط 
مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی نیز می تواند خطر 

ابتال به این ویروس را تشدید کند.«
و  الکترونیکی  سیگار  »چنانچه  می کند:  تصریح  وی 
مشترک  به صورت  تنباکو  مصرف  نوپدید  ابزارآالت 
استفاده شود، خطر انتقال ویروس نیز افزایش می یابد و 
با توجه به اینکه سیاست تعطیلی اماکن عرضه کننده این 
محصوالت در دستور کار مقابله با ویروس کرونا قرار 
گرفته، این موضوع دسترسی به سیگارهای الکترونیکی را 
محدود کرد. احتمال به اشتراک گذاشتن این محصوالت 
است  ممکن  جوانان،  بین  در  شرایط خصوصا  این  در 

رایج تر شود که به انتقال ویروس کرونا کمک می کند.«
صابری توضیح می دهد: »مصرف این نوع تنباکوها که 
عمدتا به صورت جویدنی است )به عنوان نمونه ناس( 

به واسطه  به مخاط دهانی  موجب وارد شدن آسیب 
آهک و مواد خورنده و ساینده موجود در آن و سبب 
تسهیل در ورود ویروس از طریق مخاط که یکی از 
دیگر  طرف  از  می شود.  ابتالست  راه های  شایعترین 
تنباکوی جویدنی با تضعیف سیستم ایمنی و نیز تاثیر 
بر افزایش دیابت و بیماری های قلبی و سرطان سبب 
می شود تا افراد مصرف کننده مبتال، بیشتر از افراد عادی 
در معرض افزایش تحمل عوارض و مرگ و میر باشند 
و به دلیل تاثیر مصرف این نوع تنباکو بر تشدید تولید 
بزاق دهان و دفع بزاق در محیط های عمومی موجب 
می شود که در صورت مبتال بودن فرد به ویروس کرونا، 

این بیماری به شدت انتقال یابد.«

بسیاری از محصوالت بدون دود
حاوی مواد شیمیایی سرطان زا هستند

بدون  محصوالت  از  »بسیاری  می کند:  تصریح  وی 
دود حاوی مواد شیمیایی سرطان زا هستند. مضرترین 
دود،  بدون  محصوالت  در  سرطان  ایجادکننده  مواد 
هستند.  تنباکو  و  توتون  مخصوص  نیتروزآمین های 
متفاوت  محصول  نوع  به  بسته  نیتروزآمین ها  سطح 
باشد،  باالتر  شیمیایی  مواد  این  سطح  چه  هر  است. 
خطر ابتال به سرطان بیشتر است.« این کارشناس اضافه 
خطر  است  ممکن  دود  بدون  »محصوالت  می کند: 
مرگ بر اثر بیماری های قلبی و سکته مغزی را افزایش 
دهد و می تواند به مسمومیت با نیکوتین یا حتی مرگ 
اشتباه  نبات  با آب  را  آن  منجر شود که  در کودکانی 
می گیرند. محصوالت بدون دود حاوی نیکوتین هستند 
که بسیار اعتیادآور است و می تواند به مصرف سیگار و 
استفاده از اشکال دیگر دخانیات منجر شود. در حقیقت 
استفاده از هر دو مورد سیگار و تنباکوهای بدون دود 
می تواند  و  دارد  رواج  جوانان  میان  در  خصوص  به 
خطرات بیشتری در آینده نسبت به استفاده از هر یک 

از این محصوالت را به تنهایی همراه داشته باشد.«

افزایش کووید-19 در بین جوانان سیگاری
از  حاکی  جدید  بررسی  یک  در  آمده  به دست  نتایج 
در  حداقل  الکترونیکی  سیگار  مصرف  که  است  آن 
بیماری  به  ابتال  خطر  افزایش  با  جوانان  و  نوجوانان 
به  محققان  بررسی  این  در  است.  مرتبط  کووید-19 
مطالعه روی بیش از ۴۳00 نوجوان و جوان آمریکایی 
1۳ تا 2۴ سال پرداختند. این افراد به پرسش هایی در 
مورد عادت به مصرف سیگار و سیگار الکترونیکی و 
مشاهده عالئم بیماری کووید-19 پاسخ دادند. در میان 
افرادی که تست تشخیصی کووید-19 انجام داده بودند 
مشخص شد مصرف سیگار الکترونیکی با افزایش پنج 
برابری احتمال ابتال به بیماری کووید-19 همراه است. 
همچنین افرادی که هم به مصرف سیگار الکترونیکی و 
هم سیگارهای معمولی اعتیاد داشتند، هفت برابر بیشتر 

در معرض ابتال به بیماری کووید-19 بوده اند.
محققان اظهارکردند: »جوانان تصور می کنند که به دلیل 

جوان بودن به کروناویروس آلوده نمی شوند یا عالئمی 
نتایج  اما  نمی کنند  تجربه  را  کووید-19  بیماری  از 
استعمال  به  عادت  که  افرادی  داد  نشان  مطالعه  این 
سیگارهای معمولی و الکترونیکی دارند، با خطر فزاینده 

ابتال به بیماری کووید-19 مواجه هستند.«
محققان از چرایی ارتباط میان مصرف سیگار و افزایش 
خطر ابتال به بیماری کووید-19 اطالعی ندارند اما به 
است.  مطرح  رابطه  این  در  فرضیه  چندین  آنان  گفته 
ریه ها  به  الکترونیکی  و  معمولی  سیگارهای  مصرف 
آسیب می زند و سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد 
و ممکن است فرد را در معرض کروناویروس و ابتال 
به بیماری کووید-19 قرار دهد. به نقل از الیوساینس، 
تماس  قبیل  از  رفتارهایی  محققان  گفته  به  همچنین 
دست ها با صورت و دهان هنگام مصرف سیگار می تواند 

احتمال خطر ابتال به کووید-19 را افزایش دهد.

تبلیغات دروغین صنایع دخانی 
صنایع دخانی هر روز ترفند تازه ای برای گرایش افراد 
به مصرف مواد دخانی در پیش می گیرند که استفاده از 
تنباکوهای بدون دود و سیگارهای الکترونیکی، ازجمله 
این تبلیغات دروغین است. ترویج این باور غلط که 
استفاده از تنباکوهای بدون دود و سیگارهای الکترونیکی 
می تواند به ترک سیگار کمک کند، موضوعی است که 
در این سال ها بیشتر تبلیغ می شود. در حالی که خوب 
می دانیم این تبلیغات، ترفند صنایع دخانی برای افزایش 

فروش محصوالت دخانی است.
ادعا  دخانی  مواد  تولیدکنندگان  که  است  این  واقعیت 
می کنند که محصوالت بدون دود می توانند به افراد در 
ترک سیگار کمک کنند، اما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه 
در  دخانیات  به مصرف کنندگان  دود  بدون  محصوالت 
این  از  استفاده  و  ندارد  وجود  می کند  کمک  آن  ترک 
محصوالت نه تنها مصرف سیگار را کاهش نمی دهد، بلکه 
باعث وابستگی شدید به نیکوتین می شود. تا به امروز، 
تا حدودی به دلیل تنوع محصوالت تدخینی الکترونیک 
پتانسیل  مطالعات،  از  بسیاری  پیرامون  کم  اطمینان  و 
این ابزار به عنوان یک مداخله ترک دخانیات در سطح 
جمعیت نامشخص است. مصرف کنندگان دخانیات باید 
کاماًل مصرف این مواد را ترک کنند و مراقب باشند که 
به مصرف کننده سیگارهای الکترونیکی که خطراتی برای 
نشوند.  تبدیل  می شوند،  محسوب  خودشان  سالمتی 
استفاده از هر یک از این محصوالت ممکن است خطر 

ابتال به کووید 19 را افزایش دهد.
سیگارهای  از  سالم تر  دود،  بدون  تنباکوهای  اینکه 
معمولی هستند، ادعایی کاماًل بی پایه و اساس است 
و  نیست  بی خطر  دود  بدون  تنباکوهای  از  استفاده  و 
با سرطان دهان، سرطان مری و سرطان لوزالمعده در 
بیماری های  موجب  می تواند  همچنین  است.  ارتباط 

قلبی، بیماری های لثه و ضایعات دهانی شود.
یکی دیگر از باورهای غلط، این ادعا است که قرارگرفتن 
در معرض دود دست دوم محصوالت گرم کننده تنباکو 

و سیگار الکترونیکی مضر نیست. اما واقعیت این است 
که ذرات معلق در هوا که از محصوالت گرم کننده تنباکو 
تولید می شوند، شامل مقادیر کمتری از مواد مضر نسبت 
به دود سیگارهای معمولی هستند ولی این بدان معنی 

نیست که این محصوالت بی خطر هستند.
الکترونیکی  سیگارهای  از  استفاده  طوالنی مدت  اثرات 
با  یا قرار گرفتن در معرض آنها هنوز ناشناخته است. 
این وجود، شواهد نشان می دهد که ذرات معلق در هوا 
سایر  و  نیکوتین  جمله  از  سمی  شیمیایی  مواد  حاوی 
موادی هستند که می توانند منجر به سرطان شوند. اگرچه 
تنباکو  حاوی  سیگارهای  مانند  الکترونیکی  سیگارهای 
دود نمی کنند، اما مردم را در معرض آئروسل دست دوم 

یا بخار قرار می دهند که حاوی مواد مضر است.
اینکه گفته می شود استفاده از سیگارهای الکترونیکی و 
محصوالت گرم کننده تنباکو، عامل خطر برای ابتال به 
بیماری کرونا ویروس نیست، یکی دیگر از ترفندهای 
صنایع دخانی است. در حالی که سیگارهای الکترونیکی 
ایمن تر و  تنباکو گزینه های  کننده  و محصوالت گرم 
بی خطر نیستند و ممکن است منجر به افزایش خطر 
عالئم شدید بیماری کرونا ویروس و بستری شدن فرد 

مصرف کننده در بیمارستان شود.

کشف واکسن کرونا از تنباکو!
غول دخانیات امریکا اخیرا مدعی کشف واکسن کرونا 
از پروتئین موجود در برگ تنباکو شده است. همزمان با 
افزایش رقابت میان شرکت های داروسازی جهان برای 
کشف واکسن ویروس کرونا، »شرکت آمریکایی انگلیسی 
تنباکو« اعالم کرد نسخه اولیه واکسن کووید19 خود را 
آزمایش می کند. این غول دخانیات آمریکایی اعالم کرد 
به واکسنی دست یافته که از پروتئین موجود در برگ 
تنباکو استخراج شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا 
قرار است به زودی به این شرکت برای آزمایش واکسن 
خود اجازه رسمی دهد. کینگزلی ویتون، رئیس بخش 
بازاریابی این شرکت در این باره گفت: »ما به موفقیت این 
واکسن بسیار امیدواریم. این اقدام بخش مهمی از راهبرد 
ما برای ساخت یک آینده روشن برای مردم جهان است.« 
پیش تر آزمایش اولیه این واکسن با موفقیت انجام گرفته 
بود و این شرکت از گیاه تنباکو مزارع خود واکسن کرونا 
را استخراج کرده است. این برای نخستین بار است که در 
جهان یک شرکت دخانیات مدعی کشف واکسن ویروس 
پیش تر سازمان جهانی  است.  تنباکو  برگ های  از  کرونا 
عالئم  می تواند  دخانیات  استعمال  کرد  اعالم  بهداشت 
ابتال به کووید 19 را در بیماران تشدید کند. از همین رو، 
کشیدن انواع تنباکو به هیچ عنوان برای مقابله با ویروس 
کرونا توصیه نمی شود. تاکنون نزدیک به 1۷ میلیون و ۶00 
هزار تن در جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند. از این 
میان، ۶۸0 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. سازمان 
زمان کشف  تا  است  مردم خواسته  از  بهداشت  جهانی 
واکسن موثر برای مقابله با کووید 19، در اماکن عمومی 

فاصله اجتماعی را رعایت و از ماسک استفاده کنند.

محصول دخانی بدون دود
برگ برنده صنایع دخانی در ایام کرونا



شماره 57 | مردادماه 1399|| 7 7

شهر  از  عبارت  دخانیات،  بدون  روستای  یا  شهر 
استعمال  و  عرضه  فروش،  آن  در  که  روستایی  یا 
نحوی  به  شده  مند  ضابطه  دخانی  محصوالت 
محافظت  دوم  دست  دود  با  مواجهه  از  مردم  که 
مستقیم  تشویقی  سازوکارهای  و  تبلیغات  شوند. 
مصرف کنندگان  شده،  محدود  آن  غیرمستقیم  و 
دخانیات به استعمال کمتر یا ترک آن تشویق شوند. 
در مجموع بر هر دو راهبرد کاهش تقاضا و کاهش 
عرضه تمرکز شود. همچنین انتظار می رود به تدریج 

شیوع استعمال دخانیات در آنجا کاهش یابد.
این درحالیست که ایران در سال های 1۳۸۴ و 1۳9۸ 
بین المللی کنترل دخانیات ملحق شد.  به دو معاهده 
پروتکل  و  دخانیات  کنترل  کنوانسیون  چارچوب 
ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصوالت دخانی تنها 
معاهداتی هستند که توسط سازمان جهانی بهداشت در 
سازمان ملل متحد ثبت شده و بسیاری از کشورهای 
عضو این سازمان را حول آن گرد آورده است. هدف 
این کنوانسیون و پروتکل های آن، حفظ نسل های حال 
و آینده از اثرات زیان بار بهداشتی، اجتماعی، زیست 
محیطی و اقتصادی استعمال دخانیات و قرار گرفتن 
افراد در معرض دود حاصل از دخانیات است که هر 
دو سال یکبار دستورالعمل ها و اسنادی که در حمایت 
از این دو معاهده بین المللی تنظیم می شود، در جلسات 
دو ساالنه کنفرانس مورد بررسی و به تصویب اعضا 
می رسد. در طول برگزاری کنفرانس اعضا، اقداماتی که 
کشورهای موفق در اجرای مفاد این معاهدات داشتند 
به سایر کشورهای عضو ارائه می شود و کشورها از 
دخانیات  کنترل  قوانین  ارتقای  برای  موفق  تجربیات 

خود بهره مند می شوند.
ایران، رییس کنفرانس آتی اعضای کنوانسیون جهانی 
باید  کنترل دخانیات در سال آینده خواهد بود و لذا 
اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم با توجه به جایگاه کشور 
به عنوان رئیس اجالس، دستاوردهای ارزشمند خود را 
در اجرای این معاهدات بین المللی به جامعه بین الملل 
ارائه نماییم. با توجه به تعهد جمهوری اسالمی ایران به 
حفاظت از سالمت عمومی و مفاد کنوانسیون جهانی 
جهانی  بهداشـت  سازمان  اولویت  دخانیات،  کنترل 
تحمیلی  استنشاق  حذف  و  مصرف  کنترل  امـر  بـه 
دود سیگار به خـصوص نـزد جوانـان و مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت استعمال 
دخانیات در اماکن عمومی، ضـرورت همـت ملـی بـا 
هـدایت و رهبـری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
مسئولیت  که  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  پزشکی 
سالمت جامعه را بر عهده دارد به شدت محسوس بـوده 
و الزم است تمام برنامه های مرتبط با کنترل دخانیات 
با جدیت و حمایت بی وقفه مسئوالن به اجرا گذاشته 
شود و از هـر کوشـشی در جهت افزایش آگاهی افراد 
از مضرات استعمال دخانیات و استنشاق تحمیلی دود 
سیگار و کاهش مـصرف آن در جامعـه دریـغ نگردد. 
کنوانسیون   ۸ ماده  اجرای  تاثیر  به  توجه  با  همچنین 
جهانی کنترل دخانیات در کاهش مواجهه افراد با دود 
دخانیات و فراهم نمودن محیط مناسب برای کاهش 
ابتکار  بهداشت  جهانی  سازمان  دخانیات،  مصرف 
اعالم  دخانیات  بدون  با  را  دخانیات  بدون  شهرهای 
کردن دو شهر مکه مکرمه و مدینه منوره، پایه گذاری 
متعاقبا  قاهره،  در  سازمان  این  ای  منطقه  دفتر  نمود. 
اجرای این برنامه را در دو شهر مقدس مشهد و قم به 
ایران پیشنهاد نمود که در سال گذشته جلسات حمایت 
طلبی با حضور نمایندگان آن سازمان با تولیت محترم 
حضرت معصومه )س( و مسجد مقدس جمکران و 
مسئوالن محترم حوزه علمیه قم برگزار گردید. مسئوالن 
و متولیان شهر مقدس قم نیز در جلساتی که با مسئوالن 
وزارت بهداشت داشتند حمایت خود را از اجرای این 
برنامه اعالم کردند و با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی 

قم، برنامه شهر بدون دخانیات اجرایی شد.

تالش برای تبدیل صادق آباد گلستان
به شهری عاری از دخانیات

اهمیت  به  اشاره  با  گالیکش  بهداشت  شبکه  رییس 
فرهنگ سازی برای جلوگیری از مصرف مواد دخانی 
به ویژه در میان کودکان و نوجوانان گفت: »تالش برای 
پله  به عنوان  سال   1۸ زیر  افراد  به  سیگار  نفروختن 
نخست رسیدن صادق آباد به شهری عاری از دخانیات 
داشت:  اظهار  است.« حسن رحیم زاده  اجرا  در حال 
»برای داشتن شهری عاری از دخانیات، پویش »نفس« 
از سال گذشته با هدف ارتقای دانش کسبه، والدین 
اثرات  مورد  در  زیر 1۸ سال  نوجوانان  و  کودکان  و 
منفی سیگار در گالیکش با اولویت شهر صادق آباد 
آغاز شد. تاکنون ۴0 واحد خواربارفروشی از مجموع 
۵۳0 خواربارفروشی گالیکش که 10 مورد آن در شهر 
با پیوستن به پویش نفس از سود  آباد است،  صادق 
در  را  محصول  این  دیگر  و  گذشته  سیگار  فروش 

فروشگاه خود عرضه نمی کنند.«
»همچنین  داد:  ادامه  گالیکش  بهداشت  شبکه  رییس 
هیچ خواربارفروشی در 2 روستای پادلدل و بش اویلی 
این شهرستان سیگار نمی فروشد که تالش می کنیم با 
اجرای برنامه های آموزشی و معرفی مضرات مصرف 
عاری  مناطقی  به  روستاها  این  اهالی،  به  دخانی  مواد 
افزود:  رحیم زاده  شود.«  تبدیل  دخانیات  مصرف  از 
فراغت،  اوقات  گذران  مناسب  فرصت  ایجاد  »برای 
جاده سالمت برای پرکردن ساعات تفریح کودکان و 
نوجوانان صادق آباد و انجام فعالیت های ورزشی مانند 

پیاده روی و دوچرخه سواری ساخته شد.«
وی با تاکید بر اینکه مشاهده سیگار در مغازه ها هم باعث 
می شود،  آن  مصرف  به  نوجوانان  و  کودکان  وسوسه 
نشست های  برگزاری  با  داریم  »تالش  داشت:  اظهار 
مختلف، کسبه و بازاریان بیشتری را برای پیوستن به این 

پویش ترغیب کنیم. «

حاجی شمس روستای بدون دخانیات
یزد  استان  حاجی شمس  روستای  در  که  سال هاست 
روستا  این  اهالی  از  یکی  نیست.  دخانیات  از  خبری 
سیگار  به  لب  روستا  این  اهالی  از  یک  »هیچ  گفت: 
نمی زنند و دود سیگار و قلیان را به ریه های خود راه 
نمی دهند تا مبادا پاکی ریه های بی ریایشان ترک بردارد.«
دهقان افزود: »در این روستا، ۳۵ خانوار زندگی می کنند 
که در ایام تعطیل به ۸0 خانوار می رسد. مردم این روستا 
که بیشتر در بخش کشاورزی و دامداری شاغل هستند، 

چهره دفاعی در برابر دخانیات به خود گرفته اند.«
وی اظهار داشت: »یکی از اهالی روستای حاجی شمس 
که در 9۵ سالگی به سر می برد، طوالنی بودن عمر خود 
در بخش  فعالیت  و  نکردن سیگار  مدیون مصرف  را 

کشاورزی عنوان می کند.«

باشکند، روستای بدون دخانیات
آذربایجان شرقی

مردم با صفای روستای باشکند در بخش تیکمه داش 
شهرستان بستان آباد،  ریه هایی پاک از هر گونه آلودگی های 
دخانی دارند. هیچیک از اهالی این روستا لب به سیگار 
نمی زنند. مهرداد شاکری دهیار روستای باشکند با بیان 
است،  نفر جمعیت  دارای ۳00  باشکند  اینکه روستای 
این روستا هیچ نوع دخانیاتی مصرف  می گوید: »مردم 
نمی کنند.« یکی از اهالی روستای باشکند نیز که در 110 
سالگی به سر می برد، طوالنی بودن عمر خود را مدیون 
مصرف نکردن سیگار و فعالیت بدنی عنوان می کند. قلی 
منادی با بیان اینکه در مدت عمر خود سیگار مصرف 
نکرده است، افزود: »اگر کسی هم سیگار بکشد، او را با 

مضرات مصرف سیگار آشنا می کنم.«
درمان  و  بهداشت  شبکه  درمان  و  بهداشت  معاون 
شهرستان بستان آباد نیز با برشمردن مضرات استفاده از 
سیگار گفت: »بررسی های انجام شده، نشان می دهد که 
هیچ کدام از افراد روستای باشکند مبتال به فشارخون، 

بیماری دیابت، آسم و انسداد ریوی نیستند.«
دکتر رامک زوار کعبه، ارتباط مستقیم مصرف دخانیات 
افزود:  یادآور شد و  را  قلبی و عروقی  بیماری های  با 
 ۳0 باالی  افراد  درصد   20 آباد  بستان  شهرستان  »در 
سال فشارخون دارند.« وی با اشاره به اینکه در استان 

آذربایجان شرقی چنین روستایی که عاری از دخانیات 
باشکند  »روستای  گفت:  است،  نشده  گزارش  باشد 
در  می تواند  دخانیات  بدون  روستای  الگوی  به عنوان 

کشور مطرح باشد.«
یکی دیگر از روستائیان باشکند نیز با بیان اینکه نزدیک 
به ۵0 سال است که در این روستا زندگی می کند، گفت: 
»در این روستا کسی را ندیده ام که لب به سیگار و یا 
دخانیات دیگر بزند.« جلیل صالحی که قد و قیافه اش 
به وزنه برداران می خورد، افزود: »افراد سیگاری که از 
سایر مناطق به این روستا می آیند با دیدن نفرت مردم از 
مصرف سیگار، خود به خود شرمنده شده، سیگار خود 
را خاموش می کنند.« حسینقلی احمدی یکی دیگر از 
اهالی باشکند از پیشقدمی مردم این روستا در امور عام 
المنفعه سخن گفت و افزود: »مردم این روستا هزینه های 
ناشی از مصرف دخانیات را در ساخت مسجد و کمک 

به نیازمندان صرف می کنند.«
به هر حال سیگار به عنوان یکی از عوامل مرگ و میر 
در  ساالنه  و  است  جبران ناپذیری  مضرات  دارای  و 
کشور حدود ۵0 هزار نفر در اثر استعمال آن جان خود 
را از دست می دهند. مردم روستای ۳00 نفری باشکند 
و  سیگار  مضرات  از  آگاهی  با  آباد  بستان  شهرستان 
دخانیات برای سالمتی در چارچوب یک رفتار فرهنگی 
که از گذشتگان به آنان به ارث رسیده است، از انواع مواد 
دخانی دوری می کنند. آنان به خوبی دریافته اند که داشتن 
استعمال  از  اجتناب  نیازمند  توانمند،  و  سالم  جسمی 
دخانیات است و با هم افزایی برای ادامه این سنت حسنه 
آباد در ۵۵کیلومتری شرق  می کوشند. شهرستان بستان 

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع است.

4 روستایی که سیگاری ها
نمی توانند به آنجا بروند

اهالی ۴ روستای ایالم هرگونه دودی را از خود دور 
و عنوان پاک ترین روستاهای کشور را کسب کرده اند.

ایالم استانی است که به ظرفیت های طبیعی شگرف و در 
عین حال محرومیت های بزرگش شناخته می شود؛ شرایط 
متناقضی که هم می تواند پله صعود سطح زندگی مردمانش 
باشد و هم بهانه ای برای افول و استیصال و درماندگی. در 
این میان و هنگامی که بسیاری از مردمان شهر و روستا به 
جبر محرومیت و خشکسالی و بیکاری، تن به مهاجرت و 
خانه به دوشی داده یا از سر استیصال به انواع دود و دم و 
مواد دخانی و غیردخانی پناه برده اند، اهالی چند روستای 
ایالم به این مواد »نه« گفته و با ترک خودخواسته آن، دست 
بر زانوی همت و غیرت زده اند تا آرزوهای خویش را در 
حرکت بازوان دست خود جست و جو کنند، نه در فضای 

دودآلود و خیالی سیگار و قلیان.
جودکی،   وچکاب  و  حیدرآباد  سفلی،  خوران  ونیت، 
از  یا  ساکنانشان  که  هستند  ایالمی  روستای  چهار 
گذشته های دور یا در همین چند سال اخیر، قید هرچه 
مواد دخانی و دودی را زده و سالمت خود و زندگی شان 
را تا حد زیادی تضمین کرده اند. دو روستای ونیت و 
خوران سفلی در بخش مرکزی شهرستان ایوان قرار دارد 
که پریدخت نجفی، بخشدار مرکزی ایوان درباره  شان 
دخانیاتی  گونه  هیچ  روستا  دو  این  اهالی  می گوید: 
مصرف نمی کنند و پاک بودن آنها پس از بررسی دقیق و 
نامحسوس بر ما محرز شده است. پاک بودن آنها باعث 

شده که نامشان در سامانه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر به عنوان مناطق پاک و بدون دخانیات ثبت 

شود. 
روستای ونیت 1۷۵ نفر جمعیت دارد و ۵2 خانوار، اما 
نه هیچ یک از ۸۶ مرد و نه حتی یک نفر از ۸9 زن آن 

تاکنون لب به سیگار و قلیان و ... نزده اند.
مسلم کریمی، عضو شورای ده ونیت به ما می گوید که 
پای دخانیات هیچ گاه به این روستا باز نشده که حاال 
بخواهد بسته شود. وی که ۳۷ سال سن دارد، نه خودش 
در تمام طول عمر یک سیگاری یا قلیانی در روستا دیده 
و نه حتی از ریش سفیدان شنیده که مردم هرگز سمت 

دخانیات رفته باشند.
مبارک  اتفاق  این  دلیل  ونیت،  روستای  شورای  عضو 
روستا  اهالی  بودن  خویش  و  قوم  و  خونی  پیوند  را 
از حال  اهالی روستا همه  تاکید می کند که  می داند و 
یکدیگر باخبر و مراقب یکدیگرند، طوری که مهم ترین 
از پرس و  قبل  به یک جوان حتی  دادن دختر  مالک 
مواد  انواع  به  وی  اعتیاد  عدم  درآمد،  و  شغل  از  جو 
دخانی است. ونیت البته خیلی آباد نیست و تقریبا هیچ 
امکانات تفریحی خدماتی ندارد و به گفته کریمی، همان 
طرح های تشویقی عمرانی که مسئوالن وعده اجرایش 
را داده بودند هم نصفه و نیمه به اجرا در آمده است و 
کالس های آموزشی خیاطی هم چندان کارایی نداشته، 
چون نه پولی در روستا هست و نه کارگاه تولیدی که 

مردم آموزه هایشان را در آن به بار بنشانند.

پیرهای این روستا چه همتی دارند
خوران سفلی، دیگر روستای بخش مرکزی ایوان، 2۷ 
خانوار دارد با 10۳ نفر جمعیت که ۴۷ نفرشان مرد و 
بقیه زن هستند. مردمان این روستا البته چند سالی است 

که به دخانیات پشت پا زده اند.
فتح اله خورانی، عضو شورای روستای خوران سفلی 
دست ساز  سیگار  نوعی  فقط  گذشته  در  که  می گوید 
با تنباکو در این روستا استعمال می شد؛ بیشتر توسط 
افراد پرسن و سال که همان ها هم از حدود پنج سال 
گرفتند.  رسان  آسیب  مواد  این  ترک  به  تصمیم  پیش 
دامداری  و  کشاورزی  هم  سفلی  خوران  مردم  شغل 
است، گرچه خشکسالی آسیب زیادی به این کسب و کار 
زده و جوانان زیادی را به سمت شهرها گسیل ساخته 
است. این روستا بسیار محروم است و به گفته خورانی، 
هیچ امکانات تفریحی خدماتی ندارد و تنها سرگرمی 
از کوه های  باال رفتن  باقی مانده در روستا هم  جوانان 
منطقه است. با این همه هیچ کدام از این محرومیت ها و 
کمبودها بهانه ای برای روی خوش نشان دادن جوانان و 

بزرگساالن به مواد دخانی و مخدر نشده است.

ممنوعیت استعمال دخانیات در »حیدرآباد«
استان ایالم یک روستای بدون دخانیات دیگر هم دارد؛ 
نامش حیدرآباد است و از توابع بخش سیوان شهرستان 
ایالم. این روستا 1۷0 خانوار دارد و ۶1۶ نفر جمعیت، 
بوی  خوشبختانه،  و  مذکور  روستای  دو  برخالف  اما 
کمبود و محرومیت نمی دهد، زیرا سرشار از ظرفیت های 
طبیعی و تاریخی گردشگری است و از سال ۸۴ که نامش 
در فهرست روستاهای هدف گردشگری کشور نشسته، 
پذیرای خیل گردشگران شده و در کنار کشاورزی، با 

ایجاد مجتمع های خدماتی و اقامتگاه های بومگردی، به 
درآمدهای خوبی رسیده است. مردم حیدرآباد از حدود 
1۵ سال پیش، یعنی همان زمانی که پای گردشگران 

به تدریج به روستا باز شد، بی خیال دود و دم شدند.
جان  می گوید  ما  به  حیدرآباد  دهیار  مظلومی،  حسین 
دلیل  به  روستا  سیگاری  اهالی  از  نفر  چند  سپردن 
بیماری های شدید ریوی از یک سو و حضور تدریجی 
از  زیبا  تصویری  گذاشتن  نمایش  به  و  گردشگران 
روستا از دیگر سو، حیدرآبادی ها را بر آن داشت، تا 
برای همیشه با مواد دودزا و دخانیات خداحافظی کنند. 
مردم این روستا حاال آنقدر به فکر سالمتشان هستند 
پیاده روی های  ده،  هماهنگی شورای  و  با حمایت  که 
خانوادگی ماهانه در یکی از جاده های زیبای حیدرآباد 

برگزار می کنند و ورزش اولویتشان است. 
در  آبدانان  شهرستان  جودکی  وچکاب  روستای 
جنوب استان ایالم هم چهارمین روستای پاک و بدون 
دخانیات این استان است که البته درصد آمار طالق و 
نزاع های خانوادگی در آن هم به سمت صفر میل کرده 
به شدت  آن  در  ریوی  و  عروقی  قلبی،  بیماری های  و 

کاهش یافته است.

30 ساله شدن روستای بدون دود »بلبل آباد«
اهالی روستای بلبل آباد در دهه های ۶0 و ۷0 بود که در 
واکنش به سخنان روحانی اعزامی در ایام تبلیغ، تصمیم 
به قطع مصرف انواع دخانیات و پاک کردن روستا از 
لوث هرگونه استعمال دود گرفتند. این روستا که در قلب 
کوه های بشاگرد قرار دارد با همت مردم خود توانست، 
نام روستای »پاک و بدون دود« را در هرمزگان را به نام 
خود به ثبت برساند. مردم این روستا دهم تیرماه سال 
۷0 مصادف با روز »عید غدیر«، در حرکتی خودجوش، 
یا سیگار  قلیان  افرادی که  قلیان ها را شکستند و  همه 
می کشیدند یا معتاد به مواد مخدر بودند، برای همیشه با 
دنیای دود و عوارض ناشی از آن خداحافظی کردند و از 
آن تاریخ تاکنون هرساله به شکرانه تعهد خود، این روز 
را جشن می گیرند. عباس زارعی عضو شورای اسالمی 
روستای بلبل آباد به خبرنگار شبستان گفت: »بیش از 
100 نفر از اهالی روستای بلبل آباد در سال های ۶۵ تا ۷0 

انواع دخانیات و مواد مخدر مصرف می کردند.«
وی با بیان اینکه یکی از روحانیون که برای امر تبلیغ 
به بلبل آباد آمده بود منشا تحولی بزرگ در این روستا 
شد، افزود: »سخنان این مبلغ دینی بر روی منبر، شوک 
بزرگی را به اهالی وارد کرد و مردم روستا را به سمت 

قطع مصرف دخانیات و مواد مخدر سوق داد.«
عضو شورای اسالمی روستای بلبل آباد ادامه داد: »هم 
اکنون که 29 سال از آن تاریخ می گذرد و تعهد و همت 
گونه  هیچ  همچنان  تا  شده  باعث  روستا  این  مردمان 
به  اهالی  نسازد،  آلوده  را  آباد  بلبل  پاک  هوای  دودی 
شکرانه نعمت پاکی خود و روستایشان، روز بدون دود 

روستا را به همراه عید غدیر جشن می گیرند.«
زارعی با اشاره به اینکه پس از گذشت دو دهه از عمر 
طرح روستای پاک و بدون دود در بشاگرد هم اکنون بلبل 
آباد به الگویی برای سایر مناطق تبدیل شده است، عنوان 
کرد: »شهرک مطهر یکی دیگر از مناطق بشاگرد است که 
بزودی طرح روستای بدون دود در آن اجرا می شود تا 
به عنوان دومین روستای پاک در شهرستان معرفی شود.«

روستاها
پیشگام در
مبارزه با دخانیات
شهرها درجا می زنند
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خطر سقط مکررجنین
مصرف سیگار، الکل و کافئین زیاد از برنامه روزانه حذف شود

نکشید«،  سیگار  »لطفا  ممنوع«،   کشیدن  »سیگار 
بارها  حتما   .  ... و  دارد«  ضرر  کشیدن  »سیگار 
تصاویر  شنیده اید.  و  خوانده  را  جمالت  این 
هشداردهنده روي پاکت  هاي سیگار را هم حتما 
راحت  خیلي  شاید  اما  دیده اید،  بارها  و  بارها 
دیده ها  از  کدام  به هیچ  و  کنید  را روشن  سیگار 
مي دهد  نشان  آمار  نمی کنید.  توجه  شنیده ها  و 
حال  در  ایران  در  زنان  کشیدن  سیگار  میزان  که 
افزایش است و این مسئله به خصوص در مورد 

زنان جوان جدي است. 
راه هایي  به  مختلف،  شیوه هاي  به  کشیدن  سیگار 
روي  بکنید،  را  فکرش  آنچه  از  بیشتر  خیلي 
زنان  اکثریت  متاسفانه  مي گذارد.  تاثیر  شما  بدن 
شروع  پایین  سن  از  را  کشیدن  سیگار  سیگاري، 
خود  سالمت  براي  خطري  را  آن  و  مي کنند 
نمي دانند زیرا احساس مي کنند بدن سالمي دارند 
و هیچ خطري آنها را تهدید نمي کند. زماني هم که 
آثار سوء و زیانبار سیگار کشیدن در آنها آشکار 
مي شود، آنقدر به سیگار عادت کرده اند که دیگر 
سیگار  کنند.  فکر  آن  گذاشتن  کنار  به  نمي توانند 
تاثیر  بدن  ارگان هاي  از  بسیاري  روي  کشیدن 
مي گذارد و سالمت آنها را به خطر مي اندازد اما 
در مورد زنان یک مسئله مهم دیگر وجود دارد و 
آن هم اینکه سیگار کشیدن باعث ایجاد تغییراتي 

در بدن مانند سقط جنین می شود. 
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
موثر  عوامل  از  یکی  زندگی  سبک  اینکه  بیان  با 
بر سقط مکرر است، گفت: »داشتن سبک زندگی 
خطر  می تواند  متناسب  وزن  داشتن  به ویژه  سالم 
مکرر  سقط  خطر  دهد.  کاهش  را  مکرر  سقط 
به ویژه  و  دارند  اضافه وزن  که  خانم هایی  در 
مقاومت  یا  پلی کیستیک  تخمدان  سندرم  دچار 
مصرف  همچنین  می یابد.  افزایش  انسولین اند  به 
می تواند  زیاد  کافئین  مصرف  و  الکل  و  سیگار 

خطر ابتال به سقط مکرر را افزایش دهد.«
سقط  تعریف  درباره  محمداکبری  اعظم  دکتر 
خودبه خودی جنین و سقط مکرر گفت: »منظور 
از سقط خودبه خود جنین، از دست رفتن بارداری 
پیش از هفته بیستم یا پیش از رسیدن وزن جنین 
به پانصد گرم است . منظور از سقط مکرر نیز دو 
است. سقط  بار سقط خودبه خودی جنین  یا سه 
مکرر هم چالش درمانی مهمی برای متخصصان و 
هم یک معضل بزرگ برای همسران است و حتی 
ممکن است روابط عاطفی و زناشویی زوج ها را 

تحت تأثیر قرار دهد.«
این فلوشیپ ناباروری، جنبه چالش برانگیز درمان 
قطعی  علت  که  دانست  مواردی  را  مکرر  سقط 
»در  داد:  توضیح  و  نمی شود  مشخص  سقط ها 
پیشرفته،  و  دقیق  بررسی های  به رغم  ما  مواردی 
ببریم  پی  مکرر  سقط  قطعی  علت  به  نمی توانیم 
با در نظر گرفتن  این موارد صرفًا  ناچاریم در  و 
همچنین  ببریم.  پیش  را  درمان  احتمالی  علل 
یعنی سقط  مهم ترین علت سقط مکرر زودرس، 
ناهنجاری های  یا  ژنتیکی  علل  اول،  ماهه  سه  در 
ژنتیکی  ناهنجاری   این  است.  جنین  کروموزومی 
سلول  یا  تخمک  سلول  از  ناشی  است  ممکن 
اسپرم باشد یا در مواردی، سلول اولیه سالم است 
سلولی  تقسیم  مراحل  در  ناشناخته،  دالیل  به  اما 
شایع ترین  می شود.  کروموزومی  اختالالت  دچار 
شدن  سه تایی  نیز  جنین  در  کروموزومی  اختالل 
برخی کروموزوم ها، از جمله کروموزوم 21 است. 
یکی دیگر از علل سقط مکرر، افزایش سن مادر 
است که با افزایش خطر ناهنجاری های ژنتیکی در 
جنین نیز همراه است. باال بودن سن مادر هنگام 
بارداری، یعنی پس از ۳۵ سالگی و به ویژه بیش 
از ۴0 سال، خطر سقط مکرر را افزایش می دهد 

زیرا با افزایش سن کیفیت تخمک به شدت کاهش 
می یابد.«

ناهنجاری های  به  ادامه  در  زنان  متخصص  این 
ساختاری رحم به عنوان یکی از علل سقط مکرر 
اشاره کرد و افزود: »مهم ترین ناهنجاری ساختار 
رحم که با سقط مکرر مرتبط است، رحم سپتوم دار 
است. در برخی از خانم ها به طور مادرزادی سپتوم 
یا دیواره ای در داخل حفره رحم وجود دارد که 
محل  و  ندارد  مناسبی  خون رسانی  سپتوم  این 
بنابراین  نیست.  جنین  النه گزینی  برای  مناسبی 
رشد  موانع  از  می تواند  رحم  در  سپتوم  وجود 

جنین و در نتیجه سقط مکرر باشد.«

دیابت پیشرفته و کنترل نشده
جدی گرفته شود

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
یکی  به عنوان  هورمونی  اختالالت  به  اشاره  با 
دیگر از علل سقط مکرر توضیح داد: »اختالالت 
یا  تیروئید  شدید  کم کاری  مانند  درون ریز  غدد 
نیز می توانند  پروالکتین  بودن سطح هورمون  باال 
باعث سقط مکرر شوند. همچنین دیابت پیشرفته 
و کنترل نشده نیز می تواند علت سقط مکرر باشد. 
تخمدانی  هورمونی  اختالالت  این ها،  بر  افزون 
بودن  پایین  و  پلی کیستیک  تخمدان  مانند سندرم 
نیز می توانند موجب سقط مکرر  ذخیره تخمدان 

جنین شوند.«
مؤثر  عوامل  از  نیز  را  زندگی  محمداکبری سبک 
سبک  »داشتن  افزود:  و  دانست  مکرر  سقط  بر 
زندگی سالم به ویژه داشتن وزن متناسب می تواند 
سقط  خطر  دهد.  کاهش  را  مکرر  سقط  خطر 
مکرر در خانم هایی که اضافه وزن دارند و به ویژه 
مقاومت  یا  پلی کیستیک  تخمدان  سندرم  دچار 
مصرف  همچنین  می یابد.  افزایش  انسولین اند  به 
می تواند  زیاد  کافئین  مصرف  و  الکل  و  سیگار 

خطر ابتال به سقط مکرر را افزایش دهد.«
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، 
سقط  علل  از  دیگر  یکی  به عنوان  را  ترومبوفیلی 
به طور  افراد  برخی  »در  گفت:  و  برشمرد  مکرر 
ژنتیکی سطح فاکتورهای ضدانعقادی خون کمتر 
است و در واقع این دسته از افراد بیشتر مستعد 
از  هستند.  ترومبوز  یا  خون  شدن  لخته  به  ابتال 
و  جفت  به  خون رسانی  وضعیت  این  که  آنجا 
جنین را مختل می کند می تواند باعث بروز سقط 
مکرر شود. خانم های مبتال به بیماری خودایمنی 
سندرم آنتی فسفولیپید نیز به دلیل تولید یک سری 
آنتی بادی های خاص، مستعد ترومبوفیلی اند و به 
قرار  مکرر  سقط  خطر  معرض  در  دلیل،  همین 

دارند.«
کرد  اشاره  ایمونولوژیک  علل  به  ادامه  در  وی 
واکنش  مکرر  سقط  علت  مواردی  »در  افزود:  و 
سیستم ایمنی بدن به جنین است. در این موارد، 
یک  به عنوان  را  جنین  مادر،  بدن  ایمنی  سیستم 
موجود بیگانه یا مهاجم شناسایی می کند و برای 
دفع آن آنتی بادی ها یا پادتن هایی ترشح می کند که 

موجب سقط جنین می شوند.«
در  مردانه  فاکتور  نقش  درباره  محمداکبری 
داد: »همان گونه که گفته  نیز توضیح  سقط مکرر 
اختالل  مکرر  سقط  اصلی  علل  از  یکی  شد، 
ناشی  می تواند  که  است  جنین  در  کروموزومی 
واقع،  در  باشد.  اسپرم  کروموزومی  اختالالت  از 
اختالالت کروموزومی اسپرم باعث می شود سلول 
مراحل  نتواند  و  شود  اختالل  دچار  جنین  اولیه 

رشد را به درستی طی کند.«
این متخصص زنان، سقط مکرر با علل ناشناخته 
دانست  مکرر  سقط  موارد  از  بزرگی  بخش  را 
علت  سقط  موارد  از  نیمی  از  »بیش  افزود:  و 

و  آزمایشات  از  پس  ما  یعنی  ندارند.  مشخصی 
تشخیص  به  نمی توانیم  شناخته شده  علل  بررسی 
علت قطعی برسیم. در چنین مواردی درمان را بر 
اساس علل احتمالی انجام می دهیم که در برخی 

موارد ممکن است مؤثر باشد.«

مشکالت نوزادان شیرخوار با مادران سیگاری 
زمان شیردهی سبب  در  همچنین مصرف سیگار 
ایجاد آلرژی و بیماری تنفسی در نوزاد می شود. 
متخصصان  انجمن  عضو  خصوص  همین  در 
زنان و مامایی ایران به مادران شیرده هشدار داد: 
»سیگار مقدار شیر را کاهش می دهد و در نتیجه 
مشکالت  با  شیردهی  زمان  در  نوزاد  وزن گیری 

مواجه می شود.«
مادر،  شیر  با  تغذیه  اینکه  بیان  با  پیروان  سوزان 
تغذیه ایده آلی برای نوزاد محسوب می شود، اظهار 
بسیاری هم  فواید  مادر  با شیر  »شیردهی  داشت: 
از  مادر  دارد. شیر  مادر شیرده  و هم  نوزاد  برای 
نظر مقدار چربی، قند، آب، پروتئین و مواد معدنی 
به نسبت صحیح برای نوزاد از همه مواد دارد و 
در حدی است که برای رشد و نمو طبیعی کودک 
وقتی  که  است  گونه ای  به  همچنین  است.  الزم 
اساس  بر  ترکیبات  این  می رود،  باالتر  نوزاد  سن 

نیازهای تغذیه ای کودک تغییر می کنند.«
این متخصص زنان و زایمان، راحت بودن هضم 
فواید  از دیگر  را  نسبت شیرخشک  به  مادر  شیر 
»بر همین  افزود:  با شیرمادر عنوان کرد و  تغذیه 
که  نوزاد  در  نفخ  مانند  گوارشی  عوارض  اساس 
بعد از مصرف شیرخشک شایع است، در تغذیه با 

شیر مادر کمتر دیده می شود.«

شیر مادر از نوزاد
در برابر بیماری ها حمایت می کند

پیروان با تاکید بر اینکه شیر مادر حاوی آنتی بادی 
یا پادتن هایی است که از مادر به نوزاد می رسد، 
توضیح داد: »این پادتن ها می تواند جلوی یکسری 
گوارشی،  بیماری های  مانند  مهم  بیماری های  از 
اسهال، بیماری های تنفسی و همینطور آلرژی در 
عفونت  شاهدیم  که  نحوی  به  بگیرد  را  نوزادی 
گوش در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند 
کمتر دیده می شود. باید دقت کنیم هر چقدر زمان 
نوزاد  به  بیشتر  فواید  این  باشد  بیشتر  شیردهی 

می رسد.«
عضو انجمن متخصصان زنان و مامایی با تاکید بر 
اینکه در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند 
خطر کمتری از مرگ ناگهانی نوزاد دیده می شود، 
باعث می شود مشکالت  مادر  تصریح کرد: »شیر 
کوتاه مدت و دراز مدت در نوزادان نارس کمتر 
شود. همچنین در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه 
می کنند خطر کمتری از مرگ ناگهانی نوزاد دیده 
می شود. شیر مادر باعث می شود مشکالت کوتاه 
مدت و دراز مدت در نوزادان نارس کمتر شود 
تغذیه  شیرمادر  از  که  نوزادانی  هوشی  بهره  و 

می کنند، بیشتر است.« 
پیروان ادامه داد: »وزن گیری نوزادانی که از شیر 
چاقی  احتمال  و  است  بهتر  می کنند  تغذیه  مادر 
نشان  مطالعات  می کند.  کمتر  کودک  آینده  در  را 
می دهد نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند از 

بهره هوشی باالتری برخوردار هستند.« 
این متخصص زنان و زایمان درباره فواید شیردهی 
شیر  که  مادرانی  »در  شد:  یادآور  هم  مادر  برای 
اکسیتوسین  هورمون  شیردهی  زمان  در  می دهند 
این  به  دارد.  انقباضی  اثرات  که  می شود  ترشح 
در رحم  هم  و  شیردهی  مجاری  در  هم  که  معنا 
در  که  انقباضاتی  می کند.  ایجاد  انقباضاتی  مادر 
رحم ایجاد می شود باعث می شود مادری که تازه 

زایمان کرده، در اثر شیردهی با سرعت بیشتری 
به حالت طبیعی بازگردد و همین نکته احتمال 

خونریزی پس از زایمان را کاهش می دهد.«
می شود  باعث  شیردهی  اینکه  بیان  با  پیروان 
را  زایمان  دوران  وزن  اضافه  شیرده،  مادران 
سریعتر از دست بدهند و سریعتر به وزن اولیه 
بازگردند، تصریح کرد: »دیده شده که یکسری 
پستان،  سرطان  به  ابتال  جمله  از  بیماری ها 
می دهند  شیر  که  مادرانی  در  رحم  و  تخمدان 
افسردگی  احتمال  دیگر  سویی  از  است.  کمتر 

بعد از زایمان کمتر است.«
یادآور  انجمن متخصصان زنان و مامایی  عضو 
شد: »باید شیردهی یکساعت بعد از تولد شروع 
شود چرا که در آغوش گرفتن مادر باعث ایجاد 
تماس عاطفی بین مادر و نوزاد می شود بنابراین 

بهینه است در ساعت اولیه شروع شود.«
پیروان درباره میزان کالری مصرف روزانه مادر 
شیرده هم توضیح داد: »در زمان شیردهی، مادر 
شیرده به طور معمول ۴۵0 تا ۵00 کالری اضافه 
مادر  یک  طبیعی  نیازهای  تا  دارد  نیاز  روز  در 
یعنی  برآورده شود.  است  که مشغول شیردهی 

2۵00 کالری باید به بدن برساند.«

مصرف دخانیات در زمان بارداری
مشکالت تنفسی نوزاد را در پی دارد

این متخصص زنان و زایمان به مادران شیرده هشدار 
داد: »مصرف سیگار در زمان شیردهی مضر است و 
ایجاد آلرژی و بیماری تنفسی در نوزاد می کند. سیگار 
همچنین مقدار شیر را کم می کند در نتیجه وزن گیری 
نوزاد در زمان شیردهی با مشکالت مواجه می شود.« 
وی درباره مصرف مایعات هم توصیه کرد: »مادری 
که شیر می دهد بهتر است مقادیر زیادی مایعات در 
روز مصرف و براساس تغذیه ای که دارد طبق نظر 
پزشک از مکمل های غذایی و ویتامین استفاده کند. 
زمان  در  قهوه  مصرف  میزان  درباره  متخصص  این 
شیردهی هم گفت: مقدار مجاز قهوه مصرفی 200 
میلی گرم کافئین یا یک فنجان است که مشکل آفرین 
بعد  اولیه  روزهای  در  کلی  به طور  اما  بود  نخواهد 
از تولد و همینطور در نوزادان نارس بهتر است از 

کافئین استفاده نشود.«
شیردهی  زمان  در  که  داروهایی  درباره  پیروان 
تصمیم گیری  که  شد  یادآور  هم  می شود  مصرف 
درباره مصرف دارو در زمان شیردهی به نظر پزشک 
بستگی دارد بنابراین مادر شیرده حتما موضوع را با 

پزشک در میان بگذارد.
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نقش مذهب در پیشگیری از استعمال دخانیات 
فعالیت  توسعه،  بنای  سنگ  کشور،  این  در  مذهب 
اجتماعی  ساختار  و  ادبیات  معماری،  هنر،  اجتماعی، 
از جمله سبک زندگی روزمره افراد است. اگرچه در 
متون دینی این کشور به طور خاص در مورد دخانیات 
مطلبی ذکر نشده، با این حال تاکیدات انجام شده در این 
خصوص تاثیر ویژه ای بر روی کاهش مصرف دخانیات 
در این کشور داشته است. نفوذ باورهای دینی و نوع 
ارزش های مردم بوتان نیز احتماالً یکی از عوامل عدم 
رونق تولید و فروش دخانیات در این کشور بوده است. 
بوتان  در  خودرو  صورت  به  ماریجوانا  اینکه  به رغم 
به وفور یافت می شود، اما به ندرت کاربرد تفریحی و 

استعمال آن در بوتان رخ خواهد داد. 
بوتان احتماالً یکی از اولین کشورهای جهان است که 
قانون کنترل تنباکو )1۷29( را به تصویب رسانده است. 
این قانون از سوی یکی از برجسته ترین رهبران مذهبی 
تصویب  به  نامگیال  نگاونگ  شبگردون  کشور،  این 
از  استفاده  در عدم  توجهی  قابل  تأثیر  امر  این  رسید. 
مذهبی  جامعه  و  راهبان  توسط  دخانی  محصوالت 
این کشور داشته است. نهادهای مذهبی و اماکن مهم 
عمومی مانند Dzongs )دفاتر اداری مرکزی( همچنان 
عاری از دخانیات هستند و اکثریت نسل قدیم بوتان 

رغبتی به استفاده از محصوالت دخانی ندارند.

1/5 درصد شهروندان بوتانی
دخانیات مصرف می کنند 

با این حال، اخیراً شاهد افزایش مداوم مصرف دخانیات 
به ویژه در میان نسل جوان این کشور بوده ایم. این موضوع 
ارتباطات  و  نوسازی  روزافزون  افزایش  به  می توان  را 
گسترده تر، گسترش دسترسی به رسانه های الکترونیکی 
و چاپی نسبت داد. هیچ مطالعه ای برای تعیین میزان مرگ 
و میر و عوارض ناشی از مصرف دخانیات در این کشور 
عفونت های  به  مبتال  بیماران  اگرچه  است.  نشده  انجام 
تنفسی به ترتیب حدود 18٪ زنان و 2۵٪ مردان از کل 
تشکیل  را  بهداشتی  مراکز  و  بیمارستان ها  بستری  آمار 
شهروندان  درصد   1/۵ می شود  زده  تخمین  می دهند. 

بوتانی محصوالت دخانی مصرف می کنند. 
وزارت  دخانیات،  پیامدهای مصرف  نظرگرفتن  در  با 
بهداشت این کشور با حمایت سازمان جهانی بهداشت 

پویش همگانی را برای تشویق شهروندان جهت توقف 
اواسط دهه  از راه اطالع رسانی در  استعمال دخانیات 
۸0 آغاز نمود. این تالش ها در آن دوره با پویش های 
مناسبت  به  بهداشت  جهانی  سازمان  که  اطالع رسانی 
نقطه  آغاز شد.  بود،  داده  ترتیب  بدون دخانیات  روز 
عطف تالش های ضد دخانی بوتان در دهه 90 کلید 
خورد. در این بازه ترویج سبک زندگی سالم به یکی از 
خطوط کلی فعالیت نظام سالمت در این کشور تبدیل 
شد. با اجرای شدن برنامه جامع کشور عاری از الکل و 
دخانیات در سال 199۸ فعالیت های انجام گرفته در این 

خصوص متمرکزتر و پایدارتر شد. 

بوتان هدف شرکت های
چندملیتی دخانیات نیست

کنترل دخانیات در بوتان تجربه ای است که از بسیاری 
حساب  به  جهانی  بعد  در  نظیر  بی  تجربه ای  جهات 
می آید. دین، فرهنگ و سنت تاکنون نیروهای بازدارنده 
قدرتمندی در برابر مصرف دخانیات بوده است. عالوه 
بر این، بوتان کوچک بازار مورد توجه شرکت های چند 
مسائل  عمده  رو  این  از  است.  نبوده  دخانیات  ملیتی 
مربوط به دخانیات که سایر جهان را مبتال می کند، از 
جمله کشت، تولید و تبلیغات مستقیم دخانیات برای این 
کشور موضوعیت نداشته است. در حالی که بیلبوردهای 
تبلیغاتی در بسیاری از کشورها شامل تبلیغات دخانیات 
می شود، در بوتان نمادهای آئینی مذهبی ارتفاعات این 

کشور را آراسته است.
 ،۸0 دهه  در  دخانیات  کنترل  برنامه های  آغاز  از  بعد 
در  ماموریت ها  اصلی ترین  از  یکی  به  فعالیت ها  این 
نظام سالمت در این کشور تبدیل شد. انتشار پیام های 
دخانیات  مصرف  عوارض  در خصوص  آگاهی بخش 
سالمت،  مدافع  گروه های  و  مذهبی  جوامع  طریق  از 
دانشگاه های علوم پزشکی و در قالب برنامه های ارتقاء 
سالمت تنفسی ادامه یافت. با این وجود، پیاده سازی یک 
برنامه جامع ضد دخانیات در بعد ملی در سال 199۸ 
زمانی امکان پذیر شد که این موضوع در سطح مناطق 
مختلف کشور به یک اولویت تبدیل شد. تا پیش از این 
مناطق مختلف بوتان به صورت خودجوش برنامه کنترل 
دخانیات را پیاده سازی می کردند. استفاده از بخش های 
مختلف با کارکردهای چندبخشی یکی از عوامل پیشبرد 

اهداف طرح های ضد دخانیات در بوتان بوده است. 
مشاوره، آموزش و انتشار اطالعات مناسب با بهره گیری 
فردی  بین  ارتباطات  همچنین  ارتباطی  رسانه های  از 
راهکارهایی است که از سوی برنامه کنترل دخانیات 
مانند  ملی  بعد  در  اقداماتی  است.  گرفته شده  کار  به 
ایجاد مکان های عاری از دخانیات، تالش برای کاهش 
تقاضا همچنین افزایش مالیات بر واردات دخانیات نیز 
برنامه هایی بود که از طریق یک کارگروه چند بخشی 

مورد پیگیری قرار گرفت. 

19 منطقه از ۲0 منطقه کشور بوتان
فروش دخانیات را ممنوع اعالم کرده اند

با این حال کمبود منابع مالی، راه های ارتباطی ناهموار 
و جوامع پراکنده هزینه های زیرساخت و ارائه خدمات 
می ساخت.  دشوار  را  بوتان  در  درمانی  و  بهداشتی 
روزآمد،  ارتباطاتی  امکانات  به  محدود  دسترسی 
تالش ها برای ارتقاء سالمت را بسیار گران تر از نقاط 
دیگر می کرد. اختالف نظر در خصوص اولویت های 
سالمت همچنین محدودیت تخصیص بودجه، توجه 
به برنامه دخانیات را با چالش هایی مواجه کرده است. 
عالوه بر این کمبود تحقیقات گسترده و بررسی های 
اولیه در خصوص کنترل دخانیات، از دیگر مشکالت 

برنامه های کنترل دخانیات در بوتان است. 
با وجود محدودیت های ذکر شده ، از زمان آغاز فعالیت های 
کنترل دخانیات در بوتان دستاوردهای قابل توجهی در این 
زمینه حاصل شده است. هم اکنون 19 منطقه از 20 منطقه 
کشور بوتان فروش دخانیات را ممنوع اعالم کرده اند. اکثر 
ساختمان های اداری، اماکن مقدس، مؤسسات آموزشی، 
نقل عمومی  اجتماعات و حمل و  مراکز درمانی، محل 
در سراسر این کشور عاری از دخانیات اعالم شده است. 
تا به امروز این کشور برای ابتکارات انجام شده در زمینه 
کنترل دخانیات، هشت مدال کسب کرده است. رسیدن 
به جایگاه رهبری، راهنمایی و پشتیبانی ناشی از باالترین 
میزان مشارکت و مسئولیت پذیری در سطح فردی، محلی 

و ملی بوده است.
ارتقاء سبک زندگی سالم

یک عنصر مهم در اهداف توسعه بوتان
این کشور  پادشاه  این کشور تحت هدایت مسئوالنه 
پیشرفت چشمگیری  وانگچوک،  سینگ  جیگم  یعنی 

را در شاخص های گوناگون توسعه تجربه کرده است. 
ارتقاء سبک زندگی سالم یک عنصر مهم در اهداف 
توسعه این کشوراست. بهزیستی فرد، خانواده، جامعه 
و ملت در دستور کار دولت سلطنتی قرار دارد. متوسط 
بخش  به  دولت  درآمدهای  از  11درصد  تخصیص 
بهداشت، نشان دهنده این تعهد باال به موضوع سالمت 
سنگای  اشیا  ملکه  وی،  حکمرانی  دوران  در  است. 
چودن وانگچوک به طور جدی بر روی مسائل اجتماعی 
او  است.  داشته  مشارکت  سالمت  زمینه  در  ویژه  به 
مدارس  بوتان،  دورافتاده  مناطق  از  پیوسته  به طور 
بر  می کند. عالوه  بازدید  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  و 
پیگیری موضوعات مرتبط با سالمت از جمله کنترل 
دخانیات، سوء مصرف مواد مخدر و بهداشت باروری، 
کارکنان  شامل  که  مناطقی  در  شخصی  به طور  ملکه 
وظیفه چند بخشی، دانش آموزان و عموم مردم است به 

بحث و گفتگو می پردازد.
وزیر  فعال  هدایت  با  سالمت محور  کارزارهای  این 
بهداشت، درمان و آموزش زمینه را برای ابتکار عمل 
هماهنگ و چند بخشی در زمینه کنترل دخانیات هموار 
نمود. ابتکارهای حاکمیتی در زمینه کنترل دخانیات قباًل 
از سوی سازمان جهانی بهداشت )WHO( به رسمیت 

شناخته شده است.

توریست ها حق مصرف دخانیات را ندارند 
مناطق مختلف بوتان پشتیبانی مثال زدنی در خصوص 
طریق  از  را  دخانیات  کنترل  مبارزات  و  فعالیت ها 
کارگروه های چند بخشی به انجام رسانده اند. همه مناطق 
با در نظر گرفتن مقررات مربوط به کنترل دخانیات با 
جدیت اجرای آن ها را کنترل می کردند. چنیدن منطقه 
در رسانه ها اعالم کردند توریست ها نیز حق مصرف 

محصوالت دخانی را در این نواحی ندارند. 
یک کارگروه ملی چند منظوره با ضمانت اجرایی باال 
در زمینه کنترل دخانیات، متشکل از تصمیم گیرندگان 
اصلی در وزارتخانه ها و سازمان ها برنامه »آینده عاری 
از دخانیات در بوتان« را پیگیری می کنند. این همکاری 
به ابالغ ممنوعیت فروش محصوالت دخانی منجر شد. 
از سال 200۴ تالش های منطقه ای در بعد ملی با ابالغ 
دفاتر  عمومی،  اماکن  در  دخانیات  مصرف  ممنوعیت 
خصوصی و همچنین در مراکز تفریحی مانند کافه ها و 

بارها مورد پیگیری قرار گرفت تا در نهایت با اجراشدن 
شکل  بوتان  در  دخانیات  کنترل   2012 سال  قانون 
جدی تری به خود گرفت. امروزه در اکثر مناطق بوتان 
به  تخلف  تنباکو  یا جویدن  سیگار  نخ  یک  کردن  دود 
حساب می آید و به موجب آن فرد متخلف مورد تعقیب 
قرار خواهد گرفت. سال گذشته برای ۸0 شهروند بوتانی 
قضایی  پرونده  دخانیات  کنترل  قوانین  نقض  خاطر  به 

تشکیل شد که نیمی از آن ها راهی زندان شدند. 

مشارکت ضد دخانی نهادهای مذهبی 
موفقیت در زمینه کنترل دخانیات تا حد زیادی می تواند 
کارزارهای  و  مذهبی  مقامات  باالترین  حمایت  به 
بوتان  در  مربوط شود.  دخانیات  علیه  راهبان  مستقیم 
قشر  یک  واقع  در  و  دارند  ویژه ای  جایگاه  راهبان 
تاثیرگذار به حساب می آیند. این گروه اجتماعی به طور 
مستقیم در مسائل زندگی مردم مثل تولد و مرگ، دعا و 
جشن، مشاوره و راهنمایی نقش آفرینی می کنند. بنابراین 
دخالت آنها در موضوع کنترل دخانیات نیز بسیار مهم 
اظهارات  بوتان  مذهبی  اصلی  مقامات  از  یکی  است. 
عمومی متعددی در مورد اثرات دخانیات ارائه داده اند 
و رساله »دیدگاه های بودایی در مورد دخانیات« را تأیید 
و ستایش سازمان  تائید  مورد  اقدامات  این  اند.  کرده 

جهانی بهداشت )WHO( نیز قرار گرفته است. 
زمینه  در  چشمگیر  موفقیت های  وجود  با  همچنین 
این  با دخانیات، هنوز چالش های اساسی در  مبارزه 
عدم  جامع،  برنامه  یک  نبود  دارد.  وجود  خصوص 
انجام سرشماری ملی و پایین بودن مشارکت فعال سایر 
بخش ها برخی از این موانع هستند. در سال های اخیر 
با وجود پیاده سازی برنامه های کنترل دخانیات به میزان 
قابل مالحظه ای شمار جوانان مصرف کننده دخانیات 
باال رفته است. ۴۳٪ از جمعیت این کشور را جوانان 
تشکیل می دهند و این موضوع نشان می دهد برنامه  
کنترل دخانیات این کشور نیاز به اصالحاتی دارد. عدم 
انجام این اصالحات ممکن است دستاوردهای گذشته 
با توجه به تعدد  با این حال  را با خلل مواجه کند. 
فرهنگی، سیاسی و محیطی  اجتماعی،  مثبت  عوامل 
مرکب از مسئولیت پذیری هم در بعد حاکمیتی و هم 
در سطح شهروندان، چشم انداز ایجاد یک کشور بدون 

دخانیات در بوتان روشن است.

بوتـــان
ممنوعیت بزرگ

پادشاهی بوتان در هیمالیای شرقی، آخرین پادشاهی بودایی به جا مانده از طریقت 
ماهایانا به حساب می آید. این کشور تقریبًا به اندازه سوئیس است. بوتان با جمعیت 
حدودا دو میلیون نفر، بین پرجمعیت ترین کشورهای جهان واقع شده است. این 
کشور که در میان بلندترین کوه های جهان قرار گرفته، با تبت، چین در شمال 
همچنین با هند در جنوب، غرب و شرق هم مرز است. بوتان تا چهار دهه پیش، 
با سایر نقاط جهان ارتباط چندانی نداشت. اما با تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی، 
دولت این کشور در اوایل دهه 1960 درهای خود را به روی جهان خارج گشود.
تبلیغات و مصرف کلیه  تولید،  قانونی کشت،  با تصویب  از سال 2012  بوتان 

این کشور را  قانون دولت  این  تولیدات دخانی را ممنوع اعالم کرد. همچنین 
موظف کرده است تا با ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای به افراد سیگاری کمک 
کنند تا مصرف دخانیات را ترک کنند. این طرح بخشی از برنامه ملی »شادی 
افزایی« این کشور است که با هدف افزایش سالمت و تندرستی در این کشور 
به اجرا گذاشته می شود. برنامه شادی افزایی ملی چهار اصل را برای تضمین 
شادی شهروندان مورد تاکید قرار می دهد. این 4 اصل عبارتند از حکمرانی خوب، 
حفاظت از محیط زیست طبیعی، رشد پایدار و ارزش های فرهنگی. گفتنی است که 
رده بندی های بین المللی، بوتان در میان شادترین کشورهای جهان قرار داده است. 
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پلیس  عمومی  اماکن  بر  نظارت  معاون  پیش  چندی 
امنیت تهران بزرگ از پلمب سه قهوه خانه به دلیل عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا خبر داد 
و گفت: »طرح های نظارتی پلیس با همکاری صنوف 
و  اجراست  در حال  تهران  در سطح شهر  روزه  همه 
در همین راستا نیز روز گذشته مأموران پلیس اماکن 
تهران بزرگ که گزارش هایی در خصوص عرضه قلیان 
در چند واحد صنفی با خبر شده بودند، رسیدگی به 

موضوع را در دستورکار خود قراردادند.«
همین  »در  افزود:  باره  این  در  مرادی  نادر  سرهنگ 
راستا ماموران پس از دریافت مجوزهای قضایی الزم 
با حضور در سه قهوه خانه در سه نقطه مختلف پایتخت 
شامل فلکه سوم تهرانپارس، خیابان سبالن و خیابان 
ستارخان اقدام به بازرسی از آنجا و مشاهده کردند که 
گزارش های دریافتی در این خصوص صحت داشته و 
متصدیان این واحدها اقدام به عرضه قلیان به یکسری 

از مشتریان خود کرده بودند.«
تهران  امنیت  پلیس  عمومی  اماکن  بر  نظارت  معاون 
باز  نیمه  به صورت  واحدها  این  اینکه  بیان  با  بزرگ 
فعالیت داشتند، گفت: »حتی یکی از این واحدها اقدام 
به قرار دادن فردی به عنوان نگهبان در مقابل در ورودی 
کرده بودند تا بتوانند صرفا مشتریان اصلی را پذیرش 
کنند.« مرادی با بیان اینکه هر سه واحد صنفی به دلیل 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا پلمب 
شدند، تصریح کرد: »پلیس در مورد سالمتی مردم با 
کسی تعارف ندارد و هرجا که موارد خالف مقررات و 
ابالغیه های ستادملی مقابله با کرونا را مشاهده کند، با آن 
برخورد خواهد کرد.«»معاون نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیت تهران بزرگ از مردم خواست در صورت 
پروتکل های  رعایت  عدم  و  تخلف  هرگونه  مشاهده 
صنفی  واحدهای  سوی  از  کرونا  با  مرتبط  بهداشتی 
موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی 

110 اطالع رسانی کنند.
متاسفانه با وجود تمهیدات بسیار سرو قلیان همچنان 
به صورت زیرزمینی ادامه دارد. اکثر آنها معتقدند که 
به دلیل کرونا، اقالم یک بارمصرف به مشتریان خود 
عرضه می کنند. آن ها از وسایل یک بار مصرف دارای 
جلوگیری  برای  راهکار هایی  به عنوان  پلمب  پوشش 
از شیوع کرونا یاد می کنند و معتقدند کلیه این وسایل 
می شود  عرضه  مصرف  یک بار  و  پلمب  صورت  به 
صفر  به  را  مشتریان  بین  در  کرونا  شیوع  احتمال  و 
می رساند. تمام محدودیت هایی که برای پیشگیری از 
شیوع کرونایی اعمال می شود، اولین فعالیت های تجاری 
تعطیلی  و  محدودیت  دچار  که  کسب و کار هایی  یا 
می شوند، کسب و کار هایی است که با مراودات اجتماعی 
کسب و کار هایی  دارند.  کار  و  سر  افراد  رودرروی 
و  کافی شاپ ها  رستوران ها،  فروشی ها،  اغذیه  مانند 
بر  عالوه  کسب و کارها،  از  نوع  این  در  قهوه خانه ها. 
صنفی،  واحد های  در  شاغل  رسان  خدمات  پرسنل 
مشتریان هم عموما برای گپ زدن و خوردن و نوشیدن 
کنار هم جمع می شوند و البته قلیان کشیدن در برخی 
از این کسب و کار ها هم پای ثابت نشستن جوانان است 
که این آخری بیش از همه، باعث شیوع کرونا می شود.  
یا  اصوال مهم ترین روش شیوع کرونا، رسیدن مخاط 
قطرات آب دهان و بینی حاوی ویروس از سوی فرد 
بیمار یا ناقل به مجاری تنفسی فرد سالم است. بعضی 
گزارش های علمی حاکی از این است که در همه گیری 
این ویروس خطرناک، حتی صحبت کردن و در فاصله 
۶ متری یک فرد سالم قرار گرفتن هم احتمال شیوع 
بیمار  ویروس را باال می برد، چه برسد به آن که فرد 
در فاصله کمتر از یک متر، با فرد سالم صحبت کند یا 
از وسایل مشترک دخانی از جمله قلیان استفاده کند. 
بعدازظهر های خود  افراد  برخی  قلیان کشی که  محفل 
مکان های  آلوده ترین  از  یکی  می گذرانند،  آن  در  را 
زیرا  کروناست،  ویروس  همه گیری  برای  تصور  قابل 
نی قلیانی که دست به دست می شود و هر لحظه در 
نیست  معلوم  که  می گیرد  قرار  جمع  از  کسی  اختیار 
مهم ترین  کروناست،  بی عالمت  ناقل  یا  است  سالم 
وسیله آلوده کننده همه آن جمع و حتی کل افراد حاضر 
در یک فضای سربسته مانند قهوه خانه تلقی می شود. 
قلیان های عمومی که هر نیم ساعت در اختیار فرد یا 
گروهی از افراد قرار می گیرد، در هر روز، بار ها بدون 
به  یا ضدعفونی شوند، دست  به درستی شسته  آنکه 
این چرخه طوالنی،  در  است  کافی  و  می شود  دست 
یکی از افرادی که به هر دلیلی به این وسیله دست زده 
یا به خاطر فرودادن دود دخانیات، از نی آن پک زده 
است، دچار ویروس کووید 19 باشد. در این صورت 
تمام افرادی که در شبانه روز وارد آن قهوه خانه می شوند 
به طور یقین در معرض آلودگی ویروسی قرار خواهند 
گرفت. از این رو می توان قهوه خانه ها و قلیان ها را از 
آلوده ترین مکان ها و وسایل به خصوص در تهران که 
متاسفانه عادت قهوه خانه نشینی و قلیان کشی در بین 

برخی افراد حتی در روزگار کرونایی باب شده است، 
برشمرد. قهوه خانه هایی با تعیین وقت قبلی. واقعیت این 
است که با وجود اعالم محدودیت فعالیت قهوه خانه ها 
در تهران از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی و حتی 
پلمب برخی از قهوه خانه های نافرمان که با وجود اعالم 
محدودیت فعالیت عادی داشتند، برخی از واحد های 
زیرزمینی  صورت  به  قهوه خانه  و  چای خانه  تجاری 
فعالند. در این قهوه خانه های زیرزمینی، اصوال مشتری 
و قهوه خانه دار با همدیگر از دیرباز آشنا هستند. قرار 
بین اشخاصی  تلفنی  به صورت  قهوه خانه  حضور در 
که تمایل به حضور دارند گذاشته می شود و به صورت 
محفل  و  گعده  ساعت  جریان  در  قهوه چی  تلفنی، 
قلیان کشی قرار می گیرد. در ساعت مقرر اشخاصی که 
با همدیگر وعده کرده بودند مقابل قهوه خانه ای که به 
ظاهر تعطیل است ولی در باطن تعداد زیادی از افراد 
داخل آن نشسته و مشغول استعمال دود قلیان هستند، 
حضور پیدا می کنند. عموما قهوه خانه های زیرزمینی، سه 
دوربین مداربسته در فضای بیرونی خود نصب کرده اند. 
دو دوربین سمت راست و چپ معبر منتهی به قهوه خانه 
را رصد می کند و دوربین سوم طوری تنظیم شده که 
چهره اشخاصی که می خواهند وارد قهوه خانه شوند و 
مقابل در ایستاده اند را به وضوح تصویربرداری می کند. 
از طریق دوربین های چپ و راست، قهوه خانه دار قبل 
از خروج افراد از در از عدم حضور پلیس یا نیرو های 
نظارتی در معبر منتهی به قهوه خانه مطمئن می شود و 
این  اطراف  در  پلیس  حضور  می دهد.  خروج  اجازه 
است  قهوه خانه هایی  پلمب  دستور  دلیل  به  واحد ها 
که قلیان سرو می کنند. دوربین سوم هم هنگام ورود 
اشخاص به قهوه خانه کاربرد دارد. وقتی که زنگ در زده 
مانیتور دوربین مداربسته کنترل  می شود، قهوه چی در 
که  صورتی  در  هستند.  در  پشت  کسانی  چه  می کند 
مورد مشکوکی مشاهده کند یا اشخاصی که در می زنند، 
آشنا نباشند، اصوال در را باز نمی کند. صدای موسیقی 
را به پایین ترین حد رسانده و با اشاره از حاضران در 
قهوه خانه می خواهد سر و صدا نکنند تا خطر رفع شود. 
درصورتی هم که اشخاص بیرون در آشنا بودند و قبال 
به دستور  بودند،  داده  از حضور خود خبر  تلفنی  هم 
باز  را  قهوه خانه سریعا در  از شاگردان  قهوه چی یکی 
کرده و اشخاص تازه وارد را به سمت میز های خالی 

راهنمایی می کند.  

دود ناشی از بازدم بیمار کرونایی
جدی گرفته شود

مسئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان 
مصرف قلیان و دود ناشی از آن را یکی از راه های 
به فرد دیگر دانست و گفت:  از فردی  انتقال کرونا 
به راحتی  کرونا،  به  مبتال  بیمار  بازدم  از  ناشی  »دود 
می تواند کسانی را که در معرض این دود قرار دارند به 

این ویروس مبتال کند.«
مهدی خدابخشی اظهار داشت: »از زمان شیوع کرونا 
تاکنون تمام قلیان سراها و اماکن عرضه کننده قلیان در 
باغ و رستوران ها را ممنوع اعالم کرده ایم و خوشبختانه 

مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.«
اینکه در هفته اول تیر ماه ۵ مرکز  بیان  با  خدابخشی 

و  جمع آوری  آن  ادوات  و  پلمپ  قلیان  کننده  عرضه 
معدوم شد، گفت: »در هفته های اخیر هیچ مورد تخلفی 
در این زمینه مشاهده و گزارش نشده است. به هرحال 
و  است  جامعه  جوان  قشر  قلیان  متقاضیان  بیشترین 
تعطیلی دانشگاه ها و افزایش آمار کرونا در استان تاثیر 

مستقیمی بر روی کاهش تقاضای آن داشته است.«
مسئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان با 
تاکید بر اینکه ضرر و زیان قلیان فقط مربوط به دوران 
شیوع کرونا نیست و در شرایط عادی هم آسیب رسان 
است، گفت: »مصرف قلیان خطر ابتال به انواع سرطان ها 

را در افراد افزایش می دهد.«

اجرای هفت مرحله
از طرح مشترک برخورد با عرضه قلیان 

شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیر  اینباره  در 
شهرداری همدان نیز با اعالم اینکه با توجه به شیوع 
کرونا طرح برخورد با عرضه کنندگان قلیان در همدان 
طرح  »این  گفت:  دارد،  ادامه   کامل  پاکسازی  زمان  تا 
در راستای برخورد با عرضه غیرمجاز قلیان با دستور 
دادستان همدان و همکاری مدیریت پیشگیری و رفع 
به  انتظامی  نیروی  و  بهداشت  اداره  شهری،  تخلفات 

مرحله اجرا درآمد.«
مرحله  هفت  »تاکنون  کرد:  بیان  گلشن  محمدعلی 
قلیان در محور و  با عرضه  برخورد  از طرح مشترک 
بلوار ارم  نامه و  محوطه گردشگری و توریستی گنج 
عملیاتی شده است و در مجموع 200 قلیان جمع آوری 
شد. اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و به صورت 

ضربتی و بدون تعیین زمان قبلی اجرایی می شود.«
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان 
نیاز و بی توجهی  اینکه این طرح در صورت  بیان  با 
تاکید کرد:  ادامه خواهد داشت  به هشدارهای صادره 
»عرضه قلیان و دورهمی مردم از عوامل اصلی در شیوع 
کرونا و بی توجهی به سالمت اجتماعی و به طور قطع 

عامل گسترش این ویروس است.«
وی یادآور شد: »با توجه به تبصره یک بند 2 ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها و مطالبات مردمی، با حمایت دادستان 
و دستگاه انتظامی همدان با عرضه غیرمجاز قلیان در 
اماکن عمومی به ویژه پارک ها برخورد جدی می شود. 
شهرداری همدان در راستای حمایت از سالمت خانواده 
و حفظ حقوق شهروندی با هرگونه عرضه و فروش 

قلیان در پارک ها و اماکن عمومی برخورد می کند.«

پلمپ قلیانسراهای متخلف در قم
با قرار گرفتن استان قم در مرحله هشدار و در ادامه 
تشدید نظارت های بهداشتی از ابتدای مردادماه تا 11 
مرداد، تعداد ۵۶۳1 مورد نظارت بهداشتی انجام گردید 
که 10 مورد از اصناف و اماکن متخلف ازجمله لبنیاتی، 
اغذیه فروشی، بویندگی، تهیه اغذیه، دکه فروش یخ، 
 11 راستا  همین  در  و  پلمب  قلیان،  عرضه  نت،  گیم 
گردونه  از  فاسد  و  مصرف  غیرقابل  غذایی  مواد  تن 
 ۳9۵1 تعداد  بازدیدها  این  در  گردید.  خارج  مصرف 
مورد دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نموده تعداد 
2۸۶ مورد اخطار تعطیلی دریافت نموده و تعداد 20۵ 
قرار  پیگیری  و  رسیدگی  مورد  مردمی  شکایت  مورد 

از 220 مشاغل سخت و زیان آور، ۵  بازدید  گرفت. 
داروخانه، 21 سازمان، 10 فروشگاه زنجیره ای، ۷ دفتر 
پیشخوان، 1۵0 گاراژ ضایعات، 20 بانک و ۳۳10 مورد 
به  توجه  با  نیز  و  کارگاه و صنوف مختلف  کارخانه، 
محدودیت های ایجاد شده در روزهای گذشته بازدید از 
۸۷ تاالر از جمله اماکن تحت نظارت بازرسان بهداشت 

محیط و حرفه ای مرکز بهداشت بوده است.
خالف  بر  قم  در  قهوه خانه  هشت  صاحب  همچنین 
باز  را  قهوه خانه ها  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه 
می کردند.  عرضه  قلیان  خود  مشتریان  به  و  کردند 
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: »در ماه گذشته 
مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان به منظور 
ارتقای امنیت اجتماعی و سالمت عمومی مردم برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به بازدید و نظارت از 

واحد های صنفی در شهر قم پرداختند.«
سرهنگ بهادر اسماعیلی افزود: »در این طرح، مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۳۷ باب واحد صنفی 
عرضه قلیان بازدید کردند و ۸ واحد صنفی قهوه خانه 
را به علت نقض اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا از 
صنفی،  ابالغیه های  گرفتن  نادیده  و  متصدیان  سوی 
پلمب کرده و به متصدیان 1۴ واحد صنفی اخطار و ۶ 

واحد تذکر لسانی دادند.«
جانشین فرمانده انتظامی استان قم تاکید کرد: »بررسی 
این داشت که متصدیان قهوه خانه ها  از  اولیه حکایت 
عالوه بر فعالیت غیر مجاز و باز کردن واحد صنفی، به 
مشتریانشان قلیان عرضه می کنند و تعدادی افراد نیز در 
محل حضور دارند. پس از محرز شدن تخلفات صورت 
گرفته و همچنین بی توجهی متصدیان این واحد صنفی 
به مصوبات طرح سراسری فاصله گذاری اجتماعی، این 

واحد های صنفی متخلف پلمب شدند.«

پلمپ قلیان سراها در محور باغرود نیشابور
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  معاونت  سرپرست 
چهار  پلمپ  دوم  گام  اجرای  »در  گفت:  نیز  نیشابور 
فاصله گذاری  نیشابور  باغرود  محور  در  قلیان سرا 
از مراکز تجمع در  بازدید  نیشابور و در  اجتماعی در 
قلیان  عرضه  مراکز  با  شهرستان  این  باغرود  جاده 
برخورد شدید صورت گرفت و چهار قلیان سرا در این 
شهرستان پلمپ شد. در اجرای این طرح باغ تاالر ها و 
قهوه خانه ها هم در جاده باغرود بازدید کارشناسی شد.«
محمدرضا داوریان افزود: »از مردم خواهشمندیم به هیچ 
دخانیات  و  قلیان  دود  با  که  تجمعی  مراکز  در  عنوان 
همراه است حاضر نشوند و سالمتی خود را به خطر 

نیندازند.«

برخوردها بهداشتی در اراک
برای کنترل کرونا

و  زیستی  پدافند  کمیته  مصوبات  اجرای  در  هچنین 
نظارت بر نوع فعالیت سفره خانه ها، 11واحد سفره خانه 
متخلف به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اراک پلمب شدند و ۶۳جام قلیان جمع آوری شد. رئیس 
اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان 
مرکزی در این باره گفت: »در تداوم طرح های نظارت بر 
واحدهای صنفی و در اجرای مصوبات کمیته پدافند، 

دودهای مداوم و انتشار کووید-19در قهوه خانه های نیمه باز یا زیرزمینی

آسمان اینجا همیشه ابری است
طرحی یک روزه با همکاری تیم های مشترک متشکل 
از کارشناسان مرکز بهداشت، نماینده اتحادیه صنفی 

و ماموران این اداره در شهرستان اراک اجرایی شد.«
سرهنگ جعفر پرویزی افزود: »در اجرای این طرح 11 
واحد سفره خانه به علت تخلف از مقررات ابالغی، 
عدم رعایت بهداشت و استفاده از قلیان پلمب و ۶۳ 

جام قلیان جمع آوری شد.«
عملیاتی  طرح های  تداوم  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
از شیوع  پیشگیری  بهداشت در  پلیس و کارشناسان 
هر چه بیشتر ویروس کرونا اضافه کرد: »شهروندان در 
صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، موضوع را از 

طریق تلفن 110 به پلیس گزارش کنند.«

شیوع کرونا در اصفهان در حال افزایش است
مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان نیز 
گفت: »برای مقابله با شیوع کرونا ویروس در سه هفته 
که  اصفهان  استان  در  چایخانه  از 100  بیش  گذشته 
به صورت غیرمجاز در ایام کرونا قلیان عرضه می کردند 

پلمپ و تعطیل شدند.«
اینکه وضعیت شیوع  بیان  با  میرجهانیان  سید مهدی 
است،  افزایش  در حال  روز  به  روز  استان  در  کرونا 
اظهار کرد: »برای مقابله با شیوع کرونا ویروس در سه 
هفته گذشته بیش از 100 چایخانه در استان اصفهان 
عرضه  قلیان  کرونا  ایام  در  غیرمجاز  صورت  به  که 
می کردند پلمب و تعطیل شدند. همچنین به علت قرار 
گرفتن استان در شرایط قرمز، نه تنها زمان باز شدن 
چایخانه های پلمپ شده مشخص نیست، بلکه احتمال 
تعطیلی بسیاری از اصناف و اتحادیه ها به مدت یک 
هفته وجود دارد و دستور محدودیت فعالیت اصناف 
و اتحادیه ها باید از طرف ستاد مقابله با بحران کرونای 

استان داده شود.«
وی با اشاره به اینکه در بحران کرونا برخی از اصناف 
استان تخلفات بسیاری داشته اند که به مراجع قضایی 
معرفی شده اند، اضافه کرد: »بیشترین تخلف در مشاغل 
و  فرهنگی، هنری، علمی  آموزشگاه های  در  عمومی 
زبان بوده است. در دو هفته گذشته تعداد زیادی از 
این آموزشگاه ها و مراکز که دستورالعمل های مقابله 
با شیوع کرونا ویروس را رعایت نمی کردند، اخطار 

دریافت کردند.«
وی با توضیح اینکه باشگاه های ورزشی متخلف اخطار 
دریافت کردند و پلمپ شدند، تصریح کرد: »به طور 
کلی در هفته گذشته 12 باشگاه و آموزشگاه متخلف در 
استان اصفهان پلمپ شدند. البته بیشترین شکایت های 
مردمی در زمینه رعایت نکردن دستورالعمل های مقابله 
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  ویروس،  کرونا  شیوع  با 
دریافت وجه نقد از مشتریان مربوط به صنف نانوایان 
استان اصفهان است و این مسئله از مراجعه فراوان افراد 
به نانوایی ها و در معرض دید بودن بیشتر آن ها نشأت 
می گیرد و انتظار مردم از این صنف که با مسائل حفظ 
سالمت مردم مرتبط است، بیشتر از سایر اصناف است.«

وی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت قرمز استان 
اصفهان منتظر ابالغ دستورهای جدید از طرف ستاد 
داد:  توضیح  هستیم،  کشور  کرونا  بحران  با  مقابله 
استخرها،  فعالیت  کردن  متوقف  یا  محدود  »احتمال 
ابالغ  با  آرایشگاه ها  و  پذیرایی  تاالرهای  باشگاه ها، 
دستورهای جدید وجود دارد که به محض دریافت، 
دستورالعمل های جدید اعالم خواهد شد. مردم باید 
معاونت بهداشتی و کادر درمان را در کنترل ویروس 
کرونا یاری کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس را 

قطع و کمتر کنیم.«

پلمپ 110 تاالر، قلیان سرا
و باشگاه  ورزشی در اردبیل

فرماندار اردبیل هم از پلمب 110 مکان و محل کسب 
به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در هفته 
ضربتی  طرح  اجرای  »اخیرا  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
شده  آغاز  اردبیل  در  گیم نت ها  و  قلیان سراها  تعطیلی 
در  شهروندان  و  کسبه  اصناف،  اکثر  همکاری  است. 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسک و 
فاصله گذاری اجتماعی جای قدردانی دارد اما متاسفانه 
عدم توجه تعدادی از اهالی، وضعیت شهرستان را بحرانی 
کرده و اکیپ های نظارت برخورد جدی با متخلفان برای 

صیانت از سالمتی مردم انجام خواهند داد.«
مسعود امامی یگانه در بازدید از بازار و اماکن عمومی 
این واحدها را شامل تاالر، قلیان سرا،  اردبیل،  شهر 
نانوایی  و  زنانه  آرایشگاه های  ورزشی،  باشگاه های 
برشمرد و افزود: »بر اساس اعالم سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل، در روزهای گذشته ۷1 نفر بر 
بستری  اردبیل  بیمارستان های  در  کرونا  به  ابتال  اثر 
شده و هشت نفر هم جان باختند. هم اکنون ۴1۶ نفر 
در استان اردبیل به دلیل ابتال به کرونا بستری و تحت 

مراقبت هستند.«
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جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در دیدار با حقیقی، رئیس اداره تبلیغات 
زمینه  در  دوجانبه  همکاری های  ظرفیت   مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستاد  عمومی  روابط 
پیشگیری از استعمال دخانیات و مواد مخدر در جامعه را در جلسه ای که در دفتر 

این سازمان مردم نهاد برگزار شد، بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، این جلسه با حضور حقیقی رئیس اداره تبلیغات 
روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا مسجدی دبیرکل »جمعیت« و سایر 
اعضا و مدیران این سازمان مردم نهاد برگزار شد. در این جلسه دبیرکل »جمعیت« در 
ابتدا ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های تأثیرگذار ستاد مبارزه با مواد مخدر و اهمیت 
آن نسبت به پیشگیری در زمینه اعتیاد، گفت: »آمار اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 
در جامعه به خصوص در بین قشر جوان نگران کننده است.« مسجدی ادامه داد: » باید 
بیش از هروقت دیگر کاهش سن مصرف در جامعه را به عنوان یک زنگ خطر جدی 
در نظر گرفت. متأسفانه این آمار بسیار نگران کننده است و همکاری و هم افزایی میان 
سازمان ها و نهادهای مربوطه می تواند بسیاری از معضالت را کاهش داده و تا حد قابل 

توجهی آمار مصرف را کاهش دهد.«
مسجدی با ابراز امیدواری نسبت به انجام اقدامات موثر در خصوص کاهش مصرف 
دهه  سه  از  بیش  »جمعیت  کرد:  تاکید  ستاد،  این  همکاری  با  جامعه  در  دخانیات 
است که در این زمینه فعالیت می کند. برای ادامه موثر فعالیت های ضد دخانی این 
این  پیشبرد  برای  نهاد، کمک و همکاری سازمان های مرتبط دیگر را  سازمان مردم 
هدف نیازمندیم. امیدواریم سایر بخش های فعال در جامعه مانند شما دست یاری و 

همکاری ما را جهت مبارزه با استعمال دخانیات در کشور کوتاه نکنند.«

آموزش بسیار تاثیرگذار است
»پیشگیری و کنترل  تبلیغات و روابط عمومی ستاد گفت:  اداره  نیز رئیس  ادامه  در 
نسبت به مواد مخدر و حتی دخانیات نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد بستری دارد که 
در ابتدا آموزش را طلب می کند. بنابراین نباید از نقش پررنگ آموزش در این بخش 

غافل بود.«
حقیقی در ادامه افزود: »انجام فعالیت های مشترک میان ما و این سازمان مردم نهاد 
که به  هرحال سالیان زیادی است که در خصوص پیشگیری از استعمال دخانیات در 
جامعه فعالیت دارد، بسیار موثر خواهد بود. به خصوص می توان در خصوص تولید 

محتوای آموزشی همکاری خوبی را ایجاد کرد.«
وی ادامه داد: »این سازمان مردم نهاد با داشتن بخش هایی که به صورت تخصصی در 
این خصوص فعالیت می کنند، می توانند در بخش آموزش و اطالع رسانی نقش مهمی 
را ایفا کنند. بخش های مانند واحد زنان، فرآموز نفس پاک و نیز طرح »پاد« که فعالیت 

آن به صورت تخصصی در مدارس است را می توان اشاره کرد.«
استودیو  پاک »جمعیت« و  فراموز نفس  از مرکز مرکز  این جلسه، حقیقی  پایان  در 
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان بازدید کرد که در ادامه مدیران این بنیاد از پیشنهاد 
برنامه های  انجام  استقبال کرده و آمادگی خود را جهت  همکاری مشترک سه جانبه 

مشترک سالمت محور اعالم نمودند.

میان  دخانیات  کنترل  جهت  دوجانبه  تفاهمنامه ای 
مرکز  و  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
 ۵ تهران،  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 

مرداد در دفتر »جمعیت« منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، در این دیدار که با 
حضور حجت االسالم والمسلمین حسین کبیریان مدیر 
محمدرضا  تهران،  استان  خواهران  علمیه  حوزه های 
مسجدی دبیرکل »جمعیت« و حجت االسالم والمسلمین 
علمیه  حوزه های  با  ارتباط  واحد  مدیر  رباطیان 
»جمعیت« برگزار شد، ظرفیت های همکاری طرفین در 
بحث پیشگیری از استعمال دخانیات، مورد بررسی قرار 
گرفت و تفاهم نامه همکاری در این زمینه منعقد گردید.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران در ابتدای 
همکاری،  این  از  خرسندی  ابراز  ضمن  جلسه  این 
گفت: »آمار استعمال دخانیات در بین جوانان خصوصًا 
موجب  می تواند  مسئله  این  است.  نگران کننده  زنان 

آسیب های اجتماعی بسیاری در جامعه شود.«
افزود:  ادامه  در  کبیریان  حجت االسالم والمسلمین 
جلوگیری  علمیه  حوزه های  سیاست های  از  »یکی 
ارائه راهکار  از منکر و  از آسیب های اجتماعی، نهی 
برای عبور از آنها است.« وی با اشاره به اینکه اعتیاد به 
دخانیات و مواد مخدر مسئله مهمی است که زنان ما 
را بیش از هر وقت دیگری درگیر کرده است، تصریح 
کرد: »بانوان به عنوان مادران آینده و مربی فرزندان خود 
باید به سالمتی خود بیشتر توجه کنند چراکه این توجه 

سالمت جامعه را نیز در پی خواهد داشت.« 
حجت االسالم والمسلمین کبیریان در ادامه همچنین ضمن 
اعالم آمادگی برای همکاری با این سازمان مردم نهاد و نیز 
معرفی معاون فرهنگی این حوزه به عنوان نماینده خود، 
تاکید کرد: »امید است با همکاری و هم افزایی و همچنین 
در نظر گرفتن پتانسیل های دانش آموختگان، بانوان طلبه، 
نیز کمک کارشناسان »جمعیت«  مبلغ و  اساتید، طالب 
فعالیت های سالمت محور در خصوص کنترل استعمال 

دخانیات در جامعه را با جدیت آغاز کنیم.«

تدوین فعالیت های مشترک
میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعیت

کنترل دخانیات با حمایت مرکز
مدیریت حوزه های علمیه خواهران تهران

اقدامات ضد کرونایی با همکاری بانوان طلبه
در  همیشه  این حوزه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
روزهای سخت و بحرانی و نیز حل مسائل و معضالت 
اجتماعی پیشقدم بوده است، گفت: »از همان روزهای 
آغازین شیوع کرونا ۳۸0 طلبه خواهر به خدمت رسانی 
در  طلبه  خواهران  همچنین  پرداختند.  زمینه  این  در 
فعالیت هایی  نیز  مجازی  فضای  در  کرونا  با  مقابله 
اخالقی،  عناوین  با  محتوا  تهیه  به  می توان  که  داشتند 
علمی، بهداشتی، مطالب امیدبخش در قالب مستندهای 

رسانه ای، کلیپ، محتوای چندرسانه ای اشاره کرد.« 
حجت االسالم والمسلمین کبیریان با بیان اینکه بخش 
بسته بندی  و  تهیه  خواهر  طالب  فعالیت  از  دیگری 

لوازم  و  کننده  ضدعفونی  مواد  معیشتی،  کمک های 
بهداشتی برای خانواده های نیازمند در محدوده مدارس 
علمیه بود، افزود:  »در مرکز نیکوکاری حوزه های علمیه 
طالب خواهر با کمک مومنانه به تولید و توزیع ماسک، 

بسته های معیشتی و قربانی مشغول هستند.« 
غربالگری  طرح  در  طلبه  خواهران  اینکه  بیان  با  وی 
نیز فعالیت خوبی داشتند، اظهار کرد: »همچنین مستند 
طالب  توسط  سالمت  جهادگران  از  یکی  خاطرات 
جمع آوری و به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی ترجمه 
شده که برای تبلیغ در فضای بین المللی منتشر می شود.« 

هدف تبلیغات صنعت دخانیات زنان هستند 

استعمال  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت  این جلسه  ادامه  در 
دخانیات ایران با اشاره به اینکه گسترش سیگار و استفاده 
از مواد دخانی در میان زنان رو به افزایش است، تاکید کرد: 
»صنعت دخانیات در تبلیغات خود بیشتر زنان را هدف 
قرار داده و با برنامه ریزی سعی دارند آنها را در دام اعتیاد 
بیندازد.« محمدرضا مسجدی نسبت به ترفند کمپاني هاي 
دخانیاتي به منظور تحت تاثیر قرار دادن زنان براي مصرف 
سیگار هشدار داد و گفت: »در مقایسه با 20 سال گذشته 
امر  این  که  مي کنند  مصرف  سیگار  بیشتر  جوان،  زنان 
نگران کننده و زنگ خطري براي آینده است. همچنین از 
آنجاکه زنان مادران آینده هستند و مي توانند نقش آموزشي 
تاثیرگذاري در فرزندان داشته باشند، مصرف سیگار در 

از اهمیت زیادي برخوردار است. به طوري که  آنها 
انتظار  در  باید  آنها  در  مصرف  افزایش  صورت  در 
از شیوع  باشیم.« وی  بیشتري  با سیگاري هاي  نسلي 
مصرف سیگار و دخانیات در میان زنان تحصیل کرده 
و  جوان  قشر  در  سیگار  »مصرف  گفت:  و  داد  خبر 
تحصیلکرده به ویژه میان زنان تحصیلکرده بیشتر است. 
امروزه سیگار به عنوان یکی از سودآورترین کاالهای 
بازرگانی در عرصه جهانی مطرح است و صاحبان این 
کاال سعی می کنند به هر طریق ممکن بازار مصرف و 
تولید را گرم نگه دارند.« مسجدی تاکید کرد: »هر چه 
سطح سواد در قشر جوان و تحصیلکرده افزایش یابد، 
مصرف سیگار به ویژه در زنان تحصیلکرده نیز افزایش 
می یابد. جایگزین کردن چیزی به جای سیگار در باور 

زنان نسبت به مردان بسیار سخت تر است.«
ایران  دخانیات  استعمال  با  مبازره  جمعیت  دبیرکل 
دانشگاه ها  در  مطالعه ای  طی  این که  بیان  با  همچنین 
دانشگاه،  به  دانشجویان  ورود  هنگام  شد  مشخص 
متوسط مصرف سیگار میان آنها با سطح جامعه تفاوت 
ادامه داد: »این در حالی است که در سال آخر  دارد 
تحصیل این افراد، میزان مصرف سیگار در آنها افزایش 
یافته است. متاسفانه میزان مصرف سیگار در گروه های 
پزشکی بیش از دیگر گروه هاست. همچنین با مطالعه 
در سطح پزشکی کشور مشخص شده که ماماها بیش 

از دیگر گروه های پزشکی سیگار می کشند.«
این  از  خرسندی  ابراز  ضمن  خاتمه  در  مسجدی 
همکاری و تشکر از حوزه های علمیه خواهران استان 
تهران، به تفاهم نامه این سازمان مردم نهاد با مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران کشور 
ارتباط حوزه های  به  توجه  »با  افزود:  و  کرد  اشاره 
علمیه و جامعه المصطفی با اکثر کشورهای مسلمان 
می توان  نیز  پاکستان  و  افغانستان  عراق،  خصوصاً 
پیام فعالیت های مشترک این چنینی را منتقل کرد تا 
بدینوسیله الگوی سایر کشورها در خصوص مبارزه 

با استعمال دخانیات باشیم.«

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه 
قم در راستای برگزاری مسابقه »روزهای 
قرنطینگی« از میان آثار ارسالی از طرف 
شرکت کنندگان، 10 اثر برتر را انتخاب و 
این  نمایندگی  دفتر  در  جوایزی  آنان  به 

سازمان مردم نهاد در قم اهدا کرد.
از:  عبارتند  مسابقه  این  برندگان  اسامی 
فرد، شایسته  پریا سعیدی  فاطمه شبانی، 
وطن  محمدحسین  ارشاد،  ملیکا  اربابی، 
پرست، امیر حامی معارف وند، سید علی 
محمد  نظری،  امین  محمد  مرشدی،  میر 

صالح باوفا، سعید بهرامی فر.

در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  نماینده 
جمهوری  خبرگزاری  دفتر  در  حضور  با  آستارا 
این شهرستان، روز خبرنگار را گرامی  اسالمی در 
داشت و اطالع رسانی این رسانه را در مقابله با اعتیاد 

و کاهش مصرف دخانیات موثر دانست.
روز  میرنظری  سیدرضا  ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
چهارشنبه در دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( 
آستارا گفت: خبرگزاری ایرنا با انتشار اخبار عملکرد و 
برنامه های جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، نقش 
موثری در پیشگیری از استعمال دخانیات ایفا می کند.

وی اظهار کرد: این جمعیت در سال جاری با ساخت 
انیمیشن، برگزاری مسابقه پیامکی و برپایی نمایشگاه 
رسانه ای  همراهی  از  و  کرده  فعالیت  مطبوعات 

خبرگزاری ایرنا برخوردار بوده است.
در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  نماینده 
عضو  از 1۵0  بیش  این جمعیت  کرد:  بیان  آستارا 

غیرسیگاری دارد و آنها از طبقات مختلف مردم نظیر 
بازاریان،  ورزشکاران،  نخبگان،  اداره ها،  مسئوالن 
فرهنگیان، هنرمندان و خبرنگاران هستند و به صورت 

افتخاری فعالیت می کنند.
وی افزود: حدود 20 نفر از اعضای جمعیت را بانوان 
و بقیه را آقایان تشکیل می دهند و با توجه به تاثیر 
برای  نیز  بچه ها  از  جنین،  به  باردار  مادران  سیگار 
عضویت در جمعیت نام نویسی می کنیم تا والدین 
سیگاری با درک حساسیت موضوع، مصرف آن را 

کاهش دهند.
در گردشگاه های  قلیانسراها  تعدد  میرنظری گفت: 
آستارا به معضل تبدیل شده و از نظر ما سیگار و 
مقابله  برای  و  است  اعتیاد  به  ورود  دروازه  قلیان، 
با این مشکل و تاثیرگذاری بیشتر به شهروندان و 
با  گردشگران، گشایش دفتر جمعیت در آستارا را 

مکاتبات الزم پیگیری می کنیم.

اعالم اسامی برگزیدگان مسابقه
روزهای قرنطینگی 

تبریک روز خبرنگار توسط نماینده جمعیت در آستارا 

خبرنگار  صارمی  محمود  شهادت  سالروز  مرداد   1۷
گروهک  حمله  در  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
تروریستی طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف 
افغانستان در سال ۷۷، به نام روز خبرنگار نامگذاری 

شده است.
جمعیت  نفر  هزار   91 با  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان 
در منتهی الیه غرب استان گیالن واقع شده و دفترهای 
و  سیما  و  صدا  )ایرنا(،  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
نمایندگی های خبرگزاری های دیگر و 9 نشریه محلی در 

آن فعال است.
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انجمن علمی 
جراحی های 
کم تهاجمی 
زنان ایران

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان 
اهداف  شد.  تاسیس   1۳9۴ سال  در  ایران 
تهاجمی  کم  جراحی های  علمی  انجمن 
زنان ایران در چند رسته دسته بندی شده اند 

که در ادامه می آید:

1- آموزشی 
تهاجمی  کم  جراحی های  تکنیک  آموزش 
اکثر  به  هیستروسکوپی  و  الپاروسکوپی 
زنان  بهتر  درمان  جهت  زنان  متخصصان 

ایران. 
آشنا کردن و اطالع رسانی جراحی های کم 

تهاجمی به زنان ایران

2- درمانی 
درمان بیماران مبتال به بیماری های پیچیده 

مثل اندومتریوز و سرطان های زنان. 

۳- پژوهشی
مطالعه شیوع بیماری هایی مثل اندومتریوز. 
یافتن متدها و تکنیک های جدید در زمینه 

جراحی های کم تهاجمی. 
جراحی های  ابزار های  اختراع  و  نوآوری 

کم تهاجمی. 

۴- برگزاری کنگره در این زمینه 

برای  سمینار  و  کارگاه  برگزاری   -۵
گروه های هدف و بیماران و زنان جامعه

۶-شرکت در فعالیت های اجتماعی

روش های برقراری تماس با انجمن: 
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همت  به  تهران  استان  اجتماعی  جامع  کلینیک  اولین 
به عنوان  )ع(  مجتبی  حسن  امام  معراج  خیریه  موسسه 
بیماری های  از  پیشگیری  ملی  شبکه  اعضای  از  یکی 
شهر  شورای  عضو  نظری  حجت  حضور  با  غیرواگیر 
تهران، الیکا رئیس اداره ورزش و جوانان شمال غرب، 
باعث نماینده اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران، 
مدیران کمیته امداد شهرستان ری و تهران، نماینده ستاد 
مدیران  خیرین،  نهاد،  مردم  سازمان های  افزایی  توان 
روابط  مدیر  و  تهران  استان  فعال  شبکه های  خیریه ها، 
غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  ملی  شبکه  عمومی 

افتتاح شد. 
نائب ریس موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی)ع( 
ایجاد  جامع  کلینیک  این  راه اندازی  از  »هدف  گفت: 
فضایی جهت رفع مشکالت اقشار آسیب پذیر به صورت 
موردی در راستای هم افزایی و توان افزایی موسسات 
از  مرکز  »این  افزود:  ادامه  در  متین زاده  است.«  خیریه 
شده  تشکیل  مشاوره ای  خدماتی،  مختلف  واحدهای 
اولین  مرکز  این  درمان  و  بهداشت  بخش  در  است. 
نموده  آغاز  را  خود  فعالیت  کشور  رایگان  داروخانه 
است. عالوه بر این خدمات غربالگری و آزمایشگاهی 

نیز در این مرکز ارائه می شود.« 

نبود فعالیت های فیزیکی کافی و مناسب، یکی از عوامل اصلی ابتال به بیماری های 
غیر واگیر در جهان به شمار می رود. بنابراین مراکز مربوط به این بخش می توانند 
ملی  شبکه  این خصوص  در  بگذارند.  شرایط  این  از  عبور  جهت  را  مثبتی  تاثیر 
بدنی  تربیت  حوزه  سازمان های  با  ارتباط  واگیر،  غیر  بیماری های  از  پیشگیری 
عمومی  روابط  گزارش  به  است.  داده  قرار  خود  اولویت های  از  یکی  به عنوان  را 
»شبکه« به منظور بسط راهبرد توسعه و ظرفیت سازی و افزایش همکاری مشترک 
نایب  با حضور شجیع،  مشترکی  ذینفع جلسه  نهادهای  و  با سازمان ها  بین بخشی 
رییس فدراسیون ورزش های همگانی و سیاوش خدایی دبیر اجرایی »شبکه« برگزار 
غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  ملی  شبکه  از  رضا شجیع  این جلسه  در  شد. 
به عنوان یک ظرفیت ارزشمند یاد کرد و گفت: »کرونا بیش از پیش ما را نسبت به 
اهمیت پیشگیری به ویژه در مورد بیماری هایی نظیر فشار خون و چاقی حساس کرد 
و نشان داد که الگوی سبک زندگی سالم به همراه فعالیت های فیزیکی باید به عنوان 

یک ضرورت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.«
نایب رییس فدراسیون ورزش های همگانی در ادامه افزود: »فدراسیون ورزش های 
و  پایدار  همکاری  بر  و  کرده  درک  را  ظرفیت سمن های حوزه سالمت  همگانی 
اثربخش با این سازمان ها تأکید دارد.« در ادامه این جلسه نیز دبیر اجرایی »شبکه« 
فعالیت  بخش  در  ویژه  به  »شبکه«  سالمت محور  اقدامات  خصوص  »در  گفت: 
فیزیکی کارهای بسیاری انجام شده است. این درحالیست که عزم جدی این سازمان 
اطالع رسانی در  آگاهی بخشی و  واگیر،  بیماری های غیر  با  مقابله  مردم نهاد جهت 
سطح جامعه است.« سیاوش خدایی در ادامه با ارائه پیش نویس تفاهم نامه مشترک 

پروژه های  تعیین  و  نامه  تفاهم  این  انعقاد  »امیدواریم  افزود:  »شبکه«  با  فدراسیون 
اجرایی با حضور محمدرضا مسجدی مدیرعامل شبکه و آقای افشین مالیی رئیس 

فدراسیون ورزش های همگانی در آینده نزدیک انجام شود.«
گفتنی است شبکه ملی پیشگیری  از بیماری های غیرواگیر با مجوز وزارت کشور 
تشکیل شده و هم اکنون ۶0 انجمن مرتبط با فعالیت های سالمت محور در سطح 

کشور در آن متمرکز شده اند.

فریدون کریمی نیا سفیر شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در جریان رویداد 
ورزشی المپیک دماوند موفق شد در مردادماه، به قلعه ۵۶10 متری دماوند صعود کند. 
این صعود با شعار »در اوج بمانیم«  و با هدف تشویق جوانان به سبک زندگی سالم 
مصرف  از  دوری  و  سالم  غذای  مصرف  و  ورزش  و  فیزیکی  فعالیت  انجام  به ویژه 
گزنه  روستای  از  را  خود  نفره صعود   ۶ تیم  یک  در  کوهنوردان  شد.  انجام  دخانیات 
آغاز کردند. این صعود به سرپرستی آقای پوراسفندیار و همراهی آقایان عقب داری و 
با تکرار عبارت های تاکیدی مثبت شروع شد. در نهایت  کریمی نیا در کناره تلخ رود 
پس از طی مسیری طاقت فرسا، تیم کوهنوردی موفق شد گام بر چکاد دماوند بگذارد 
و پرچم شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر را بر بلندای این کوه به اهتزاز 

درآورد.

انجمن ام اس ایران به عنوان یکی از اعضای فعال شبکه ملی پیشگیری از بیماری های 
غیر واگیر، در ایام کرونا فعالیت های قابل توجهی در خصوص کنترل این ویروس 
داشته است. از جمله فعالیت های این سازمان مردم نهاد، انجام حمایت های مالی و 
معنوی از بیماران مبتال به ام اس و تسهیل در امر درمان آنهاست. بنابراین با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، انجمن ام اس جهت حمایت از اعضای خود، در ماه های 
نخست همه گیری این ویروس اقدام به توزیع آذوقه و سبد خانوار در میان بیماران 
جهانی  سازمان  اعالم  اساس  بر  که  درحالیست  این  است.  نموده  اس  ام  نیازمند 
بهداشت، مبتالیان به بیماری های خاص از جمله ام اس جزو گروه های پرخطر ابتال 
به ویروس کرونا به شمار می آیند. بنابراین این انجمن خیریه توزیع ماسک و محلول 
ضدعفونی در میان اعضا را نیز در دستور کار خود قرار داد. این اقدامات در حالی 
انجام می شود که در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ناعادالنه همچنین ادامه 
پاندمی کرونا، بیماران ام اس و خانواده های آن ها که جزو اقشار آسیب پذیر هستند را 
از نظر تهیه دارو، درمان و توانبخشی با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است. الزم 
به یادآوری است که سمن های حوزه سالمت به ویژه اعضای شبکه ملی پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر از نخستین روزهای پاندمی ویروس کرونا به ماموریت اصلی 

خود که همان خدمت رسانی به مردم است عمل کرده و همگام با متولیان سالمت 
کشور تمام توان اجرایی خود را در جهت کنترل ویروس کرونا به کار گرفته اند. 

انعقاد تفاهم نامه مشترک میان شبکه
و فدراسیون ورزش های همگانی

فعالیت های ضد کرونایی انجمن ام اس ایران

صعود سفیر »شبکه« به قله دماوند 

افتتاح اولین کلینیک 
جامع اجتماعی 

خیریه استان تهران
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اندیشه سازان فرا اسطوره نو کاج و پرتو آرامش  با همکاری موسسه  ایران  با استعمال دخانیات  جمعیت مبارزه 
زندگی جهت اقدام به کارگاه های آموزشی ضد دخانی برای نوجوانان و جوانان، جلساتی را برگزار کرد. 

این جلسه با حضور صفا، فعال اجتماعی در حوزه زنان و عضو موسسه پرتو آرامش زندگی، حسینی مسئول موسسه 
کاج، نرگس علی مددی مسئول نمایندگی و جابری مسئول روابط عمومی »جمعیت« شعبه قم در دفتر نمایندگی 

این سازمان مردم نهاد برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد فعالیت های مشترک در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی برای نوجوانان و جوانان و مربیان 
دو انجمن کاج و پرتو آرامش زندگی و نیز جذب بانوان فعال اجتماعی در واحد زنان »جمعیت« قم انجام شود. 

هماهنگی های اولیه جهت عقد تفاهم نامه ای سه جانبه میان سه مجموعه یاد شده انجام شد.
الزم به ذکر است این سازمان مردم نهاد با همکاری نیروی انتظامی استان قم تمامی مطالب مکتوب در خصوص 
اطالع رسانی ضددخانی را که توسط »جمعیت« تهیه و تنظیم شده است را به معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

استان قم برای استفاده در اپلیکیشن آموزش همگانی پلیس ارسال کرد. 

»جمعیت« شعبه قم اقدام به برگزاری کارگاه »آسیب های 
ناشی از استعمال دخانیات و تشدید کووید-19« جهت 
آموزش به زنان با ایجاد فضای آگاهی بخشی و اطالع 
رسانی در خصوص آسیب های اجتماعی و سالمت در 
خصوص استعمال دخانیات و نقش موثر آن در تشدید 

ویروس کرونا کرد. 
مرکز  روانشناس  عینیلو  خانم ها  حضور  با  جلسه  این 
رهنما  جعفریه،  بهزیستی  مدیر  اسکندری  بهداشت، 
مددکار بهزیستی و مومن همکار امین در جعفریه در شهر 
پشتیبانی  و  با حمایت  جعفریه و روستای های همجوار 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه قم برگزار شد.
آموزشی  کالس  کارگاه  این  در  است  بذکر  الزم 
با  زنان  روی  بر  دخانیات  مصرف  موثر  عوامل  با 
جعفریه  بهزیستی  جعفریه،  بهداشت  مرکز  همکاری 
و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شعبه جعفریه 
بوسیله خانم عینیلو روانشناس و خانم شعبانی مسئول 
بهداشت محیط مرکز بهداشت جعفریه برگزار شد که 
به مسائلی مانند؛ چگونگی رعایت بهداشت در زمان 
ویروس کووید-19 و آسیبهای دخانیات بر روی زنان 

پرداخته شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ضد دخانی
توسط »جمعیت« شعبه قم

کارگاه آسیب های ناشی از استعمال دخانیات 
و تشدید کووید-19 برگزار شد

مسابقه خانواده پاک »عاری از دخانیات« و توسط جمعیت مبارزه با 
این  با حضور مدیران  ایران برگزار و در مراسمی  استعمال دخانیات 
سازمان مردم نهاد، نفرات برگزیده مشخص و جوایز آنان ارسال شد. 
این مسابقه که با همکاری واحد ارتباط با حوزه های علمیه »جمعیت«، 
حوزه علمیه خواهران و شبکه کوثر نت در هفته ملی بدون دخانیات 
با هدف ارتباط بیشتر با طالب و معرفی »جمعیت« برای بانوان طلبه 
برگزار شد، در نهایت با معرفی برندگان و اهدای جوایز به آن در روز 

عید سعید غدیر خم به کار خود پایان داد.
محورهای این مسابقه شامل عکاسی، پاسخ به سؤاالت، داستان نویسی 
و نقاشی کودکان در دو گروه سنی ۵تا ۸ سال و 9 تا 12و با ۳ موضوع 
نقش دختران به عنوان مادران آینده در مقابله با سیگار و قلیان، نقش 
مؤثر بانوان در پیشگیری از دخانیات در خانواده و فرزندان و مشت 
بود. الزم  کنیم،  را حفاظت  بعدی  تا نسل  کنیم  باز  را  صنایع دخانی 
به ذکر است این مسابقه در فضای مجازی و شبکه اجتماعی کوثرنت 

ویژه طالب و خانواده ها برگزار شد.
مرحله  از یک  بسیار خوب شرکت کنندگان پس  استقبال  به  توجه  با 
بازخوردهای خوبی را  آثار،  تمدید 10 روزه مهلت مسابقه و ارسال 
در پی داشت که برخی از شرکت کنندگان ضمن تشکر از فعالیت های 
سالمت محور »جمعیت«، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در 

این خصوص مطرح کردند.
در بخش پاسخ به سؤاالت ۵۸1 نفر شرکت کردند که از این تعداد، 
۳۵۳ نفر طلبه و 22۷ نفر از اعضای خانواده طالب بودند. 1۵2 نفر از 
این تعداد به همه سؤاالت پاسخ صحیح دادند که در مراسم قرعه کشی، 
خانم ها »رؤیا شمسی«، »سمانه معصومی« و »زهرا سادات پایگان« به 

قید قرعه انتخاب شدند.
در محور داستان نویسی نیز 20 داستان کوتاه با هشتگ های #خانواده_
کوثرنت  شبکه  در  #جمعیت_مبارزه_با_استعمال_دخانیات  و  پاک 
منتشر شد که توسط داوران، آثار برتر انتخاب و به ترتیب رتبه اول 
»شیدا صدیق«  »ریحانه حججی«،  ابراهیم نیا«،  »زهره  خانم ها  سوم  تا 

به عنوان برندگان این بخش اعالم شدند.
همچنین در محور نقاشی کودک و نوجوان، ۵0 اثر در شبکه کوثرنت 
منتشر شد که پس از داوری آثار برگزیده با اسامی »الناز عاشوری« ۸ 
ساله با کسب رتبه اول، »سیاوش یگانه« ۸ ساله با کسب رتبه دوم و 
»بتول آلبوغبیش« 9 ساله با کسب رتبه سوم، برنده های این بخش از 
به سایر کودکان و نوجوانان  بودند و مقرر شد  پاک  مسابقه خانواده 
شرکت کننده در این بخش نیز هدایای به رسم یادبود اهدا شود. در 
تنها  که  شد  منتشر  کوثرنت  شبکه  در  تصویر   20 نیز  عکاسی  محور 

برگزیده این محور، »مریم رشیدی« بود. 

برندگان مسابقه
 خانواده پاک عاری از دخانیات

معرفی شدند

مریم رشیدی

سیاوش یگانه 8 سالهالناز عاشوری 8 ساله بتول البوغبیش 9 ساله از کارون

آثار برگزیده عکاسی
و نقاشی
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به  جهان  در  کرونا  ویروس  گسترش  که  حالی  در 
فراگیرترین بحران انسانی دهه های اخیر تبدیل شده و 
همه کشورها را به نبردی تمام عیار در ابعاد اجتماعی، 
روانی، بهداشتی و اقتصادی فرا خوانده است، تجربه 
مدیریت دولت اسپانیا و افزایش آمادگی نظام سالمت 
این کشور در کنار مشارکت باالی شهروندان و کنترل 
نسبی بیماری همه گیر در این کشور اروپایی می تواند 
درس های زیادی را برای مقابله با این بیماری بیاموزد. 
به  چین  از  پس  که  کرونا  نوظهور  ویروس  جوالن 
کشورهای اروپایی رسید، ایتالیا و اسپانیا را در صدر 
دو کشور نخست درگیر در فهرست جهانی قرار داد. 
بیماری، دولت  هفته های نخست گسترش  از  اگرچه 
انتقادها  کانون  در  عملکرد  در  تاخیر  دلیل  به  اسپانیا 
برای  اسفند(   2۴( مارس  روز 1۴  از  اما  گرفت  قرار 
نخستین بار وضعیت فوق العاده اعالم کرد و به مبارزه 
با این ویروس ناشناخته پرداخت. اسپانیا اکنون نهمین 
کشور جهان با بیشترین شمار مبتالیان به کروناست؛ 
به  کشور  این  در  نفر  هزار   ۳0۷ از  بیش  تاکنون 
کووید-19 مبتال شده و بیش از 2۸ هزار و ۴00 نفر 
نیز از این بیماری جان باخته اند. بنا بر اعالم وزارت 
بهداش اسپانیا که آخرین آمار ابتال و تلفات کرونا را 
به روزرسانی کرده است، در یک هفته گذشته در این 
این  طبق  باخته اند.  جان  کرونا  اثر  بر  نفر   ۳۵ کشور 
بیانیه، براساس آزمایشات PCR تعداد موارد جدید در 
2۴ ساعت گذشته ۷1 مورد افزایش یافته و مجموع 

آمار مبتالیان نیز به 2۳9 هزار ۶۳۸ نفر رسیده است.
کرونا  به  ابتال  جدید  موارد  افزایش  پی  در  بنابراین 
مراکز  تعطیلی  ضمن  کشور  این  مقامات  اسپانیا،  در 
فضاهای  در  را  دخانیات  استعمال  شبانه،  تفریحی 
اجتماعی  فاصله  رعایت  به  قادر  افراد  که  عمومی 
دست کم دو متری نباشند، ممنوع کردند. این اقدام پس 
از تحقیقات وزارت بهداشت اسپانیا مبنی بر افزایش 
از  افراد  به دیگر  افراد سیگاری  از  انتقال کرونا  خطر 
طریق ذرات تنفسی منتشر شده همراه با دود سیگار، 

صورت گرفته است.
منطقه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا، اولین جایی بود 
که ممنوعیت استعمال دخانیات در خیابان ها، کافه ها و 
رستوران ها را که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
اسپانیا  بهداشت  نیست، صادر کرد. وزیر  آنها ممکن 
در  جمعه  روز  ممنوعیت  این  که  کرد  اعالم  سپس 
سراسر کشور به عنوان بخشی از اقدامات جهت کنترل 

شیوع کووید-19 به اجرا در می آید.
کرد  نشان  خاطر  همچنین  اسپانیا  بهداشت  وزارت 
که استعمال دخانیات باعث می شود افراد سیگاری 
جمله  از  تنفسی  جدی  بیماری های  معرض  در 
کووید-19 آسیب پذیرتر باشند. شواهد موجود نشان 
می دهد که استعمال سیگار با خطر بیشتری برای ابتال 

به نوعی شدید از عالئم کرونا در ارتباط است. بنا بر 
گزارش سی بی اس نیوز، افزایش موارد جدید ابتال به 
کرونا در اسپانیا از تاریخ 21 ژوئن که به قرنطینه خود 
ماه گذشته  اواخر  در  انگلیس  باعث شد  داد،  پایان 
میالدی این کشور را از لیست کشورهای امن خود 

برای سفر خارج کند.
افزایش  به  اشاره  با  همچنین  انگلیس  پنجشنبه  روز 
شدید موارد جدید ابتال به کرونا در فرانسه، این کشور 
را از لیست مجاز مسافرتی خود خارج کرد. این بدان 
انگلیس  به  فرانسه  از  معناست که کلیه مسافرانی که 
باز  تعطیالت  از  که  انگلیسی هایی  از جمله  می روند، 
می گردند، باید 1۴ روز پس از رسیدن خود، قرنطینه 
قرنطینه  که  است  کرده  تهدید  نیز  فرانسه  شوند. 
از نظر شمار  انگلیس که  از  برای مسافران  متقابل را 
ملی مبتالیان آمارهای بسیار باالتری نسبت به فرانسه 
دارد، اعمال می کند. با افزایش شمار مبتالیان جدید در 
فرانسه، به مقامات محلی این اختیار داده شده است 
که اقدامات جدیدی را در تالش برای مهار ویروس 
انجام دهند که می تواند شامل تعطیلی مجدد کافه ها و 
رستوران ها یا محدود کردن تعداد تجمعات افراد در 
از  باشد. در حال حاضر چندین شهر  اماکن عمومی 
هفته وضع  این  در  را  قوانین جدیدی  پاریس  جمله 
خیابان های شلوغ  در  مردم  آن  اساس  بر  که  کرده اند 

ملزم به استفاده از ماسک هستند.
گفتنی است در کشور فرانسه شمار قربانیان ویروس 
جدید کرونا با مرگ ۳1 مبتال طی یک روز اخیر به 
2۸ هزار و ۸۳۳ تن رسید. تعداد مبتالیان به بیماری 
شبانه روز  طی  دیگر  تن   ۳۳۸ افزایش  با  نیز  کرونا 
گذشته به 22۶ هزار و ۸۳1 نفر رسیده است. اخیرا در 
چارچوب دومین مرحله از لغو تدابیر مربوط به مبارزه 
در  رستوران ها  و  بارها  ها،  کافه  کلیه  کووید-19،  با 
سطح این کشور بازگشایی می شود ولی در ناحیه ایل-
دو-فرانس که پاریس نیز جزو آن است، تنها به استفاده 
از فضای آزاد رستوران ها اجازه داده خواهد شد. در 
دیگر شهرها به جز پاریس، مکان هایی نظیر استخرها، 

سالن های ورزشی و تئاتر بازگشایی شده است.

افزایش آمادگی نظام سالمت
در کنار مشارکت باالی شهروندان 

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هفته 
گذشته با حضور در مراسم گرامیداشت جانباختگان 
با  مقابله  در  کشور  این  مدیریت  اسپانیا،  در  کرونا 
بیماری همه گیر را مثال زدنی دانست و گفت: »اسپانیا 
پاندمی  به  پاسخ  اساسی  ویژگی  چهار  هر  فرانسه  و 
اجتماعی  مشارکت  قوی،  مدیریت  هستند.  دارا  را 

شهروندان، مهار انتقال و نجات جان بیماران.«
اسپانیا  مقام های  پیش  این در حالیست که چند روز 

به همراه سران نهادهای اروپایی یاد قربانیان کرونا را 
نهادهای  سران  برخی  مراسم  این  در  داشتند.  گرامی 
اروپا،  اروپایی همچون »شارل میشل« رئیس شورای 
»داوید  و  کمیسیون  رئیس  الین«  در  فون  »اورسوال 
ساسولی« سخنگوی پارلمان اروپا هم حضور داشتند. 
از  تقدیر  با  خود  توئیتر  صفحه  در  نیز  میشل  شارل 
عملکرد »قهرمانانه« کادر بهداشتی در این کشور نوشت 

که اروپا همواره در کنار اسپانیا می ماند.

زنگ خطر کووید-19 در اسپانیا از 14 مارس
ثبت نخستین  با  بیشتر می توان گفت؛  یادآوری  برای 
اسپانیا  در  خطر  زنگ های  کووید-19  به  ابتال  موارد 
به صدا درآمد و از روز 1۴ مارس )2۴ اسفند( مردم 
برد.  خانگی  قرنطینه  به  ماهه  سه  دوره  یک  برای  را 
براساس اطالعات شرکت گوگل در خصوص میزان 
کرونا  شیوع  دلیل  به  که  کشور   1۳1 در  افراد  تردد 
قرنطینه اعالم کردند، شهروندان اسپانیایی با به حداقل 
رساندن جابجایی های درون شهری، اهتمام خود نسبت 
به حفظ قرنطینه خانگی را نشان دادند. اسپانیا همچون 
بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع گسترده 
ویروس کرونا، شاهد تجربه ای بی سابقه بود که تا پیش 
اجباری  قرنطینه  بود.  خارج  همگان  تصور  از  آن  از 
شهروندان، منع رفت وآمد درون شهری، توقف کامل 
پروازها و مسافرت های بین شهری، تعطیلی سراسری 
فعالیت های اقتصادی، کاهش تدریجی محدودیت ها و 
اعالم روزانه آمار مبتالیان و جانباختگان این بیماری 
این  در  که  بود  چالش هایی  از  همه  و  همه  همه گیر، 
اسپانیا  دولت  مدیریت  و  شهروندان  زندگی  مدت، 
به رغم  کرد.  ناپذیری  اجتناب  تغییرات  دستخوش  را 
پایان شرایط هشدار و از سرگیری کامل فعالیت های 
اقتصادی، »پدرو سانچز« نخست وزیر اسپانیا از وقوع 
احتمالی موج جدید بیماری هشدار داد و مردم را به 

رعایت توصیه های بهداشتی فراخواند.

از سرگیری تدابیر جدید در برابر موج دوم کرونا
به گفته متخصصان در موج دوم بیماری همه گیر در 
بهداشت، شناخت  نظام  لحاظ سازماندهی  از  اسپانیا 
درمان  کادر  تجربه  و  آمادگی  درمانی،  راهکارهای 
کامال  سناریویی  با  بیمارستان ها  پذیرش  ظرفیت  و 
)اسفند-  مارس  ماه  در  اول  موج  به  نسبت  متفاوت 
فروردین( روبرو هستیم. به اعتقاد کارشناسان اگرچه 
اسفند  با  مقایسه  در  کووید-19  درمانی  روش های 
تغییر چندانی نداشته، اما شناخت از چگونگی پاسخ 
این بیماری به داروها افزایش یافته است. در اسپانیا 
که بازگشایی ها و بازگشت به زندگی عادی در اولین 
روزهای خروج از قرنطینه به سرعت پیش می رفت، 
این روند دوباره با افزایش مبتالیان کند شده است. 

جمله  از  توریستی  مناطق  برخی  در  اسپانیا  دولت 
شیوع  با  مقابله  برای  ویژه ای  تدابیر  مایورکا  جزیره 
از این  اتخاذ کرده است به طوری که  ویروس کرونا 
پس مکان های گردشگری این جزیره تعطیل خواهند 
شد. در منطقه کاتالونیا، در شمال اسپانیا نیز بسیاری 
شده اند.  قرنطنیه  دوباره  روستاها  و  بخشداری ها  از 
نزدیک به 200 هزار خانوار در منطقه کاتالونیا دوباره 
به دوران قرنطینه بازگشته اند. دولت منطقه ای کاتالونیا 
از میلیون ها ساکن این منطقه خواسته است تا با توجه 
به افزایش دوباره شمار مبتالیان کووید-19 »در خانه 
بمانند«؛ به این ترتیب جمعیت حدودا ۴ میلیون نفرِی 
ساکن کالنشهر بارسلون تنها برای انجام فعالیت های 
حال  در  می کنند.  ترک  را  خود  خانه های  ضروری 
همچنین  شهرها  در سطح  ماسک  از  استفاده  حاضر 
صاحبان  و  اجباریست  عمومی  بستۀ  فضاهای  در 
کسب و کارهای غیراساسی نیز می توانند مشتریان خود 
را تنها با قرار قبلی مالقات کنند. پیش از این نیز از ۴ 
ژوئیه )1۴ تیر( برخی از مناطق کاتالونیا از جمله منطقه 
لریدا، سگریا و گالیسیا با جمعیتی حدود ۳00 هزار 

نفر به دلیل شیوع دوباره کرونا قرنطینه شده بودند.

مخالف هایی علیه محدودیت های اعمال شده
کشور  این  در  نیز  مخالفانی  محدودیت ها  این  البته 
روزهای  در  نفر  صدها  فرانس2۴  از  نقل  به  داشت. 
گذشته در مادرید، پایتخت اسپانیا علیه محدودیت های 
اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید 
ماسک  از  استفاده  شدن  اجباری  جمله  از  کرونا 
تظاهرات کردند. فراخوان شرکت در این تظاهرات در 
شبکه های اجتماعی پخش شده بود. شرکت کنندگان 
که شعار »آزادی« سر می دادند در مرکز مادرید تجمع 
کردند. برخی از تظاهرکنندگان پالکاردهایی در دست 
داشتند که بر روی آنها شعارهایی مانند »ویروس وجود 
ندارد«، »ماسک کشنده است« و »ما نمی ترسیم« نوشته 
شده بود. بسیاری از تظاهرکنندگان با وجود اجباری 
شدن استفاده از ماسک در فضاهای عمومی، ماسک به 
صورت نزده بودند. اسپانیا در ابتدا ماه مه )اردیبهشت/
خرداد( استفاده از ماسک را در وسایل حمل و نقل 
ماسک  از  استفاده  حال  این  با  کرد.  اجباری  عمومی 
به تدریج در همه فضاهای عمومی این کشور اجباری 

شد. 

حمایت اقتصادی دولت
از خانواده های آسیب پذیر

در بحبوحه شیوع کرونا در اسپانیا، دولت این کشور 
به منظور به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی ناشی از 
بیماری همه گیر در جامعه، »حداقل درآمد حیاتی« به 
اقشار آسیب پذیر اختصاص داد. طبق اعالم مقام های 

صورت  به  که  حداقلی  درآمد  این  میزان  اسپانیایی 
یورو   ۵00 حدود  ماهیانه  می شود،  پرداخت  موقت 
است. به این ترتیب اقشار آسیب پذیر واجد شرایط، 
ماهیانه به مدت سه ماه این رقم را دریافت کرده و در 
صورتی که میان اعضای خانواده، نفر دوم بزرگسالی 
بدون حقوق نیز وجود داشته باشد، این دریافتی از ماه 

دوم، 2۵0 یورو افزایش می یابد.

سیستم پیگیری مستمر بیماران در دوران نقاهت
یکی از بهترین ترفندهای اسپانیا برای کنترل بیماری 
همه گیر، سیستم تشخیص و پیگیری مبتالیان ویروس 
است. تشخیص سریع  آن ها  نقاهت  دوران  در  کرونا 
اولیه  کمک های  مراکز  به  مبتالیان  ارجاع  و  بیماری 
بلکه  کرده  جلوگیری  بیماری  شدید  شیوع  از  نه تنها 
موجب کاهش موارد مراجعه به بیمارستان ها می شود. 
شیوع  از  جلوگیری  در  پیشگیرانه  شیوه  این  کاربرد 
که  است  پراهمیت  اندازه ای  به  کووید-19  دوباره 
آزمایش مثبت چندین بیمار تحت نظر با اقدام سریع 
قناری،  جزایر  در  افراد  این  قرنطینه  و  درمان  کادر 

والنسیا، اندلوسیا و همچنین سئوتا مواجه شد.

ابتکار عمل کاتالونیا برای مهار کرونا
خاکوبو مندیروز مدیر مرکز پایش ویروس کرونا در 
هدف  با  اپلیکیشنی  وب  رونمایی  از  کاتالونیا  ایالت 
داد.  آینده خبر  مبتال طی روزهای  افراد  اعالم عالئم 
براساس این برنامه تحت وب، فرد به محض مشاهده 
عالئم ابتدایی به مخاطبانی که در روزهای اخیر با آن ها 
نیز  افراد  این  تا  بوده، اطالع رسانی می کند  ارتباط  در 
گوش به زنگ بوده و خود را قرنطینه کنند. به گفته 
ویروس  با  مقابله  اهرم  موثرترین  قرنطینه  مندیروز، 
دور  از  جدید  نشانه هایی  بروز  پی  در  است.  کرونا 
ویروس  همه گیری  و  کووید-19  بیماری  اوج  تازه 
کرونا در اروپا و همچنین عدم دستیابی به واکسن و 
لزوم مشارکت  بیماری هزار چهره  این  درمان قطعی 
ساده  توصیه های  به  عمل  و  شهروندان  حداکثری 
فاصله گذاری  رعایت  اهمیت  همچنین  و  بهداشتی 
اجتماعی به عنوان مهمترین سالح های بشریت در برابر 
این بیماری بر همگان آشکار شده است. بر این اساس 
هرگونه سهل انگاری و بی توجهی به رعایت اصول و 
موازین بهداشتی، عالوه بر شانه خالی کردن از پذیرش 
مسئولیت اجتماعی موجب به خطر افتادن جان دیگران 

خواهد شد.
این درحالیست که منطقه خودمختار آراگون در شمال 
شرقی اسپانیا با ثبت ۴1۵ مورد جدید طی شبانه روز 
گذشته در صدر فهرست مناطق دارای بیشترین تعداد 
ابتالی روزانه به کرونا در اسپانیا قرار دارد. کاتالونیا با 
1۸2 مورد ابتال به کرونا در رده دوم، مادرید با 102 
مورد در رده سوم و ناوارا نیز با ۶۶ مورد در رده چهارم 
قرار دارند. در شهر مادرید که بیشترین تعداد مبتالیان 
را به خود اختصاص داده طی 2۴ ساعت گذشته هیچ 
مورد مرگ ثبت نشده و شمار کل قربانیان در این شهر 

تاکنون ۸۴21 نفر اعالم شده است.

مقابله با سیگار تقلبی در اسپانیا
در  دولت  این  نیز  این  از  پیش  که  درحالیست  این 
برخورد با تولید سیگارهای تقلبی تمهیدات جدی را 
در پیش گرفته بود. در سال گذشته نخستین کارخانه 
تقلبی و زیرزمینی در زیر  تولید فرآورده های دخانی 
چند اصطبل در نزدیکی »موران« یک شهر کوهستانی 
در استان جنوبی ماالگا کشف شد. طبق اعالم مقامات، 
این مجموعه با تولید بیش از ۳۵00 سیگار در ساعت 

دارای چندین محوطه مسکونی و تخت خواب بود.
در بیانیه پلیس اسپانیا آمده است هنگامی که مأموران 
وارد این کارخانه مخفی شدند، ۶ کارگر را در آنجا 
پیدا کردند که با مشکالت جدِی تنفسی روبرو بودند، 
زیرا منبع گاز ژنراتوری که برای پمپ کردن هوا به 
پلیس  بود.  شده  تمام  می شد،  استفاده  مخزن  داخل 
20 فرد مظنون به اجرای این عملیات را در اوایل 1۳ 
فوریه دستگیر کرده بود اما هیچ یک از آن ها ذکر نکرده 
بود که ۶ کارگر اوکراینی هنوز در داخل این کارخانه 
محبوسند و آن ها را بدون هیچ اطالعی رها کرده بودند. 
هوا  کمبود  متوجه  که  این  محض  به  کارگران  این 
می شوند، شروع به فریاد زدن و کوبیدن به کانتینرها 
می کنند اما با توجه به عایق بندِی صوتی فضا و محیط 

بسته آن، ماموران صدای آن ها را نمی شنوند. 
این  کشف  به  موفق  ماموران  بعد  روز  یک  تا 
لیفتراک  یک  از  که  زمانی  و  زیرزمینی شده  کارخانه 
پنهان  را  ورودی  درِ  که  کانتینرهایی  جابه جایی  برای 
می کردند، استفاده کردند، کارگران محبوس شده را نیز 
پیدا کردند. در میان دستگیرشدگان یک تبعه ۳0 ساله 
نیز حضور داشته که تحت تعقیب مقامات  انگلیسی 

انگلیس بوده است.

اسپانیا
تحریم دخانیات به خاطر کرونا



داستان آخرین نخ سیگار
داشتیم  و  بودیم  نشسته  معاصر  نویسندگان  از  یکی  خانه  در 
شرح فصوص الحکم داوود قیصری را می خواندیم. اتاق غرق 
دود بود و استکان های چای هر چند دقیقه یکبار پر و خالی 

می شدند.
نویسنده  اسووو،  ایتالو  نوشته  است  رمانی  زنو«  »وجدان 
در  و  کرده  ترجمه  کالنتریان  مرتضی  را  رمان  این  ایتالیایی. 
نشر بان چاپ و منتشر شده است. جلد فعلی کتاب با جلد 
به خوبی  داستان  تلخ  طنز  قبلی  جلد  در  دارد،  فرق  قبلی اش 

بازنمایی شده بود. 
اگر کسی بپرسد ایتالو اسووو آدم را یاد کی می اندازد، شاید 
طبیب اصفهانی بخت برگشته که از سه هزار بیت شعری که 
دل  نهانخانه  در  غمت  غزل  آن  فقط  هست،  دیوانش  توی 
نشیند، بین مردم جا باز کرده است. شک ندارم مردی که رمان 
اسووو  ظاهرا  است.  بوده   دیوانه  پاک  نوشته،  را  زنو  وجدان 
و  منتقدان  مطلق  بی اعتنایی  با  آنها  تای  دو  نوشته،  رمان  سه 

خواننده ها روبه رو شده و بلیت یکی برنده شده  است.
است  سرنوشت سازی  آس  است.  رمان  همان  زنو  وجدان 
شهادت  طبق  کرد.  رو  را  آن  نویسندگی اش  عمر  اواخر  او  که 
زندگینامه نویسان ادبی، اسووو سال 1۸۶1 به دنیا آمد و ۶۷ سال 
از او  بعد در جریان یک تصادف از دنیا رفت. من یک عکس 
دیدم که در آن کاله گردی روی سرش گذاشته و پیرهن سفیدش 

را با کت و شلوار سیاه و پاپیون مشکی ست کرده است.
یک سبیل نیمچه پت و پهن دارد و چشم هایی که تا حدود 
زیادی غمگین اند. با این حال عکس طوری است که نمی شود 
فهمید مرد جوان داخل آن نویسنده  بزرگی است، چون بیشتر 
آدم را یاد سرمایه گذاران بانک یا تاجران کارکشته می اندازد. 
مقدمه  از  بخشی  در  زنو  وجدان  مترجم  کالنتریان  مرتضی 
کوتاهش توضیح می دهد اسووو سهامدار یکی از شرکت های 
صنعتی بزرگ ایتالیا بوده و تمام وقتش را صرف رسیدگی به 
کارهای این شرکت می کرده. بنابراین اگر ببینده با تماشای این 
عکس خیال کند با یک بیزینس من موفق روبه رو شده  است، 
تعجبی ندارد. کاله اسووو توی عکس از آن کاله هایی است 
یک  جویس  صورت  اجزای  در  ولی  داشته  هم  جویس  که 

چیزهایی هست که می شود حدس زد نویسنده است. 

ناچار می شدیم بین فیلترها و خاکسترهای سیگار
یک جای خالی باز کنیم 

کشیدن  سیگار  سال  دو  یکی  از  بعد  پیش،  سال   1۳ دقیقا 
ترس  سیگار،  علیه  تبلیغات  کنم.  ترک  را  آن  داشتم  تصمیم 
بو بردن خانواده از سیگاری شدن فرزند خطاکارشان به عالوه 
ریه  و  قلب  عاقبت  و  آخر   از  که  مشمئزکننده ای  عکس های 
افراد سیگاری منتشر می شد و آنها را شبیه آهن های زنگ زده 
نشان می داد، مطمئنم کرده بود چاره ای ندارم غیر از این که آن 
پاکت بهمن کوچک را مچاله کنم و یک بار برای همیشه قید 
سیگار را بزنم. خوب یادم هست در خانه یکی از شاعران و 
می آوردم،  را  اسمش  بود  راضی  اگر  که  معاصر  نویسندگان 
قیصری  داوود  فصوص الحکم  شرح  داشتیم  و  بودیم  نشسته 
هر  چای  استکان های  و  بود  دود  غرق  اتاق  می خواندیم.  را 
چند دقیقه یکبار پر و خالی می شدند. یک کپه کاغذ روی میز 
تحریر بود و دو صندلی این طرف و آن طرف میز قرار داشت. 
روی یکی او نشسته بود و روی دیگری من. دو سه زیرسیگار 
بودند،  پر شده  که همه  می شد  دیده  میز  فلزی روی  و  چینی 
طوری که برای خاموش کردن سیگار جدید ناچار می شدیم 
بین فیلترها و خاکسترها یک جای خالی باز کنیم، مثل آدمی 
که توی صف های متراکم به آب و آتش می زند جایی برای 
توده خاکستر خاموش  توی  را  کند. سیگار  پا  و  خود دست 
کردم، نرمی شستم را کشیدم به انگشت سبابه ام و گفتم: زرد 
پنج  از هر  بود.  قهاری  کنم. سیگاری  ترک  باید  شده. گمانم 
افتاده بود، یکی مال من بود،  فیلتری که توی زیرسیگاری ها 
چهار تا مال او. بی این که به روی خودش بیاورد حرف من را 

شنیده یا نه، پرسید: وجدان زنو را خوانده ای؟
گفتم: چی؟ 

گفت: وجدان زنو؛ مال یک نویسنده ایتالیایی است. همین یک 
رمان را ازش دیده ام.

از توی  بلند شد و  بدهم،  این که فرصت کنم جواب  از  قبل 
کتابخانه پشت سرش کتاب را بیرون کشید و گذاشت روی 
میز، جلوی من. آن قدر کهنه بود که می شد تشخیص داد چند 
نقاش  یک  با خوش ذوقی  جلد،  روی  شده است.  خوانده  بار 
داشت  لب،  روی  سیگاری  با  کوله  و  کج  مردی  شوخ طبع، 
در  می کشید.  بیرون  رسمی  و  پوسته ای خشن  از  را  خودش 

واقع یک زیپ بزرگ، شبیه زیپ کاپشن، باز شده بود و از دل 
یک آدمک کاغذی، مردی داشت خودش را بیرون می کشید. 
وارد  و  می گرفت  را  خواننده  دست  که  بود  جذاب  به قدری 
جلدی  طرح  با  را  کتاب  تازه  چاپ  که  اخیرا  می کرد.  کتاب 
حق  چه  خوب  گرافیست های  شدم  متوجه  دیدم،  ناشیانه 

بزرگی بر گردن بازار کتاب دارند.
کردم.  باز  را  رمان  و  شدم  ولو  اتاق  گوشه   بعد،  دقیقه  چند 
نام  به  مردی  می کردم.  خیال  که  بود  چیزی  از  تکان دهنده تر 
از  بخش هایی  بود  گرفته  تصمیم  روانکاوش  توصیه  به  زنو 
زندگی اش را بنویسد و آن را با فصلی به نام آخرین سیگار 
شروع کرده بود: وقتی با دکتر صحبت کردم به من توصیه کرد 
که کارم را با یک تجزیه و تحلیل تاریخی از کشش و تمایلم به 
کشیدن سیگار شروع کنم: بنویسید، بنویسید. خواهید دید که 
چطور موفق خواهید شد که تمام وجودتان را عریان در برابر 
خود ببینید. تصور می کنم که در خصوص این موضوع، یعنی 
سیگار، دیگر نیازی نباشد که در صندلی راحتی ام لم بدهم و 
به انتظار رویا بنشینم، چون می توانم همین جا پشت میز کارم 
شروع  کجا  از  نمی دانم  بنویسم.  بخواهد  دلم  که  چقدر  هر 
کنم و چطور از سیگارهایی که عینا شبیه سیگاری هستند که 
در حال حاضر به لب دارم، کمک بگیرم. امروز فورا متوجه 
مطلبی می شوم که کامال فراموشش کرده بودم: اولین سیگاری 
که کشیدم مدت هاست تولید نمی شود و در بازار وجود ندارد 
بازار عرضه می شد  و سال 1۸۷0 در اتریش، سیگارهایی در 
که در جعبه های مقوایی که روی آنها عکس عقاب دوسری 
کشیده شده بود، قرار داشت. آه، آه... در اطراف این جعبه ها 
فورا سر و کله آدم هایی نمایان می شود که قیافه هایشان آن قدر 
خودشان  ولی  بیاید،  یادم  به  نام هایشان  که  آشناست  برایم 
آن قدر مطلوب نیستند که هیجانی را در من ایجاد کنند. سعی 
در  همین جهت  به  بروم:  فرو  افکارم  عمق  به  بیشتر  می کنم 
و  می شود  متوقف  اشباح  ظهور  می روم.  فرو  راحتی  صندلی 
پدیدار  درمی آورند  برایم شکلک  که  دلقک هایی  آن  به جای 
با دلسردی از صندلی راحتی جدا می شوم و روی  می شوند. 

صندلی میز کارم می نشینم.

دیگر وقتش است این لعنتی را ترک کنم
از روزی که من پشت آن میز چوبی از میلم برای ترک سیگار 
به  زیادی  آدم های  سال   1۳ این  در  می گذرد.  سال   1۳ گفتم 
همان  سیگارشان  کردن  خاموش  از  بعد  که  خورده اند  پستم 
حرفی را زده اند که من آن روز گفتم: دیگر وقتش است این 
لعنتی را ترک کنم. من هم کم و بیش، یعنی می توانم بگویم 
در اغلب اوقات، همان چیزی را گفتم که آن روز، یعنی همان 

سیزده سال پیش که شنیده بودم: وجدان زنو را خوانده ای؟
واقعا چه اتفاقی می افتد که یک نویسنده نه چندان سرشانس 
از  بخشی  به  کرده،  ترک  را  دنیا  اروپا  در  پیش  سال  نود  که 
تجربیات خواننده ای در ایران تبدیل می شود و داستانی که سر 
هم کرده جوری بین آدم ها جا باز می کند که در زندگی های 
من  مثل  یکی  چرا  می زنند؟  حرف  آن  درباره  شخصی شان 
موقعی که یاد ترک سیگار می افتد به تبلیغات تلویزیونی، نصایح 
پیرمردها، تجربه مردان و زنان تارک سیگار یا رساله های علمی 
دانشمندان رجوع نمی کند، بلکه یکراست می رود سراغ چنین 

رمانی و از آدم خل وضعی مثل زنو یاد می کند؟
پدر بزرگ و مادر بزرگ من هر دو سیگاری های قهاری بودند 
و می توانند الگوی خوبی برای کشیدن یا ترک سیگار باشند، 
چون بدون این که برای حرف دیگران تره خرد کنند، هم عین 
لکوموتیو سیگار دود کردند هم تجربه ترک چندین ساله آن 
اثبات  برای  سندی  به  شرح حالشان  حال  این  با  داشته اند  را 
خطرناک بودن یا بی خطر بودن سیگار برای من تبدیل نشد. 
یاد  به  را  مهربانی  پیرزن  و  پیرمرد  می افتم  آنها  یاد  وقت  هر 
می آورم که اواخر عمر مصداق درست خرده جنایت های زن و 
شوهری بودند که اگر یک ساعت تنهای شان می گذاشتی محال 

بود دعوا و مرافعه راه نیندازند.
چشم نداشتند هم را ببینند در عین حال تحمل دوری یکدیگر 
را نیز نداشتند. از زندگی آنها چیزهایی ماندگار شده است که 
اندازه خواندن سیصد  ربطی به سیگار ندارد، در صورتی که 
یادم هست  آنها خاطره دارم. خوب  از  چهارصد رمان قطور 
وقتی رمان بیگانه کامو را خواندم و دیدم چطور مورسو تحت 
تاثیر گرمای هوا چاقو را توی شکم آن بیچاره بخت برگشته 
هیچ کس  کاش  گفتم  خودم  پیش  و  کردم  تعجب  کرد،  فرو 
چنین تجربه ای را تکرار نکند. با این حال هر زمان که گرمای 
هوای تهران از حد می گذرد، قبل از هر چیزی یاد این داستان 

می افتم که دست کم 20 سال از زمانی که خواندمش گذشته 
است. صد سال تنهایی را هم بعد از بیگانه خواندم، وقتی 
هنوز به دبیرستان نمی رفتم. از آن دوران چیز زیادی یادم 
نمانده است. حتی نمی دانم چی شد که سر از رشته ادبیات 
برای  راهنمایی  سوم  چطور  یا  درآوردم  انسانی  علوم  و 

اولین بار تجدید شدم.
اولین  و  بودند  کسانی  چه  نزدیکم  دوستان  نیست  یادم 
ولی  بود،  چی  اسمش  کرد  جلب  را  توجهم  که  دختری 
پاراگراف اول رمان مارکز، وقتی سرهنگ آئورلیانو بوئندیا 
بود، کامال توی ذهنم  اعدام قرار گرفته  در مقابل جوخه 
ثبت شده است. انگار یک نفر این چند خط را با پونز به 

حافظه ام سفت چسبانده باشد.
شاید باورکردنی نباشد، اما می دانم وقتی برای اولین بار با 
دیوان حافظ فال گرفتم چه غزلی آمد. دوستی داشتم که از 
کتابخانه پدرش یک حافظ رحلی قهوه ای رنگ کش رفته 
بود و برای این که توی کالس برای خودش فضیلتی دست 

و پا کند، آن را به مدرسه آورده بود.
که  عملی هایی  عین  و  بودیم  نشسته  مدرسه  حیاط  توی 
من  او.  دور  شدیم  جمع  می شوند،  دوال  آتش  کپه  روی 

حافظ را از دستش گرفتم و بعد از خواندن حمد و سوره 
بازش کردم. آمد: یارم چو قدم به دست گیرد/ بازار بتان 
شکست گیرد. نه اسم آن دوستم یادم مانده نه می دانم چه 
شکلی بود، فقط همین قدر بگویم که قد کوتاهی داشت و 
عین سگ از پدرش می ترسید، طوری که خیال می کرد اگر 
از غزل های خواجه  غزل  برویم، چند  ور  کتابش  با  زیاد 

کم خواهد شد.
باز  مردم  زندگی  در  را  خودش  جای  چطور  ادبیات  واقعا 
داستان  چگونه  می کند؟  اشغال  را  آدم  مغز  کجای  می کند؟ 
زیسته  تجربه  به  آمریکا  یا  کلمبیا  یا  ایتالیا  از  نویسنده ای 
نوجوانی در ایران تبدیل می شود؟ این از آن رازهایی است 
که خیلی بهش فکر کرده ام، ولی جواب روشنی براش پیدا 
نکرده ام، فقط می دانم آن قدر که دیکنز، حافظ، سعدی، مارکز، 
کامو، بل، چخوف، داستایفسکی، احمد محمود و جالل ذهن 
ما را اشغال کرده اند، بستگان نزدیک مان نکرده اند. آیا اسووو 
تک تیراندازی  مثل  می نوشت،  را  زنو  وجدان  داشت  وقتی 
می دانست  کند،  شلیک  را  گلوله اش  آخرین  می خواهد  که 
یک  روایت  موضوع  بعد  صد سال  نزدیک  قصه اش  که 

روزنامه نگار ایرانی خواهد شد؟ من این طور فکر نمی کنم.
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Tobacco control with the support of
Tehran Women’s Seminaries Management Center

On July 26, a bilateral memorandum of 
understanding for tobacco control was signed 
between the Iranian Anti-Tobacco Association 
(IATA) and the Management Center of the 
Women’s Seminaries in Tehran province at 
IATA’s office.
According to the report by IATA’s Public 
Relations, in this meeting, which was held 
with the presence of Hujjat-al-Islam Hossein 
Kabirian, the director of Women’s Seminaries 
of Tehran province, Mohammad-Reza Masjedi, 
IATA’s Secretary-General, and Hujjat-al-
Islam Rabatian, the director of IATA’s Unit 
for Communication with Seminaries, the 
potentials of the parties in relation to tobacco 
prevention were discussed and a memorandum 
of understanding was signed in this regard.
At the beginning of the meeting, the director 
of Women’s Seminaries of Tehran province 
expressed his satisfaction with this cooperation 
and said, “The statistics of smoking among 
young people, especially women, is worrying. 
This can produce a lot of social harms in 
society.” Hujjat-al-Islam Kabirian added, “One 
of the policies of seminaries is to prevent social 
harms, prevent vice, and offer solutions to 
solve social challenges.”
Pointing to the issue that tobacco and drug addiction 
is an important issue that has afflicted women 
more than ever, he added, “women, as mothers 
and educators of their children, need to pay more 
attention to their health, because ultimately, it will 
improve the health of the community.”
While announcing the readiness to cooperate 
with this non-governmental organization 
and also introducing the Cultural Deputy 
of the Seminaries Management Center as 
his representative, Hujjat-al-Islam Kabirian 
said, “We hope that with the help of IATA’s 
experts and also by exploiting the potentials 
of graduates, female religious students, 
professors, and missionary students we can 
start serious health-related activities in the 
field of tobacco control in the community.”

Anti-Coronavirus measures with the 
cooperation of female religious students

Noting that seminaries have always been at the 
forefront in difficult times and also in helping to 
solve social problems, Kabirian said, “Since the 
early days of the Coronavirus outbreak, 380 
female religious students have been providing 
services in this area. Female religious students 
also took part in cyberspace activities for 
curbing COVID-19, such as providing ethical, 
scientific, and health content, and encouraging 
content in the form of media documentaries, 
clips, and multimedia.”
According to Hujjat-al-Islam Kabirian, another 
part of the female students’ activities 
includes preparing and packing living aids, 
disinfectants, and sanitary supplies for needy 
families in areas close to religious schools. He 
added, “Female students are engaged in the 
charity centers affiliated to seminaries to the 
production and distribution of masks, as well 
as health and food packages.”
Noting that female religious students were also 
well involved in the screening programs, he 

added, “Also, a documentary on the memoirs 
of a health jihadist was compiled by religious 
students, translated into English and Spanish, 
and published for international promotion.”

Women are among the most important 
targets of tobacco industry advertising
In the continuation of this meeting, IATA’s 
Secretary-General referred to the spread of 
cigarette and hookah use among women 
and said, “The tobacco industry has targeted 
women in particular in its propaganda and is 
trying systematically to trap women and girls 
in addiction.”
Masjedi warned of the tobacco companies’ 
tricks of influencing women to increase the 
rate of smoking throughout the community. 
According to him, “Compared to twenty years 
ago, more young women are smoking now, 
which is worrying and a warning sign for the 
future of the community. Also, because girls 
are future mothers and shall have an efficient 

educational role regarding their children, 
smoking by them will have many negative 
consequences, so that if smoking increases 
among women, we should expect a generation 
with much more smokers.”
He emphasized the high prevalence of 
smoking and hookah use among educated 
women and added, “Smoking is higher among 
young and educated people, especially among 
educated women. Today, tobacco products 
have become one of the most profitable 
commercial goods in the world and tobacco 
industries and businessmen are trying to keep 
the consumption and production markets 
warm in every possible way.”
According to Masjedi, “As the level of literacy 
increases among young and educated people, 
the prevalence of smoking increases too, 
especially among educated women. It is 
much harder for women than men to replace 
cigarettes with something else.”
“According to research in universities, when 
students enter the university, the average 
rate of smoking in them doesn’t differ from 
the average level of society,” IATA’s Secretary-
General said. “However, in the last year of their 
education, their smoking rate is significantly 
higher than the average level of society. 
Unfortunately, the smoking rate is higher in 
medical students than in other groups. Also, a 
study at the medical centers of the country has 
shown that midwives smoke more than other 
medical groups.”
In the end, while expressing his satisfaction 
with this cooperation and thanking the 
Management Center of the Women’s 
Seminaries in Tehran province, Masjedi 
referred to the memorandum of understanding 
between this non-governmental organization 
and the Center for the Management of 
Seminaries and added, “Given the connection 
of seminaries and the Jame’at-al-Mustafa 
with most Muslim countries, especially Iraq, 
Afghanistan and Pakistan, the message of such 
joint activities can be conveyed, so that we 
can be a model for other countries in the fight 
against tobacco.”

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


