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سود کالن
کمپانی های خارجی سیگار 

قاچاق  بحث  گذشته  سال های  از  بیش  امسال 
و  نظارت  مرکز  به طوری که  بود،  داغ  سیگار 
ارقامی  و  آمار  بار  هر  دخانیات،  بر  برنامه ریزی 
کشور  در  سیگار  قاچاق  وضعیت  از  متفاوت 
چراغ  به  سالمت  مسئوالن  بارها  می کرد.  اعالم 
سیگار  تولید  خارجی  شرکت های  به  کشور  سبز 
اشاره داشته اند؛ کمپانی هایی که با کمترین هزینه 
بیشترین بهره را می برند. کارگر ارزان، تجهیزات 
مناسب  بستری  همگی  پایین،  مالیات  و  ارزان 
این  البته  خارجی.  کمپانی های  برای  است  شده 
دخانیات  شرکت  ضرر  به  انگار  مناسب،  بستر 
هنگام  ساله  هر  که  است؛ صنعتی  نیز شده  ایران 
افزایش مالیات بر دخانیات جهت حمایت از آن 
صحبت های بسیاری به میان می آید که در حقیقت 
انگار این وضعیت نیز به ضرر این صنعت داخلی 

کشور بوده است. 
وقتی بحث زنجیره تولید به میان می آید، از کشت 
توتون و تنباکو، حمایت از کشاورزان، افراد شاغل 
در این صنعت و همه این موارد مطرح می شوند. 
ولی با توجه بیشتر به بندهای الحاقی به تبصره ۶ 
بودجه  الیحه  برگشت  از  پیش  که  بودجه  الیحه 
1400 به دولت از طرف مجلس، توسط کمیسیون 
ریال  میلیارد   ۲۵00 »مبلغ  بود  شده  مقرر  تلفیق 
ایران  دخانیات  شرکت  توسط  یافته  اختصاص 
جهت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توتون 
و تنباکو و نهاده های کشاورزی به عنوان پرداخت 
بر  مالیات  و  دخانی  کاالهای  فروش  بر  مالیات 
واقع  در  تلقی شود«،  این شرکت  سیگار  مصرف 
به شرکت دخانیات معافیت مالیاتی تعلق گرفت و 
این صنعت همچنان با دریافت سودهای کالن و 
پرداخت دستمزد کم، نه تنها کشاورزان را حمایت 

نمی کند، بلکه آنها را نیز استثمار کرده است. 
همچنین در بازگشت مجدد به ادعای معضل قاچاق 
سیگار در کشور، باید متذکر شد به گفته کارشناسان 
ارزش بازار دخانیات ایران 40 تا ۵0 هزار میلیارد 
در  ایران  دخانیات  شرکت  سهم  است.  تومان 
و  تصدی گری  وظایف  که  زمانی  از  کشور،  بازار 
حاکمیتی از هم جدا شد و بازار کشور به صورت 
غیرکارشناسی در اختیار شرکت های خارجی قرار 
گرفت، به حدود 10 تا 11 درصد کاهش یافته است 
افزایش  نیز  بازار  در  قاچاق  و در عین حال سهم 
لحاظ  از  قاچاق  حجم  این  واقع  در  است.  یافته 
دخانیات  شرکت  تولیدات  با  همپوشانی  قیمتی 
اعالم می شود،  آمارهایی که  اساس  بر  دارد.  ایران 
۲0 میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم 
با یک  به نظر می رسد  قابل توجهی است و  بسیار 
گفته  به  و  می شود  انجام  شده  سازماندهی  اقدام 
شرکت های  دخانیات،  حوزه  کارشناسان  برخی 
در  هستند.  قاچاق  این  از  بخشی  پشت  خارجی 
حاکمیتی  وظایف  دخانیات  شرکت  که   ۸0 دهه 
خارجی  شرکت های  با  قرارداد  داشت،  برعهده 
به  منجر  سال  چند  عرض  در  که  بود  گونه ای  به 
توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹1 به بعد، با 
سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری های غلط 
با شرکت های خارجی  قرارداد  باب و  در صنعت 
به گونه ای شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف 
به  حاکمیتی  وظایف  که  بعد  به   ۹1 سال  از  شد. 
وزارت  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز 
قرارداد  شروط  شرکت ها  این  شد،  منتقل  صمت 
مهم  این  باید  بنابراین  انداختند.  گوش  پشت  را 
اجرای  بر سر  بحث  که  زمانی  نظر گرفت،  در  را 
بی چون و چرای قوانین مصوب مربوط به مبارزه 
با دخانیات می شود، دیگر بحث حمایت از تولید 
داخلی نیست بلکه بحث حمایت از سالمت مردم 
در مقابل سود کالن کمپانی های خارجی می شود. 
کمپانی هایی که بیشترین سود را با کمترین هزینه 
به جیب می زنند و این روند تا جایی ادامه دارد که 
حتی صنعت داخلی کشور نیز که مسئوالن در اکثر 
مواقع از آن حمایت می کنند، به حاشیه رانده و در 
نام خود  به  رفته  رفته  را  پرسود  بازار  این  نهایت 
نمایندگان  به خصوص  و  عزیز  مسئوالن  می کنند. 
این دوره مجلس این مهم را در نظر داشته باشند 
شود،  اجرا  مصوب  قوانین  که  طریقی  هر  به  که 
کمپانی های خارجی  در دست  هم سود کالن  باز 
است، چراکه ایران بستری کم هزینه برای دستیابی 
به سود کالن آنها است. بنابراین می توان از سالمت 
مردم تا حدودی با رعایت برخی قوانین به صورت 

سختگیرانه حفاظت کرد.

سخن اول

شماره 62 | دی ماه 1399| 2 

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

چندی پیش، بررسی الیحه بودجه 1400 با ریاست 
کار  دستور  در  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و در 
نهایت پس از ارائه نظرات مخالفان و موافقان الیحه 
بودجه، نمایندگان با 14۸ رأی مخالف، ۹۹ موافق و 
1۲ رأی ممتنع، کلیات بودجه را رد کردند. در واقع 
از  حاصل  درآمدهای  برای   1400 بودجه  الیحه  در 
میلیارد   ۳00 دخانی  مواد  بخش  در  دولت  مالکیت 
اینکه  از  پیش  همچنین  بود.  شده  پیش بینی  تومان 
الیحه بودجه از طرف مجلس به دولت بازگردد، آمده 
سال  بودجه  الیحه  تبصره ۷  ج  بند  اساس  »بر  بود: 
1400، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 
درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و 
حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت 
دخانی طی سال 1400 را به حساب درآمد عمومی 
ردیف 1۳04۲1  موضوع  کشور  کل  خزانه داری  نزد 
در  همچنین  کند.  واریز  قانون  این  جدول شماره ۵ 
بند چهارم بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، 
درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت حقوق 
دخانی ۳00  مواد  توزیع  و  مجوز  انحصار و صدور 

میلیارد پیش بینی شده است.«
اعمال  دولت جهت  به  بودجه  که الیحه  شاید حاال 
را  فرصت  بتوان  است،  برگشته  اصالحات  برخی 
تا  که  آن  لوایح  برخی  با  رابطه  در  و  غنیمت شمرد 
حدودی به نفع سالمت جامعه نبود، توضیحاتی داد و 
امیدوار بود که در بازگشت مجدد اصالحات به نفع 
سالمت جامعه انجام شود. در توضیح بیشتر باید گفت 
یکی از راهکارهای شش گانه سازمان بهداشت جهانی 
برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات، افزایش مالیات 
بر دخانیات به عنوان کلیدی ترین استراتژی از سوی 
کشورها  راهکار،  این  اساس  بر  است.  سازمان  این 
باید ساالنه 10درصد به مالیات کاالهای دخانی اضافه 
کنند. این درحالیست که بسیاری از ناظران این حوزه 
معتقدند که در این زمینه ایران متاسفانه عملکرد مثبتی 
نداشته است. همچنین کارشناسان این حوزه نیز بارها 
این بخش وضع شده،  تاکید کرده اند قوانینی که در 
قوانینی پیشرو است که به آن عمل نمی شود. به هرحال 
در کنار عدم رعایت بی چون و چرای بند )۸( قانون 
پیش  چندی  کشور،  در  دخانیات  با  مبارزه  جامع 
مجلس  از طرف  دخانیات  بر  ویژه  مالیات  تصویب 
فعاالن  برای  خوبی  بسیاری  خبر  اسالمی  شورای 

عرصه سالمت بود.
کنترل  از سال ۲00۵ که کنوانسیون  یادآور شد  باید 
دخانیات به عنوان یک معاهده بین المللی در سازمان 
ملل متحد تایید شد و به اجرا درآمد، بالفاصله در ایران 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تصویب 

شد. این قانون به عنوان یکی از قوانین مترقی در زمان 
از  به عنوان یکی  نیز  ایران  به جهان معرفی و  خود 
کشورهای پیشرو در مبارزه با دخانیات معرفی شد. 
همچنین در سال ۸۶ یک آیین نامه اجرایی تصویب 
شد. قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت 
معاهده  دومین  که  دخانی  محصوالت  غیرقانونی 
بین المللی کنترل دخانیات بود هم در سال 1۳۹4 به 
تصویب مجلس رسید. این در حالیست که سازمان 
جهانی بهداشت طی سال های فعالیت بیش از ۷0 سال 
دو معاهده بین المللی داشته که هر دو در مورد کنترل 
دخانیات است. این اهمیت موضوع را نشان می دهد. 
برآوردها و مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که 
۸ میلیون نفر ساالنه در جهان در اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند که یک میلیون نفر از 
آنها فقط در مواجهه با دود دخانیات قرار دارند. در 
ایران هم ساالنه ۶0 هزار مرگ در سال برآورد می شود. 
جهان،  در  دخانیات  هجمه صنعت  به دلیل  همچنین 
الزم بود کشورها حول یک معاهده بین المللی برای 
مقابله با این اپیدمی جهانی بپردازند که خوشبختانه 
این معاهده، کمک بزرگی به کشورها کرد تا در بحث 

قانون گذاری سریع عمل کنند.

بررسی معافیت مالیاتی شرکت دخانیات
یکی  در  دولت  به  بودجه  الیحه  برگشت  از  پیش 
به تبصره ۶ الیحه بودجه توسط  الحاقی  بندهای  از 
کمیسیون تلفیق مقرر شده بود »مبلغ ۲۵00 میلیارد ریال 
ایران جهت  اختصاص یافته توسط شرکت دخانیات 
خرید تضمینی توتون و تنباکو و نهاده های کشاورزی 
به عنوان پرداخت مالیات بر فروش کاالهای دخانی 

و مالیات بر مصرف سیگار این شرکت تلقی شود.«
با  مبارزه  ستاد  پیشگیری  دفتر  مدیرکل  این باره  در 
قاچاق کاال و ارز با اشاره به معافیت شرکت دخانیات 
به  ویژه  امتیاز  »اعطای  گفت:  مالیات،  پرداخت  از 
داعیه  و  باالدستی  قوانین  بر خالف  مالیاتی  معافیت 

فسادستیزی مجلس است.«
امیر محمد پرهام فر با انتقاد از اعطای امتیاز معافیت 
به  ویژه  »امتیاز  افزود:  دخانیات  شرکت  به  مالیاتی 
داعیه  و  باالدستی  قوانین  بر خالف  مالیاتی  معافیت 
بند  این  کردن  اضافه  و  است  مجلس  ستیزی  فساد 
به تبصره ۶ الیحه بودجه، درحالی است که معافیت 
و  اقتصاددانان  انتقاد  مورد  همیشه  مالیاتی  خاص 

کارشناسان حوزه مبارزه با فساد بوده است.«
وی ادامه داد: »هر قانونی ولو اینکه غلط باشد، اگر با 
امتیازات ویژه  ایجاد  ناموجه و  استثنا و معافیت های 
برای افراد یا گروه  های خاص همراه شود، عمال زمینه 
و بستر فساد را دو چندان می کند. بنابراین اگر قرار بر 

این است که مالیات بر صنعت دخانیات باید افزایش 
یابد و از محل این افزایش بخشی از هزینه های بخش 
هموار  اجتماعی  معضالت  سایر  و  جامعه  سالمت 
شود، اعطای امتیاز ویژه به معافیت مالیاتی بر خالف 

قوانین باالدستی و داعیه فسادستیزی مجلس است.«
کمیسیون  می رسد  نظر  »به  داشت:  اظهار  پرهام فر 
تلفیق بنابر اطالعات نادرست و یک سویه این تصمیم 
با تصویب  یادآوری است که  به  بود. الزم  را گرفته 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
وظایف  و  اختیارات  تفویض  با  دولتی  شرکت های 
حاکمیتی خود از ذیل تملک مستقیم دولت خارج و 

واگذار شده است.«

پرهام فر ادامه داد: »شرکت دخانیات ایران که تا قبل 
از تصویب این قانون، شرکت دولتی با مجموعه ای از 
اختیارات و وظایف حاکمیتی و بازرگانی تلقی می شد 
و به موجب این قانون و مصوبه 1۳۹1.1۲.10 هیات 
وزیران وقت، وظایف و اختیارات حاکمیتی خود را به 
وزارت صنعت معدن و تجارت محول کرده و از آن 
پس این شرکت صرفاً به عنوان یک شرکت خصوصی 
به خرید و فروش محصوالت توتون و تنباکو و تولید 
سیگار می پردازد و ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه 
محصوالت توتون و تنباکو به وزارت صنعت، معدن 
تجارت سپرده شده است. بنابراین نباید انحصاری در 
خرید توتون و تنباکو از کشاورزان توسط این شرکت 

وجود داشته باشد.«
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با اشاره به اینکه تنباکوی تولید داخل در کشورهای 
همجوار با قیمت های خیلی باالتر )بیش از100 دالر/ 
کیلوگرم( مشتریان خاص خود را دارد، تصریح کرد: 
»شرکت دخانیات ایران یا برخی از شرکت های داخلی 

از کشاورزان توتون را خریداری و به کشورهای هدف 
اقدام مجلس به نوعی دخالت  این  صادر می کنند و 
دادن یک شرکت و ترجیح آن بر شرکت ها و رقبای 
بخش  کسب و کار  در  حاکمیت  دخالت  نیز  و  دیگر 

خصوصی خواهد بود.«

مالیات ویژه بر دخانیات
همچنان مورد توجه باشد

همچنین الیحه در حالی به دولت برگشت که پیش 
از آن نیز عضو ناظر مجلس در ستاد کشوری کنترل و 
مبارزه با دخانیات از تصویب مالیات ویژه محصوالت 
دخانی با ارزش درآمدی حدود ۷ هزار میلیارد تومانی 
در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1400 مجلس خبر 
داده بود و گفت: »طی سال های اجرای قانون جامع 
مبارزه با دخانیات مصوب 1۳۸۵ متاسفانه به موضوع 
افزایش مالیات دخانیات که در ماده ۸ این قانون آمده، 

توجه نشده است.«

علی اصغر باقرزاده در ادامه افزود: »ایران به رغم اینکه 
کنوانسیون  اجرای  در  پیشرو  کشورهای  ردیف  در 
مبارزه با دخانیات است، ولی در اجرای راهبرد کاهش 
مصرف دخانیات، سال ها است که کارت قرمز دریافت 

کرده و جزو کشورهای ضعیف در این زمینه است.«
تاکید  بابلسر و فریدونکنار در مجلس  نماینده مردم 
به  دستیابی  در  قانون  این  اجرای  با  »امیدواریم  کرد: 
هدف کاهش ۳0 درصدی مصرف دخانیات تا سال 
1404 موفق شویم و بتوانیم از نسل جوان در برابر 

آسیب های این محصول مرگبار محافظت کنیم.«
سالیانه  دخانیات  مصرف  اینکه  به  اشاره  با  باقرزاده 
حدود ۶0 هزار مورد مرگ را به همراه دارد و هزینه 
مصرف آن در بخش سالمت بیش از 40 هزار میلیارد 

مدافعان سالمت در انتظار الیحه بودجه 1400 

معافیت مالیاتی شرکت دخانیات اصالح شود!

س
علی اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر در مجل
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تومان برآورد شده است، ادامه داد: »با کاهش مصرف 
دخانیات می توان بخشی از هزینه های درمانی و سایر 
هزینه هایی که به بخش های اقتصادی تحمیل می شود 
را کم کرد. همچنین طبق برآورد های بانک جهانی و 
سازمان جهانی بهداشت، افزایش هر 10 درصد قیمت 
از طریق مالیات، موجب کاهش  محصوالت دخانی 

۵درصدی مصرف آن می شود.«
تا  کمیسیون  در  مصوب شده  »نرخ های  افزود:  وی 
حدودی درصد مالیات نسبت به قیمت خرده فروشی 
را باال می برد و امیدواریم با برنامه ریزی الزم بتوانیم 
ساختار استاندارد مالیات را با نرخ موثر ۷۵ درصدی 
توجه  به هرحال  کنیم.  تصویب  نزدیک  آینده  در 
جدی نمایندگان به این موضوع، نشان از تعهد آنها 
به سالمت نسل حاضر و آینده میهن اسالمی است. 
درآمدهای حاصله از این قانون، صرف اجرای قانون 
جامع کنترل دخانیات و اقدامات پیشگیرانه از شیوع 
مصرف دخانیات و تجارت غیرقانونی آن خواهد شد.«

تعرفه مالیاتی سیگار های داخلی و خارجی
در سال 1400 افزایش می یابد

 ،1400 بودجه  الیحه  بازگشت  از  پیش  همچنین 
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
سیگارهای  مالیاتی  تعرفه  افزایش  از  مجلس   1400
داخلی و خارجی خبر داده بود و تاکید کرد: »با افزایش 
تعرفه مالیاتی سیگارهای داخلی و خارجی حدود ۷ 
هزار میلیارد به درآمد حاصل از مالیات دولت افزوده 
می شود و به نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش 

و ورزش و جوانان اختصاص می یابد.«

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر نیز 
در مجلس با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه 
اعضا  کمیسیون،  جلسه  »در  بود:  گفته   1400 سال 
به  مصوب کردند که تعرفه واردات سیگار خارجی 

کشور افزایش ۳ برابری داشته باشد.«
وی افزود: »در سال ۹۹ درآمد مربوط به تعرفه واردات 
سیگار خارجی ۲.۳ هزار میلیارد تومان است که این 
میزان در سال 1400 به ۷ هزار میلیارد تومان می رسد.«

چه کسی دخالت کرده
و چرا مانع اجرای قانون شده است

البته پیش از بازگشت الیحه بودجه 1400 از طرف 
مجلس به دولت، نقدهایی نیز در رابطه با اجرای بند 
صاحبنظران  سوی  از  دخانیات  با  مبارزه  قانون   )۸(
وجود داشت. معاون علمی و فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران یکی از آن منتقدان بود که با بیان اینکه 
به افتخار به قانون جامع کنترل دخانیات تاکید کرده 
دخانیات  بر  مالیات  درصد  ساالنه 10  »افزایش  بود: 
یکی از مالیات های علمی هوشمند بود که کشور به آن 
ورود کرد. اما فقط دو بار این اتفاق افتاد. یک بار در 

سال ۸۸ و دیگری در سال ۹۵.«
میزگرد »کنکاشی  عبدالرحمن رستمیان همچنین در 
در  که  به سالمت«  آسیب رسان  کاالهای  مصرف  بر 
سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با طرح این سوال که 
چرا قانون مالیات بر دخانیات اجرا نشده است؟ ادامه 
داد: »باید برگردیم به عقب و ببینیم چه کسی دخالت 
کرده و چرا مانع اجرای قانون شده است. با اجرای 
درصد مصرف  یک  ساالنه  کاهش  قانون هدف  این 
دخانیات محقق می شد. اروپا با همین قانون افزایش 
10 درصدی مالیات بر دخانیات، هدف گذاری کرده 
نمونه سال ۲00۵  برای  از دخانیات شود.  که عاری 
در یکی از کشورها ۲0 درصد مردم سیگاری بودند 
اما با اجرای این قانون این رقم اکنون به 1۳ درصد 

رسیده است.«
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه باید به میزان 
وضع  مالیات  دخانیات  خرده فروشی  بر  درصد   ۷0
شود، تصریح کرد: »این چیزی است که در کشورهای 
همسایه نیز وجود دارد. برای نمونه در ترکیه باالی 

۸0 درصد بر خرده فروشی دخانیات مالیات می بندند و 
این رقم در عربستان صد درصد است. برای تحقق این 
چنین موضوعاتی کشورها باید خود را با همسایگان 

خود هماهنگ کنند.«

نکند یک سری کارخانجات
به خاطر سود شخصی در تصمیمات مداخله کنند

رستمیان تاکید کرد: »اعضای هیات علمی دانشگاه ها، 
مدیریت  سازمان  از  هستند.  سالمت  نظام  سربازان 
نکند یک سری  کند.  رفتار  انتظار می رود که علمی 
این  در  خود  شخصی  سود  خاطر  به  کارخانجات 
دلیل علمی  باید  کنند. تصمیم ها  مداخله  تصمیمات 
نماینده  گذشته  روز  چند  می دانم  من  باشد.  داشته 
سازمان مدیریت در کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات 
بر دخانیات مخالفت کرده است. این سازمان باید در 
توضیح  را  موضوع  این  دلیل  کارشناسان  با  نشستی 
دهد. ما االن منتظریم ببینیم سازمان مدیریت در صحن 

چه می کند.«
معاون علمی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تاکید کرد: »در 1۵ سال گذشته، منابع خود را هدر 
دادیم و به نظام سالمت آسیب وارد کردیم. در حالی 
که  علتی  مهمترین  شده،  ثابت  و  می دانند  همه  که 
بیماری های قابل پیش بینی، مرگ های قابل پیش بینی 
و حتی ناتوانی غیرقابل پیشگیری را کاهش می دهد، 

کاهش مصرف سیگار است.«

از خرده فروشی دخانیات
۲0 درصد مالیات دریافت می کنیم

معاون علمی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ادامه داد: »ما در سال ۹۹ از خرده فروشی دخانیات ۲0 
درصد مالیات دریافت می کنیم. این رقم در کشورهای 
همسایه سه برابر است. وقتی در این کشورها مالیات 
دخانیات افزوده شده، افراد ثروتمند تاثیر کمتری از 
آن پذیرفتند و مصرف دخانیات آنها ۳درصد کاهش 
پیدا کرد اما کسانی که ثروتمند نبودند ۶ درصد تاثیر 

گرفتند.«
رستمیان افزود: »باید بررسی کنیم که وزارت کشور 
کجا به دولت پیشنهاد خوبی نداده است. اگر وزارت 
باید  است،  نداده  دولت  به  خوبی  پیشنهاد  بهداشت 
پاسخگو باشد. کجا این پیشنهاد خوب را به دولت 
فرستاده و سازمان مدیریت این پیشنهاد خوب را به 
مجلس نفرستاده است. آیا سازمان مدیریت می تواند 
بگوید مالیات بر دخانیات را ساالنه 10 درصد افزایش 
داده، اما مجلس آن را تصویب نکرده است؟ اگر این 
اتفاق افتاده و مجلس تصویب نکرده، این نمایندگان 

هستند که باید پاسخگو باشند.«

وزارت صنعت در 1۵ سال گذشته
چند کارخانه دخانیات اضافه کرده است؟

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه در ایران ساالنه 
می شود  مصرف  دخانیات  تومان  میلیارد  هزار   1۵
بر  خود  هزینه  برابر  سه  دخانیات  »مصرف  گفت: 
بخش سالمت هزینه وارد می کند. یعنی هزینه بیمه 
برای افرادی می شود که 10 درصد جامعه را تشکیل 
مستقیم  هزینه  تومان،  میلیارد  هزار   4۵ می دهند. 
بیماری هایی مثل سرطان و سایر بیماری های قلبی و 
ریوی، پوکی استخوان و بیماری های خودایمن و … 
به  است که حدودا ۳0 درصد هزینه های وارد شده 
کشور را تشکیل می دهد. ۷0 درصد دیگر از هزینه ها 

نیز غیرمستقیم به کشور وارد می شوند.«
به ما  باید  اینکه وزارت صنایع  بر  تاکید  با  رستمیان 
دخانیات  کارخانه  چند  گذشته  سال   1۵ در  بگوید 
اضافه شده است، گفت: »در حالی که می گوییم تبلیغ 
مغازه هایی  خیابان ها  در  اما  نیست  خوب  دخانیات 
قلیان و دخانیات هستند.  فقط مخصوص  که  داریم 
تبلیغ  خودش  که  می زند  برق  دور  از  آنها  تابلوی 

محسوب می شود. این ها از چه کسی مجوز گرفته اند؟«
بیشترین  دخانیات  بر  »مالیات  کرد:  اضافه  رستمیان 
تاثیر را بر جوانان داشته است. در کشورهای همسایه 
ما، اولین تورم ها را بر روی سیگار می برند. اما جالب 
فروشی  روزنامه  دکه های  درآمد  منبع  که  است  این 
ما، فروش سیگار شده است. این در حالی است که 
امسال قیمت سیگار افزایش پیدا کرد اما مالیات آن 

باال نرفت.«

ورود کامیون سیگار، قاچاق نیست فساد است!
معاون علمی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
همچنین با اشاره به وضعیت قاچاق سیگار در کشور، 
تصریح کرد: »تعریف قاچاق، ورود غیرقانونی چیزی 
بدون  را  یعنی چیزی  به کشور زیر ۵ درصد است. 
آنکه فردی ببیند، وارد کنیم. اما اگر بیشتر از این میزان 
باشد یعنی فساد. وقتی کامیون سیگار وارد کند، نامش 

قاچاق نیست، بلکه فساد است.«
رستمیان با اشاره به اینکه در انگلستان مطالعه ای انجام 
و  دخانیات  قیمت  درصدی   ۶۶ افزایش  با  که  شده 
انجام اقدامات دیگر قاچاق ۷0 درصد کاهش پیدا کرده 
این  از  این است که در خیلی  است، گفت: »علتش 
کشورها خود کارخانه های سیگار علت اصلی قاچاق 
هستند. در یکی از کشورهای اروپایی شرکتی به خاطر 
قاچاق و فروش آن یک میلیارد و ۲00 میلیون دالر 
جریمه شد. این است که وقتی می گوییم اگر قیمت 
را باال ببریم قاچاق افزایش پیدا می کند، حرف کسانی 
است که می خواهند با ضرر رساندن به سالمت جامعه 

سود خود را بیشتر کنند.«

سود عدم افزایش مالیات سیگار
در جیب دالالن داخلی و خارجی

نیز در  استعمال دخانیات  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت 
رابطه با عدم افزایش مالیات بر دخانیات طبق قانون 
دولت  که  دارد  وجود  مختلفی  »دالیل  کرد:  تصریح 
به رغم برخورداری از پشتوانه قوانین داخلی و معاهده 
جهانی کنترل دخانیات، چندان پیگیر افزایش مالیات 
بر سیگار و مواد دخانی در کشور نیست. یکی از آنها 
افزایش احتمالی قاچاق سیگار به کشور بیان می شود 
که به نظر من بهانه ای بیش نیست. نیاز کشور در طول 
سال بین 4۵ تا ۵0 میلیارد نخ سیگار است که براساس 
آمارهای رسمی، این تعداد سیگار در حال حاضر در 
داخل تولید می شود اما وزارت صمت نیاز ما را بین 
۷0 تا ۷۵ میلیارد اعالم می کند و برای راه اندازی تعداد 
بیشتر کارخانه های دخانیات و رساندن تولید به رقم 
یاد شده، اعداد و ارقامی را به دولت و مجلس ارائه 
می دهند که واقعی نیستند و این گونه، دولت و مجلس 
به  مربوط  تصمیم گیری های  و  برنامه ریزی ها  در  را 

مقابله با دخانیات گمراه می کنند.«
محمدرضا مسجدی در ادامه افزود: »به اذعان بانک 
جهانی، ایران بدترین فرمول مالیاتی را در خصوص 
کاله  را  این گونه سر خودش  و  می کند  اجرا  سیگار 
می گذارد و یک عده ای هم از این محل سود می برند. 
بازرسان سازمان جهانی بهداشت وقتی به ایران می آیند 
کنترل و کاهش  مفاد معاهده  از  اجرای برخی  بابت 
دخانیات به ما کارت سبز می دهند، اما در خصوص 
اجرای بند ششم معاهده یاد شده که دولت ها را مکلف 
به افزایش مالیات بر سیگار به منظور کاهش مصرف 

آن می کند، همواره کارت قرمز می گیریم.«
انجام  بازرسی  اینکه طبق آخرین  بیان  با  مسجدی 
مصرف  کنترل  کنوانسیون  بازرسان  سوی  از  شده 
دخانیات، ایران از بین بیش از 1۹0 کشور دنیا از 
»دولت  افزود:  دارد،  قرار  چهارم  جایگاه  در  آخر 
تولیدکننده و واردکننده دریافت  از  را  مالیات  باید 
کند. در حال حاضر دوسوم سود حاصل از صنعت 
دخانیات همچنان به جیب تولیدکننده، واردکننده و 
شرکای خارجی آن ها می رود و بیت المال همچنان 

از آن محروم است که همین انگیزه حضور جدی 
توسعه  و  احداث  برای  را  خارجی  سرمایه گذاران 
کارخانجات تولید سیگار در کشور در پی داشته و با 
وجود تحریم دارو و کاالهای اساسی، همواره چراغ 

سبز برای این صنعت روشن است.« 

افزایش مالیات بر سیگار، پایه علمی دارد
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به 
اینکه افزایش مالیات بر سیگار پایه علمی دارد، تصریح 
و  مالی  مؤسسه  بهداشت یک  »سازمان جهانی  کرد: 
است  سالمت محور  مؤسسه  بلکه  نیست؛  اقتصادی 
که برای کنترل مصرف دخانیات برنامه ریزی می کند. 
همان طور که برای مقابله با کرونا این کار را می کند 
تا مردم بدانند در این زمینه چه کار کنند تا سالمتشان 
به خطر نیفتد. این سازمان می گوید بزرگ ترین تهدید 
سالمت در جامعه بشری امروز دخانیات است. باید 
بدانیم امسال ۸ میلیون نفر در دنیا بر اثر بیماری های 
ناشی از دخانیات فوت می کنند که این رقم در ایران 

حدود ۶0 هزار نفر خواهد بود.« 
مسجدی ادامه داد: »قاچاق مواد دخانی در همه جای 
جهان وجود دارد. در واقع هر جا رشوه و رانت و 
نظارت ها و اعمال قانون ضعیف باشد، قاچاق در آن 
کشور رشد می کند. فرقی هم نمی کند چه کشوری 
باشد. بر این اساس افزایش مالیات بر دخانیات هیچ 
ربطی به تضعیف صنعت دخانیات و افزایش قاچاق 
مواد دخانی ندارد. دولت ما در مسئله مقابله با دخانیات 

بسیار ضعیف عمل می کند.«
وی از افزایش شدید مصرف سیگار در جامعه به ویژه 
در بین جوانان، دانش آموزان و دانشجویان خبر داد و 
افزود: »در مبارزه با مصرف دخانیات، دولت ضعیف 
عمل می کند و در نتیجه در این حوزه یکسره به عقب 
انتظار  اسالمی  شورای  مجلس  از  بنابراین  می رویم. 
داریم در زمینه مالیات بر سیگار و مقابله با مافیایی 
که همه جور صحنه سازی می کند تا به سود برسد و به 
سالمت جامعه آسیب بزند، از هیچ تالشی دریغ نکند.«

هر 10 درصد افزایش مالیات
یعنی پنج درصد کاهش مصرف دخانیات 

نیز  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  مسئول 
مردم  محافظت  دخانیات،  کنترل  و  »مراقبت  گفت: 
به  کردن  کمک  عمومی،  اماکن  در  دخانیات  دود  از 
به  هشداردهی  دخانیات،  ترک  در  مصرف کنندگان 
و  تبلیغات  جامع  ممنوعیت  آن،  مضرات  در  مردم 
افزایش مالیات بر دخانیات، راهکارهای ۶گانه سازمان 

بهداشت جهانی برای مبارزه با دخانیات است.«
بر  مالیات  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  ولی زاده  بهزاد 
کلیدی ترین  و  راهکار  مهمترین  عنوان  به  دخانیات 
استراتژی اعالم شده از سوی سازمان جهانی بهداشت 
و  جهانی  بانک  مطالعات  اساس  »بر  گفت:  است، 
افزایش  درصد   10 هر  جهانی،  بهداشت  سازمان 
مالیات بر دخانیات باعث پنج درصد کاهش مصرف 
در  درصد  چهار  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در 

کشورهای توسعه یافته می شود.«
ادامه داد: »همه مستندات علمی و قوانینی که در  وی 
سطح ملی و بین المللی تصویب شده، با هدف حفاظت 
از سالمت عمومی در برابر منابع واگذار شده به صنایع 
دخانی است. این ها دو جبهه مقابل هم هستند که نفع 
قیمت  داشتن  نگه  پایین  و  گسترش  دخانیات  صنعت 
محصوالت دخانی است و نفع حوزه سالمت، مصرف 
درمانی  هزینه های  نشدن  تحمیل  و  دخانیات  نکردن 
بلکه  ایران،  نه تنها  که  شده  باعث  موضوع  این  است. 
برخی دیگر از کشورها نیز در بحث قیمت گذاری خوب 

عمل نکنند.«
کنترل  جامع  قانون   ۸ ماده  اینکه  بیان  با  ولی زاده 
دخانیات برای محصوالت دخانی ساالنه 10 درصد 
افزایش مالیات پیش بینی کرده است، تصریح کرد: »بر 
اساس این ماده قانونی، این مالیات باید صرف مقابله 
و پیشگیری از استعمال دخانیات و همچنین درمان 
بیماری ها شود. بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات، 
ستاد کشوری کنترل دخانیات به ریاست وزیر بهداشت 
و  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش  وزرای  حضور  با  و 
فرمانده  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اسالمی،  ارشاد 
نیروی انتظامی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال 
در حوزه کنترل دخانیات برگزار می شود. جلسات این 
ستاد با هدف اجرا و تقویت قانون و مصوبات است. 
با این حال به رغم دستاوردهایی که در حوزه مبارزه با 
دخانیات داشته ایم، در بحث مالیات در قسمت قرمز 
رنگ بندی سازمان جهانی بهداشت قرار داریم و ایران 

را جزو کشورهای ضعیف طبقه بندی کرده اند.«
منافع وزارت صنعت و وزارت  به تعارض  ولی زاده 
بهداشت بر سر موضوع دخانیات پرداخت و گفت: 
درباره  خود  پیشنهادات  همیشه  بهداشت  »وزارت 

افزایش مالیات دخانیات را به سازمان مدیریت ارائه 
از  یکی  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  اما  کرده 
بین  منافعی  تضاد  یعنی  است.  سازمان  این  اعضای 
سالمت و صنعت وجود دارد که در شرایط اقتصادی 
می شود  باعث  تحریم،  شرایط  در  مخصوصا  ایران 
این  مسئوالن  به هرحال  باشد.  قوی تر  آن ها  صدای 
ایران، حداکثر 10  موضوع را در نظر بگیرند که در 
 ۷۵ دارد،  وجود  دخانیات  مصرف کننده  نفر  میلیون 
بار  نمی کنند  مصرف  دخانیات  که  دیگر  نفر  میلیون 
این 10 میلیون نفر را به دوش می کشند اما صدایشان 

هیچ جا شنیده نمی شود.«
او افزود: »همیشه صنعت از مشکالت اقتصادی گالیه 
داشته و به بهانه تولید و همچنین جلوگیری از قاچاق، 
افزایش مالیات دخانیات را وتو کرده است. در صورتی 
که مستندات جهانی نشان می دهد قاچاق هیچ ارتباطی 

با عوارض باالی محصوالت دخانی ندارد.«

قیمت محصوالت دخانی در ایران
کمتر از نیم دالر است

با  دخانیات  کنترل  ستاد کشوری  دبیرخانه  مسئول 
در  دخانی  محصوالت  قیمت  متوسط  اینکه  بیان 
ایران کمتر از نیم دالر و پایین ترین قیمت در جهان 
جهانی  قیمت  »متوسط  گفت:  می شود،  محسوب 
دخانیات باالی چهار دالر است. با این حال گفته 
می شود قاچاق در ایران یک معضل است. بزرگنمایی 
و  سیاستگذاران  ورود  مانع  همیشه  قاچاق  بحث 
قانونگذاران به بحث عرضه دخانیات شده و این، 
یکی از استراتژی های صنایع دخانی است. به هرحال 
آشیل  پاشنه  دخانیات  بر  مالیات  درصد  قانون 10 
ماست که اجرا نمی شود. دولت بیش از آنکه به این 
قانون به چشم یک ابزار پیشگیرانه نگاه کند، به آن به 
چشم منبع درآمد نگاه می کند. متاسفانه این مجموعه 
عواملی است که باعث شده مواد قانونی ما به درستی 

اجرا نشود.«

لزوم اجرای ماده 3
قانون جامع کنترل دخانیات 

ولی زاده با اشاره به موضوع تبلیغات دخانیات تاکید 
کرد: »ماده )۳( قانون جامع کنترل دخانیات، هرگونه 
تبلیغ، تشویق و تحریک مردم به استعمال دخانیات 
را ممنوع اعالم کرده است. در گذشته مواردی وجود 
به  جریمه  پرداخت  برای  را  متخلفان  که  داشت 
مراجع قضایی معرفی می کردیم. آن زمان قاضی رأی 
می داد که از نظر من، گذاشتن ماده دخانی مثل قلیان 
محسوب  تبلیغ  عمومی  دید  معرض  در  سیگار  و 
این   )۲( ماده  اجرای  در  به همین خاطر  نمی شود. 
تعاریف،  درباره  جامعی  بسیار  دستورالعمل  قانون، 
شمول و ویژگی های تبلیغات دخانیات نوشتیم تا در 

آن بحث تبلیغات تعیین و تکلیف شود.«
کمک  به  باید  صنعت  وزارت  اینکه  بیان  با  او 
»ما سال گذشته  داد:  ادامه  بیاید،  بهداشت  وزارت 
و  اسناد  امور  مرکز  با  که  هماهنگی هایی  طبق 
بازرگانان داشتیم، از آنها خواستیم که تابلو نباید به 
صورت تبلیغی باشد و نمایش محصوالت دخانی 
اخیرا  است.  ممنوع  هم  عمومی  دید  معرض  در 
هم به مراکز فروش محصوالت دخانی ابالغ شده 
استندها  و  بردارند  را  فروش  استندهای  که  است 
فروشگاه ها در حال جمع شدن است. این استندها 
به محصوالت  توجه  نمایش و جلب  برای  محلی 

دخانی بود.«
ولی زاده با بیان اینکه اگر قوانین موجود نبود، یکی از 
پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه دخانیات 
بودیم، افزود: »از سال ۸۵ تاکنون، جرایم مربوط به 
قانون سه بار به روزرسانی شده اند. در سال ۹۸ جریمه 
تبلیغات 44 میلیون تومان شده است. بنابراین وقتی ما 
فردی را برای جریمه به حوزه قضایی معرفی می کنیم، 
همکاری حوزه قضایی را می طلبد. اگر فردی یکبار 
جریمه شود، دیگر به خودش اجازه نمی دهد و برای 
او هم صرف ندارد که محصول دخانی را در معرض 

نمایش عمومی قرار دهد.«
زمان  در  که  بود  دغدغه هایی  تمامی  اینها  واقع  در 
سوی  از  مجلس،  در   1400 بودجه  الیحه  بررسی 
وجود  عمومی  حوزه سالمت  مسئوالن  کارشناسانو 
صنعت  مبادا  اینکه  بر  مبنی  داشت.نگرانی هایی 
مالیات  پرداخت  از  کردن  خالی  شانه  با  دخانیات 
غیراستاندارد،  و  غیرمعمول  توجیه های  به خاطر 
همچنان با سالمت مردم بازی کند و در صدد دریافت 
سودهای کالن و عدم پرداخت هزینه های گزاف این 
تجارت پرسود باشد. حال که الیحه بودجه به دولت 
بحث  به  مربوط  اصالحات  که  است  امید  برگشته، 
دخانیات  صنعت  دوش  بر  که  دخانیات  بر  مالیات 

است، با توجه بیشتری انجام شود.

س
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر نیز در مجل

ت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعی
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شرکت  تولید  معاون  سوی  از  خبری  پیش  چندی 
دخانیات ایران مبنی بر اینکه رکورد تولید سال 1۳۹۸ 
در هفته اول دیماه ۹۹ شکسته شد، منتشر شد. فرشید 
آئینی، تمرکز برنامه تولید سه ماهه منتهی به پایان سال 
را عبور از تولید سال ۹۷ برشمرد و گفت: »با همت 
و انگیزه ای که در کارکنان سراغ داریم هدف گذاری 
رکورد  شکستن  سال،  پایانی  ماه های  در  ما  اصلی 
حالی  در  صحبت ها  این  است.«   1۳۹۷ سال  تولید 
رفع  به منظور  محاسبات  دیوان  که  می شود  مطرح 
دخانیات،  شرکت  عملکرد  خصوص  در  ابهاماتی 

بررسی پرونده آن را برعهده گرفته است.
امسال بیش از سال های گذشته بحث قاچاق سیگار 
برنامه ریزی  و  نظارت  مرکز  که  به طوری  بود،  داغ 
دخانیات هر بار آمار و ارقامی متفاوت از وضعیت 
البته صنعت  اعالم می کرد.  قاچاق سیگار در کشور 
دخانیات و این مرکز بر این نکته پافشاری می کردند 
که افزایش قیمت سیگار و در پی آن افزایش مالیات، 
از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق در کشور است و 
بر افزایش تولید اصرار داشتند، تولیدی که بر اساس 
نیاز واقعی داخلی کشور هم نیست. همچنین افزایش 
قیمتی که نسبت به کشورهای همسایه همچنان بسیار 
پایین است ولی به صورت ناباورانه همچنان قاچاق 
رشد  به  رو  کارشناسان  این  گفته  طبق  بازار  در  آن 
در  دخانی  کاالهای  قیمت  که  است  چگونه  است! 
ایران کمتر از کشورهای همسایه است، ولی همچنان 
میزبان سیگار قاچاق هستیم. به هرحال این مناقشات 
همچنان ادامه دارد، که البته برخی نیز آن را سازمان 
قاچاق  این  که پشت  و مطمئن هستند  دانسته  یافته 
یافته، شرکت های دخانی برندهای خارجی  سازمان 
حضور دارند. بارها مسئوالن سالمت به چراغ سبز 
اشاره  سیگار  تولید  خارجی  شرکت های  به  کشور 
داشته اند. کمپانی هایی که با کمترین هزینه، بیشترین 
می برند.  سیگار  تولید  جهت  کشورمان  از  را  بهره 
و  پایین  مالیات  ارزان،  تجهیزات  ارزان،  کارگر 
کمپانی ها  این  نفع  به  نه تنها  موارد،  این  از  بسیاری 
و به ضرر سالمت مردم بوده، بلکه به گفته بسیاری 
از مسئوالن صنعت دخانیات داخلی کشور را نیز به 
انداخته است. صنعتی  بازار به مخاطره  لحاظ حفظ 
قدیمی که در زمان تصویت مالیات بر دخانیات، هر 
ساله با شعار حمایت از تولید داخل، هیچ وقت شاهد 
با  مبارزه  قانون   )۸( ماده  چرای  و  بی چون  اجرای 
درصدی   10 ساالنه  افزایش  همان  یعنی  دخانیات، 

مالیات بر دخانیات نبوده  است.
رسیدگی  جلسه  پیش،  چندی  که  درحالیست  این 

علی  حضور  با  ایران  دخانیات  شرکت  ابهامات  به 
مهدی  کشور،  محاسبات  دیوان  دادستان  کامیار، 
عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
در  دخانیات  شرکت  مدیران  از  تعدادی  و  اسالمی 
برگزار  محاسبات  دیوان  دادسرای  جلسات  سالن 
از دیوان محاسبات کشور، علی کامیار  نقل  به  شد. 
دادستان دیوان محاسبات در تشریح جلسه دادسرای 
اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات،  با  دیوان  این 
گفت: »دادسرای دیوان محاسبات در راستای تحقق 
بخشیدن به سیاست های جدید دیوان مبنی بر برخط 
اطاله  از  جلوگیری  همچنین  و  مهم رسی  بودن، 
دادرسی ها، برای اولین بار جلسه تفهیم ابهامات پیش 
هیات مدیره  اعضای  با حضور  را  پرونده  تشکیل  از 

شرکت دخانیات برگزار کرد.«
دخانیات  شرکت  عملکرد  »در  داد:  ادامه  کامیار 
ادامه  و  انتصاب  در  رعایت  عدم  جمله  از  ابهاماتی 
کار برخی اعضای هیات مدیره شرکت، عدم رعایت 
بهره برداری  عدم  پرسنلی،  پرداخت های  در  قوانین 
از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات با وجود 

صرف هزینه های هنگفت وجود دارد.«
وی افزود: »در صدور مجوز برای فعالیت شرکت های 
نیز  داخلی  دخانیات  شرکت  با  مقایسه  در  خارجی 
تبعیض هایی وجود دارد که در تولید، توزیع و فروش 

دخانیات، به کشور ضرر و زیان وارد کرده است.«
که  است  »ابهاماتی  محاسبات گفت:  دیوان  دادستان 
برعهده  را  تعهداتی  دخانیات  می دهد شرکت  نشان 
داشته و به آنها عمل نکرده است و زیان زیادی از 
با  رقابت  و  داخل  در  توتون  تولیدات  کاهش  محل 
که  بوده  کشاورزان  متوجه  خارجی  شرکت های 
کرد  امیدواری  اظهار  کامیار  شود.«  بررسی  باید 
نظارت  تقویت  باعث  جلسات،  این  برگزاری  که 
این  »پیش تر  افزود:  و  شود  اجرایی  دستگاه های  بر 
ولی  می شد  برگزار  پرونده  تشکیل  از  بعد  جلسات 
را  رسیدگی  روند  جلسات،  این  تشکیل  با  اکنون 
کوتاه و ابهامات را برطرف می کنیم.« دادستان دیوان 
محاسبات گفت: »به شرکت دخانیات 10 روز مهلت 
خصوص  در  را  خود  مستندات  تا  است  شده  داده 
یک  تا  و  کند  تسلیم  دادسرا  به  تفهیم شده  ابهامات 
ماه آینده، این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات 

تعیین تکلیف و بسته می شود.«

حق امتیاز شرکت های خارجی در بازار داخل 
به صفر رسیده است

پیش  چندی  نیز  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 

صنایع  کمیسیون  اخیر  جلسه  در  اینکه  به  اشاره  با 
روی  بر  ویژه ای  بررسی  شده  پیشنهاد  مجلس، 
انجام  صنایع  کمیسیون  توسط  دخانیات  صنعت 
شود، ادامه داد: »سهم شرکت دخانیات ایران به نفع 
شرکت های خارجی و گاهی قاچاق کم شده و نیاز 
به رسیدگی جدی دارد. به نظر می رسد حکمرانی و 
سیاست گذاری صنعتی در حوزه ضعیف بوده است.«
این  در  باید  »مجلس  کرد:  تاکید  ایزدخواه  روح اهلل 
موضوع ورود کند چراکه از نظر سهم بازار محصوالت 
داخلی و همینطور اشتغالزایی و کاهش ارزبری این 
موضوع اهمیت دارد. الزم است که اصالح جدی در 

سیاست های دخانیات صورت بگیرد.«
»تهیه  کرد:  خاطرنشان  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
کمیسیون  توسط  دخانیات  صنعت  از  ویژه  گزارش 
صنایع در دستور کار است تا راهکارهایی که برای 
را  دارد  وجود  داخلی  صنایع  از  صیانت  و  تولید 

اجرایی کنیم.«
دخانیات  نظارت  و  برنامه ریزی  »مرکز  افزود:  وی 
مجلس  به  گزارشی  باید  هم  صمت  وزارت  در 
به چه  سیاست گذاری ها  این  تا مشخص شود  دهد 
دیده می شود،  آنچه در عمل  اما  بوده است.  نحوی 
بازار  در  خارجی  شرکت های  دست  که  است  این 
هم  امتیازی  حق  ظاهرا  و  شده  باز  به شدت  داخل 
بسیار کم  یا  به صفر رسیده  پرداخت می کردند،  که 
باال  هم  قاچاق  سهم  دیگر،  طرف  از  است.  شده 
درصد   ۲۵ حدود  می شود  گفته  به طوریکه  است 
بازار دخانیات، قاچاق است. از همین جهت صنعت 
دخانیات باید یک بازنگری اساسی داشته باشد. باید 
بررسی شود که بعد از این واگذاری ها، چه چیزی 
به نفع صنعت داخل چه در بخش کشاورزی مانند 

تولید توتون و چه در بخش تولید سیگار است.«
باالی  سهم  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  ایزدخواه 
که  می دهم  »احتمال  گفت:  بازار  این  در  قاچاق 
دست شرکت های خارجی که امروز در بازار داخل 
ما هستند، در قاچاق نیز به نحوی وجود دارد. باید 
هدایت  کانال هایی  چه  از  قاچاق  که  شود  بررسی 
می شود. ما هنوز اول راه هستیم و انشااهلل با گزارش 
مشخص  دخانیات،  صنعت  در  مجلس  نظارتی 

می شود که وضعیت قاچاق به چه نحوی است.«

حضور شرکت های خارجی
قاچاق و کشاورزی بررسی شود!

عضو کمیسیون صنایع اضافه کرد: »یکی از خطوط 
اینطور  نباید  است.  تولید  زنجیره  ما،  مدنظر  قرمز 

به  را  خود  سودده  بخش  خارجی  شرکت  که  باشد 
داخل بیاورد ولی بخش اشتغالزایی که می تواند برای 
کشاورزان نیز بازار ایجاد کند را نیاورد و سهم بازار 
ما را هم تصاحب کند. اگر بازار داخل به خارجی ها 
از  تولید  به شرط توسعه زنجیره  باید  داده می شود، 
ابتدای کشت تا انتهای تولید باشد. یکی از معضالت 
خارجی ها  به  به راحتی  داخل  بازار  که  است  این 
سپرده شده و الزام به اشتغال و خرید توتون داخلی 
به  را  بازار  گوشت  اصطالح  به  ندارد.  وجود  نیز 
خارجی ها داده ایم و در این میان شرکت های داخلی 
و شرکت ملی دخانیات تحت فشار قرار می گیرند. 
مورد  باید  خارجی  سرمایه  حضور  سیاست  لذا 

بازبینی قرار بگیرد.«
مورد  در  »آسیب شناسی  کرد:  خاطرنشان  ایزدخواه 
پشت  دخانیات  ملی  شرکت  که  خصوصی سازی 
سر گذاشت و همینطور ایجاد نظارت و برنامه ریزی 
دخانیات در وزارت صمت مدنظر است. پیشنهاد ما 
در  تفحصی  و  تحقیق  است  قرار  اگر  که  است  این 
حوزه دخانیات انجام شود، باید روی کل صنعت و 
بازار دخانیات صورت بگیرد و سیاست گذاری بعد 
خارجی،  شرکت های  حضور  خصوصی سازی،  از 
قاچاق و کشاورزی هم مورد بررسی قرار می گیرد.«

بازار دخانیات کشور در اختیار شرکت های 
خارجی، نتیجه سیاست گذاری های اشتباه 

مدیر بازاریابی شرکت دخانیات ایران نیز با اشاره به 
این مطلب که از سال ۹1 به بعد با سیاست گذاری 
غلط، بازار دخانیات کشور در اختیار شرکت های 
به سال  قاچاق سال  قرار گرفت و سهم  خارجی 
سال،   ۸0 از  »بیش  کرد:  تصریح  شد،  پررنگ تر 
مدیریت  انحصاری  صورت  به  دخانیات  شرکت 
این صنعت را بر عهده داشت؛ در اوایل دهه ۹0 با 
تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری، 
نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  به  حاکمیتی  وظایف 
بر دخانیات سپرده شد اما چون این مرکز تجربه 
موجب  اقدام  این  نداشت،  را  الزم  لجستیک 

عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد.«
بازار  »ارزش  داشت:  اظهار  بارفروش  احمد 
دخانیات ایران 40 تا ۵0 هزار میلیارد تومان است؛ 
سهم شرکت دخانیات ایران در بازار ایران از زمانی 
که وظایف تصدی گری و حاکمیتی از هم جدا شد 
اختیار  به صورت غیرکارشناسی در  بازار کشور  و 
شرکت های خارجی قرار گرفت، به حدود 10 تا 
11 درصد کاهش یافته است و درعین حال سهم 

دیوان محاسبات به پرونده شرکت دخانیات وارد شد 

عدم بهره برداری از تجهیزات
برای تولید باکیفیت دخانیات

با وجود صرف هزینه های هنگفت

قاچاق در بازار نیز افزایش یافته است.«
وی تصریح کرد: »وقتی نگاه کارشناسی و تخصصی 
که ضد  شود  اتخاذ  تصمیماتی  است  ممکن  نباشد، 
کار  سابقه  سال   ۸0 با  شرکتی  وقتی  باشد.  تولید 
آشنایی  هیچ  که  دادند  تشکیل  مرکزی  دارد،  وجود 
در  تجربه ای  هیچ  و  دخانیات  بازار  از  شناختی  و 
سیاست گذاری صنعت دخانیات نداشت. نتیجه این 
شد که با تصمیمات غلط، صنعت دخانیات کشور را 

تضعیف کردند.«
بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  »با  افزود:  بارفروش 
دخانیات و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، جلسات 
و مکاتبات متعدد داشتیم تا از تجربه ما برای مبارزه 
استقبال  قاچاق  با  مبارزه  ببرند. ستاد  بهره  قاچاق  با 
است  معتقد  و  کرده  ایجاد  موانعی  مرکز  اما  کرد 
ایفا کند و وظیفه  شرکت دخانیات نمی تواند نقشی 

شرکت فقط تولید است.«

عمدًا میزان مصرف سیگار را باال می گیرید
تا مجوزی برای افزایش تولید داشته باشید

مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول 
شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه حجم قاچاق از 
لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات 
ایران دارد، تصریح کرد: »پارسال مجموع فعاالن بازار 
داشتند  رسمی  تولید  نخ  میلیارد   ۵۵ ایران  دخانیات 
مرکز  دارد.  وجود  اختالف  مصرف  میزان  روی  اما 
نظارت به عنوان متولی مبارزه با قاچاق می گوید ۶۵ 
اما وزارت  برآورد مصرف کشور است،  نخ  میلیارد 
ایران  در  میزان مصرف دخانیات  بهداشت می گوید 
را  میزان مصرف  نخ است و شما عمداً  میلیارد   ۵۵
باال در نظر می گیرید تا مجوزی برای افزایش تولید 
 ۵۵ تولید  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین  باشید.  داشته 
طریق  از  کشور  نخ مصرف  میلیارد   10 نخ،  میلیارد 

قاچاق تأمین می شود.«
به  سیگار  قاچاق  نخ  میلیارد   ۲0 »ورود  افزود:  وی 
داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و به نظر 
انجام  شده  سازماندهی  کاماًل  اقدام  یک  با  می رسد 
می شود و شرکت های خارجی پشت بخشی از این 

قاچاق هستند.«
با خارجی ها  قرارداد  بارفروش در مورد وضعیت 
دخانیات  شرکت  که   ۸0 دهه  »در  گفت:  نیز 
با  قرارداد  داشت،  برعهده  حاکمیتی  وظایف 
شرکت های خارجی به گونه ای بود که در عرض 
چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد؛ اما 
حاکمیتی،  وظایف  سلب  با  بعد  به   ۹1 سال  از 
سیاست گذاری های غلط در صنعت وارد و قرارداد 
صنعت  که  شد  به گونه ای  خارجی  شرکت های  با 

داخلی به شدت تضعیف شد.«
از  صیانت  و  بازار  تحقیقات  بازاریابی،  مدیر 
»از  داد:  ادامه  ایران  دخانیات  شرکت  محصول 
مرکز  به  حاکمیتی  وظایف  که  بعد  به   ۹1 سال 
وزارت  در  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
قرارداد  شروط  شرکت ها  این  شد،  منتقل  صمت 
این  حضور  مخالف  ما  انداختند.  گوش  پشت  را 
به  نمی توانیم  ما  وقتی  چراکه  نیستیم  شرکت ها 
صورت صد درصدی نیاز بازار را تأمین کنیم، عدم 
اما  است؛  غیرمنطقی  حضور شرکت های خارجی 
باید بر اساس یک انضباط فعالیت کنند. با توجه به 
اجتماعی و  اینکه شرکت دخانیات مسئولیت های 
اشتغالی دارد، باید سهم خودش در بازار محفوظ 
بماند. اما این دو شرکت خارجی که هیچ وظیفه ای 
در حوزه حمایت از کشاورزان ایرانی و اشتغالزایی 
ندارند، به تدریج شرکت های کوچک تر را خریدند 
و حاال به اندازه شرکت دخانیات تولید دارند و در 

سطح قیمتی تولیدات ما، تولید می کنند.«

خصوصی سازی شرکت دخانیات
بدون فکر بود

فرشید آیینی معاون تولید شرکت دخانیات ایران در 
حالی از ثبت رکورد جدید تولید در هفته اول دی 
بیماری کرونا صحبت  با وجود شرایط شیوع  ماه 
می کند که معتقد است: »با اشاره به دوره 10 ساله 
من  ایران،  دخانیات  شرکت  در  خصوصی سازی 
فکر می کنم خصوصی سازی در این شرکت خیلی 
با فکر نبود. اگر قرار بر این شد که خصوصی باشد 
باید همه وجوه آن رخ می داد. متاسفانه بخش هایی 
از آن  برای شرکت دخانیات سوددهی داشت  که 
و  دارد  پرسنل  هزار  چند  که  شرکتی  شد.  گرفته 
را  کار کشت  با چند هزار کشاورز،  آن  از  مهمتر 
به  می کند،  شروع  تامین  زنجیره  ابتدایی  نقطه  از 
نخ  میلیارد  از ۷۵  وضعیتی رسید که سال گذشته 
تقاضای سیگار در کشور فقط ۶ میلیارد نخ سیگار 

را این شرکت تولید کرد.«
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انواع  به  مبتال  که  افرادی  کرونا،  پاندمی  ایام  در 
بیماران   سایر  همانند  هستند،  غیرواگیر  بیماری های 
تحت تاثیر این ویروس بودند و در اکثر مواقع نیز با 
مشکالت جدی تری دست و پنجه نرم کرده اند. معاون 
ویروس  آثار  با  ارتباط  در  بهداشت  وزارت  بهداشت 
کرونا بر افرادی که درگیر بیماری های غیرواگیر هستند، 
علل  از  درصد   ۸۵ بر  »بالغ  بود:  گفته  این  از  پیش 
مرگ و میر در ایران به بیماری های غیرواگیر اختصاص 
دارد. همچنین با توجه به روند فزاینده تعداد مرگ ناشی 
عدم  صورت  در  جهان،  در  غیرواگیر  بیماری های  از 
بیشتر در سال  میلیون مرگ  اقدامات مؤثر، وقوع 40 
۲040 بر اثر بیماری های غیرواگیر پیش بینی شده است.«

علیرضا رئیسی این عدد را در ایران ۳۹0 هزار مرگ 
ناشی از بیماری های غیرواگیر دانست و افزود: »میزان 
مرگ و میر بر اثر کووید 1۹ در افراد مبتال به بیماری های 
غیرواگیر بیشتر است، به طوری که در حدود ۲0 درصد 
موارد مرگ و میر در افرادی بوده است که از یک بیماری 
زمینه ای رنج می بردند و با افزایش تعداد بیماری های 

زمینه ای، این آمار افزایش قابل توجهی دارد.«
وی، اختالل در خدمات پیشگیری و درمان بیماری های 
کووید 1۹  همه گیری  شرایط  در  را  در جهان  غیرواگیر 
نگران کننده خواند و بر لزوم ادغام بیماری های غیرواگیر 
در »برنامه ملی کووید« در کشورهای جهان تاکید کرد. 
ارائه  فراوانی  کاهش  بهداشت،  وزیر  معاون  همچنین 
 ۳۸ ترتیب  به  را  دیابت  پره  و  دیابت  مراقبت  خدمات 
»چالش هایی  داد:  ادامه  و  خواند  درصد   ۳۲ و  درصد 
همچون افزایش عوارض و مرگ ناشی از تأخیر در ارائه 
خدمات ضروری به افراد مبتال به بیماری های غیرواگیر، 
افزایش عوارض یا معلولیت ناشی از تعویق در غربالگری 
بیماری های  افزایش عوارض و  بیماریابی و همچنین  و 

ناشی از سوءمصرف مواد نیز نگران کننده است.«

آزمایشگاه های تحقیقاتی
به کمک سیستم سالمت کشور بیایند

به  اشاره  با  متابولیسم،  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
اثرات نامساعد همزمانی بیماری های غیرواگیر و ویروس 
بیماران  مرگ و میرهای  از  درصد   ۳0 حدود  کووید1۹، 
مبتال به کرونا را منتسب به بیماری های غیرواگیر دانست 
و گفت: »کنترل این بیماری ها در شرایط همه گیری از 
اهمیتی دوچندان برخوردار است. همچنین با ناشناخته 
بالینی  عالیم  به  منجر  که   1۹ کووید  ویروس  دانستن 
متفاوتی می شود، باید گفت سیستم بهداشتی کل دنیا بر 
اثر کووید 1۹ دچار چالش شده و اقتصاد کالن کشورها 
و بسیاری از مشاغل با مشکالتی جدی روبرو شده است. 
درمانی  سیستم  خوب  ظرفیت  وجود  با  نیز  ایران  در 

کشور، به خاطر شرایط تحریم اقتصادی از لحاظ نیروی 
انسانی، تجهیزات و منابع با چالش هایی مواجه هستیم.«

اخالق  عالی  شورای  نایب رییس  الریجانی،  باقر 
افزایش تست های غربالگری کووید  به  نیاز  پزشکی، 
بیماری،  کانون های  کنترل  و  شناسایی  جهت  را   1۹
شرایط  به  توجه  »با  افزود:  و  دانست  اولویت  یک 
تحریم، نیاز است تمامی آزمایشگاه های تحقیقاتی به 
بیماری  کنترل  تا  بیایند  کمک سیستم سالمت کشور 
ارتقای  اعتماد جامعه و  افزایش  میسر شود. همچنین 
همبستگی آحاد ملت با دولت از رموز موفقیت مقابله با 
این ویروس است. پس برای فرهنگ سازی در این زمینه 
و تقویت روحیه ایثار مردم، به کمک رهبران مذهبی و 

علمای علوم اجتماعی و انسانی نیاز است.«
پزشکی،  تاریخ  و  اخالق  تحقیقات  مرکز  سرپرست 
مسائلی مانند توزیع و تخصیص منابع )در سطح خرد 
و کالن(، تریاژ بیماران برای دریافت منابع محدود مثل 
حفظ  حیات،  پیشرفته  خدمات  و  ونتیالتور  واکسن، 
کرامت انسانی و آنوتومی افراد و تصمیم گیری در مورد 
قرنطینه و محدودیت آمد و شد، تحقیقات و چگونگی 
که  داروهایی  از  استفاده  بیماران،  بالین  بر  آنها  آوردن 
اثر آنها در این بیماری شناخته شده نیست، رازداری 
با گروه های  مواجهه  و  اطالعات  و حفظ محرمانگی 

آسیب پذیر را از چالش های اخالقی پیش رو دانست.
اشاره  با  متابولیسم،  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
و  غیرواگیر  بیماری های  همزمانی  نامساعد  اثرات  به 
ویروس کووید 1۹، حدود ۳0 درصد از مرگ و میرهای 
بیماری های  به  منتسب  را  کرونا  به  مبتال  بیماران 
غیرواگیر دانست و تاکید کرد: »کنترل این بیماری ها در 
شرایط همه گیری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. 
همچنین گسترش پژوهش های اپیدمیولوژیک در زمینه 
کووید 1۹ ضروری است و باید در تصمیم گیری ها و 

سیاست گذاری های کشور نقش مهمی ایفا کند.«
الریجانی با اشاره به زیرساخت های ارزشمند اخالق 
ادامه داد: »سامانه ملی اخالق در  حرفه ای در کشور، 
بررسی  برای  را  راه  پزشکی،  زیست  پژوهش های 
اخالقی سریع طرح های تحقیقاتی در موضوع کووید1۹ 
است. همچنین  کرده  هموار  بسیار  آنان  بر  نظارت  و 
بیماری های  اپیدمی  در  اخالقی  مالحظات  گایدالین 
همه گیری  شرایط  در  استفاده  و  تعمیم  قابل  عفونی 

کووید1۹ است.«
رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابویسم دانشگاه علوم 
پوکی  مدیریت  خدمات  در  اختالل  تهران  پزشکی 
استخوان و مدیریت شکستگی ناشی از آن در کشور 
بیماری کووید1۹  »در  نگران کننده خواند و گفت:  را 
چالش  یک  استخوان،  پوکی  از  ناشی  شکستگی های 

واقعی برای تشخیص و مدیریت مناسب شده است.«
الریجانی تصریح کرد: »با توجه به نابرابری ای که در 
بر گروه های مختلف  کرونا  دارد،  همه جوامع وجود 
به  مبتال  بیماران  دارد.  متفاوتی  تأثیرات  اجتماعی 
برای  بیشتری  بیماری های غیرواگیر در معرض خطر 
باید  آنها  و  هستند  کووید1۹  از  ناشی  شدید  عواقب 

مراقبت های ویژه ای را دریافت کنند.«
وی با بیان اینکه بحران اقتصادی ناشی از کووید1۹ تنها 
با دارو یا واکسن حل نمی شود، یادآور شد: »برای مقابله 
نیاز است  ملی  مقیاس  به چشم انداز وسیع تری در  با 
که در بردارنده تمام جنبه ها از جمله آموزش، اشتغال، 

مسکن، غذا و محیط باشد.«

کاهش عوامل خطر چاقی
برای اطمینان از سالمت و رفاه جمعیت جهانی

کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  نایب رییس 

بیماری های غیرواگیر افزود: »گنجاندن برنامه کنترل 
کووید1۹  به  ملی  پاسخ  در  غیرواگیر  بیماری های 
در کاهش شدت و مرگ و میر ناشی از این بحران 

بهداشتی بسیار مهم است.«
مرگ و میر  و  همه گیری  »شدت  داد:  ادامه  الریجانی 
و همه  دارد  بستگی  مردم  و  دولت ها  به  کرونا  باالی 
به  را  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  باید  دولت ها 
عنوان بخش مهمی از پاسخ ملی به کووید1۹ در نظر 
مجله  در  که  اخیر  مطالعه  یک  در  همچنین  بگیرند. 
لنست به چاپ رسیده است، ۷۵ درصد از کشورهای 
شرکت کننده اختالل کامل یا جزئی خدمات مدیریت 
همچنین  کردند.  گزارش  را  غیرواگیر  بیماری های 
برای  مازاد  بودجه  تخصیص  درصد(   1۷( کشور   ۲۸
مدیریت بیماری های غیرواگیر را در برنامه پاسخ ملی 

کووید-1۹ اعالم کرده اند.«

رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابویسم دانشگاه علوم 
پزشکی تهران همچنین گفت: »با توجه به ارتباط نزدیک 
بین چاقی و بیماری های غیرواگیر و شدت کووید1۹، 
نیاز فوری به اقدامات هماهنگ در همه کشورها برای 
کاهش عوامل خطر چاقی برای اطمینان از سالمت و 

رفاه جمعیت جهانی وجود دارد.«
الریجانی به وضعیت ایران در این زمینه اشاره و تصریح 
کرد: »تعداد ویزیت های بیماران طی شیوع کووید-1۹ 
در مقایسه با سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش 
یافته است که بیشترین میزان این کاهش در مراقبت های 
مربوط به چاقی و کمترین آن در ویزیت های فشارخون 

بوده است.«
کنترل  برنامه  گنجاندن  که  جمع بندی  این  با  وی 
بیماری های غیرواگیر در استراتژی ها و پاسخ های ملی 
نسبت به کووید 1۹ بر شدت و مرگ و میر بسیار تاثیرگذار 
»بر اساس گزارش سازمان جهانی  است، تصریح کرد: 
و  داده  انجام  را  اقدام  این  کشورها  سوم  دو  بهداشت، 
خدمات درمانی بیماری های قلبی - عروقی، سرطان و 
دیابت را جزو برنامه های کنترل کووید 1۹ قرار داده اند.«

ضرورت محافظت از بیماران مبتال به
بیماری های غیرواگیر، تشدید می یابد

با  نیز  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
ایپدمی کروناویروس، ضرورت  اینکه در شرایط  بیان 
غیرواگیر  بیماری های  به  مبتال  بیماران  از  محافظت 
تشدید می یابد، به بیان توصیه هایی به این بیماران در 
شرایط کنونی پرداخت و گفت: »همه ما شاهد بودیم 
که در یک بازه زمانی چهار ماهه، شروع بیماری ناشی 
از ویروس کرونا در چین و همه گیری این بیماری در 
کل دنیا اتفاق افتاد. با توجه به یافته های اپیدمیولوژیک 

از  طیفی  به صورت  موارد  درصد  در ۸0  بیماری  این 
موارد بدون عالمت تا عالئم خفیف تنفسی و ۲0 موارد 
بیماری با شدت بیشتر بروز می کند و هنوز واکسن و 

درمان مناسب برای این بیماری وجود ندارد.«
عبدالرسول همتی افراد مسن و افراد با سابقه بیماری های 
کووید1۹  بیماری  به  ابتال  برابر  در  را  غیرواگیر 
آسیب پذیرتر خواند و ادامه داد: »این بیماری ها شامل 
بیماری قلبی عروقی، فشار خون باال، افرادی که دچار 
حمله قلبی یا سکته مغزی شده اند یا در معرض خطر 
تنفسی،  بیماری های مزمن  به آن هستند، دیابت،  ابتال 
آسم و سرطان می شود. همچنین این بیماری در افراد با 

BMI باالتر از 40 به شکل شدیدتر بروز می کند.«

هشدار به مصرف کنندگان سیگار و قلیان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: 
»می توان به مصرف سیگار نیز اشاره کرد، زیرا سیگار 
کشیدن به معنای این است که انگشتان دست و حتی 
سیگار آلوده با لب در تماس هستند و این رفتار، احتمال 
می دهد.  افزایش  را  دهان  به  از دست  ویروس  انتقال 
همچنین افراد سیگاری ممکن است دچار بیماری های 
ریوی یا کاهش ظرفیت ریه باشند که این خود شانس 

ابتال به بیماری را به شدت افزایش می دهد.«
وی، مصرف دیگر محصوالت دخانی ازجمله قلیان 
را نیز به علت استفاده مشترک از آن در انتقال بیماری 
موثر  اجتماعی  و  عمومی  محیط های  در  کووید-1۹ 
»افرادی که در شرایطی قرار دارند  دانست و گفت: 
که نیاز به اکسیژن را افزایش می دهد یا توانایی بدن 
خطر  معرض  در  می یابد،  کاهش  آن  از  استفاده  در 
بیشتری از عوارض ناشی از این بیماری قرار می گیرند. 
همچنین پیروی از سبک زندگی سالم باعث می شود 
که سیستم ایمنی بدن در مقابل تهاجم ویروس بهتر 
و  میوه  با  همراه  سالم  غذایی  رژیم های  کند.  عمل 
سبزی فراوان، فعالیت منظم بدنی، ترک سیگار، پرهیز 
از مصرف الکل و خواب کافی از اجزای اصلی سبک 

زندگی سالم است.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز درخصوص 
نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال به این بیماری 
»در  گفت:  غیرواگیر  بیماری های  به  مبتال  بیماران  در 
این بیماران عالوه بر رعایت توصیه های عمومی برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری، توصیه می شود از داشتن 
داروهای خود به مدت دست کم دو هفته در منزل مطمئن 
باشند. شماره تلفن پزشک خود را داشته باشند و در 
صورت داشتن عالئم ابتال به کرونا ویروس، سرخود 
و بدون مشورت پزشک داروهای خود را قطع نکنند، 
از تغییرات تنفسی خود آگاه باشند و هرگونه تغییر در 
تنفس به ویژه سختی در نفس کشیدن را به پزشک معالج 

خود اطالع دهند.«
وی ادامه داد: »بیماران مراقب باشند ابتالی همزمان به 
بیماری  به  ابتال  بیماری های غیرواگیر و چاقی، خطر 
کرونا را افزایش می دهد و در صورت ابتالی همزمان به 
بیشتر از یکی از بیماری های غیرواگیر خطر به صورت 

مضاعف وجود دارد.«

تنگی نفس هنگام فعالیت را جدی بگیرید!
همتی در رابطه با عالیمی که باید در صورت دارابودن 
به پزشک اطالع داده شود، گفت: »داشتن تنگی نفس 
در هنگام فعالیت یا در حالت استراحت، داشتن عالیم 
تیرکشنده،  دردهای  قبیل  از  قلبی  حاد  بیماری های 
احساس فشار، احساس سنگینی، احساس سوزش در 
قفسه سینه که به تدریج و طی چند دقیقه شروع شده و 
با استراحت یا استفاده از دارو به آهستگی و طی حدود 

سه تا پنج دقیقه از بین می روند.«
وی، داشتن عالیمی دال بر افزایش فشار خون مانند 
سردردهای مداوم، درد قفسه سینه، اختالالت حسی و 
یا حرکتی، اختالالت هوشیاری، تنگی نفس شامل تنگی 
نفس کششی را نیز از دیگر مواردی برشمرد که باید در 

صورت مشاهده به پزشک اطالع داده شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بیماران 
»موازین  کرد:  توصیه  غیرواگیر  بیماری های  به  مبتال 
بهداشتی از قبیل شستن مرتب دست ها با آب و صابون 
مایع، رعایت آداب تنفسی )استفاده از دستمال کاغذی 
از عفونت  پیشگیری  برای  را  هنگام عطسه و سرفه( 
رعایت کنند، در صورت داشتن عالئم آن را در سامانه 
در  بهداشتی  همکاران  تا  کنند  ثبت   Salamat.gov.ir
با توجه به عالئم اظهار شده  کوتاه ترین زمان ممکن 

نسبت به پیگیری های الزم اقدام کنند.«
و  واکسن  هنوز  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  تأکید  همتی 
درمان مناسب برای این بیماری وجود ندارد، الزم است 
این بیماران اقدامات حفاظتی را با شدت بیشتری برای 

خودمراقبتی در برابر این بیماری به کار ببرند.«
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
از جمله  دیابت  به  مبتالیان  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
به  ابتال  صورت  در  که  هستند  پرخطر  گروه های 
ویروس کرونا می توانند دچار بیماری شدید شوند 
و این مسئله اهمیت پیشگیری از ابتال به ویروس 
گفت:  می کند،  دوچندان  بیماران  این  در  را  کرونا 
سیستم  در  اختالل  دلیل  به  دیابت  به  مبتال  »افراد 
ایمنی، مستعد ابتال به عفونت های مختلف هستند. 
بنابراین رعایت نکات بهداشتی، پرهیز از خروج از 
در  دیگران  با  نزدیک  تماس  از  منزل و خودداری 

افراد مبتال به دیابت بسیار مهم است.«

جدی گرفتن دیابت در ایام کرونا
همتی گفت: »در دوران بحران کرونا و برای کنترل 
داروها،  منظم  مصرف  بیماران،  این  در  قندخون 
رعایت اصول تغذیه و انجام فعالیت بدنی مناسب و 
بررسی مرتب قندخون همچون گذشته، بسیار حائز 

اهمیت است.«
یادآور  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
هرگونه  به  نسبت  باید  دیابت  به  مبتال  »بیماران  شد: 
تغییر در بدن خود که ممکن است نشانه عفونت باشد، 
هوشیار باشند. برخی از تغییرات بدن که باید نسبت 
به آن هوشیار بود، شامل افزایش درجه حرارت بدن، 
سرفه، تنگی نفس )مشکل تنفسی(، احساس خستگی و 
درد عضالت یا تغییر قند خون است. مبتالیان به دیابت، 
هنگامی که به پزشک مراجعه کردند، باید پزشک را از 

بیماری دیابتشان آگاه سازند.«
ویروس  به  دیابت  به  مبتالیان  »اگر  داد:  ادامه  همتی 
کرونا مبتال شوند، ممکن است دچار اختالل در کنترل 
قند خون خود طی بیماری شوند. آنها باید برای بهبود 
هر  برای  که  را  روزانه«  »قوانین  دیابت خود،  جبرانی 

وضعیت استرس زا توصیه می شود، تمرین کنند.«
به  مبتال  بیماران  ابتالی  »در صورت  کرد:  اظهار  وی 
دیابت به کرونا، این افراد باید روزانه چند بار قند خون 
خود را کنترل کنند، آب کافی بنوشند، دمای بدن خود 
خود  درمانی  ارائه دهنده خدمات  با  و  کنند  کنترل  را 

تماس بگیرند.«
افزود:  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
خصوص  به  داروها  برای  نسخه  مجدد  »دریافت 
انسولین  انسولین مهم است، زیرا ممکن است مقدار 
هنگام  در  انسولین  دیابتی مصرف کننده  بیماران  برای 

بروز تب، با مشورت پزشک متخصص، تغییر کند.«

دولت ها باید
کنترل بیماری های غیرواگیر را جدی بگیرند

دردسرهای کووید 19
برای سیستم بهداشت

و اقتصاد دنیا
س شورای عالی اخالق پزشکی

ب ریی
باقر الریجانی، نای

ش پزشکی
ت، درمان و آموز

ت وزارت بهداش
علیرضا رئیسی، معاون بهداش



آلودگی هوا و صوت سازمان  پایش  رئیس گروه 
حفاظت محیط  زیست با اعالم شاخص آالیندگی 
روند  که  کرد  پیش بینی  کشور،  شهرهای  در 
وضعیت آلودگی هوا طی روزهای آینده همچنان 

ادامه داشته باشد.
شاخص  وضعیت  به  اشاره  با  سپهرنیا  شهرام 
آالیندگی هوای شهرهای کشور در روزهای اخیر 
اعالم کرد: »این روزها هوای 1۳ شهر کشور ناسالم 
است که از این تعداد ۹ شهر ناسالم برای گروه های 
حساس و سه شهر نیز در شرایط ناسالم برای تمامی 
هوای  »همچنین  افزود:  وی  دارد.«  قرار  گروه ها 
شهرهای مشهد با شاخص 10۳، اراک 10۶، قزوین 
 ،11۹ ارومیه   ،11۵ کرمانشاه   ،110 اهواز   ،10۹
برای  ناسالم  تبریز 1۳۷ و بجنورد 14۶،  قم 1۳4، 
گروه های حساس است. همچنین هوای شهرهای 
کرج با شاخص 1۶4، تهران 1۶۹ و اصفهان 1۷4 

در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.«
آلودگی هوا و صوت سازمان  پایش  رئیس گروه 
حفاظت محیط  زیست همچنین پیش بینی کرد که با 
ادامه پایداری های جوی طی روزهای آینده، روند 
میزان  افزایش  دلیل  به  نیز  تهران  هوای  آلودگی 

غلظت آالینده ها ادامه داشته باشد.

هشدار وزارت بهداشت
به گروه های حساس کالنشهر تهران

وزارت  اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رییس 
بهداشت با بیان اینکه کیفیت هوای کالنشهر تهران 
کرد:  تاکید  دارد،  قرار  ناسالم  بسیار  وضعیت  در 
»عموم مردم به خصوص گروه های حساس از تردد 

غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.«
اینکه  به  توجه  »با  افزود:  شاهسونی  عباس 
به  مبتال  افراد  است،  معلق  ذرات  مسئول  آالینده 
کودکان،  و  سالمندان  ریوی،  یا  قلبی  بیماری های 
منزل  از  خارج  فیزیکی  فعالیت  گونه  هر  از  باید 
فعالیت های  از  باید  نیز  دیگر  افراد  کنند.  اجتناب 
طوالنی یا سنگین در خارج از منزل اجتناب کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »در این شرایط، در صورت 
عدم رعایت استفاده از ماسک مناسب و حضور در 
فضای آزاد، احتمال افزایش قابل توجه بیماری های 
قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و 
در  تنفسی  توجه عالئم  قابل  افزایش  و  سالمندان 

کل جمعیت وجود دارد.«
وزارت  اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رییس 
افزایش  ارتباط  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  بهداشت 
غلظت آالینده های هوا به خصوص غلظت ذرات 
معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون و میزان ابتال و مرگ 
به خصوص  مردم  عموم  از   ،1۹ کووید  از  ناشی 
گروه های حساس مانند بیماران قلبی، ریوی، زنان 
باردار، سالمندان، کودکان، بیماران مبتال به دیابت 
از تردد در فضای  و آسم درخواست می شود که 

آزاد اجتناب کنند.«
ورزش  از  نیز  ورزشکاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در فضای باز و نزدیک به منابع آالینده هوا نظیر 
مردم  »از  کرد:  تاکید  کنند،  اجتناب  بزرگراه ها 
موارد  جز  به  سالمتی  حفظ  به منظور  می خواهیم 
ضروری، از فعالیت سنگین در هوای آزاد اجتناب 
کنند و در صورت ضرورت، حداقل حضور را در 

هوای آزاد داشته باشند.«

استعمال دخانیات را در این شرایط
جدی بگیرید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز نسبت 
گفت:  و  داد  هشدار  هوا  آلودگی  خطرات  به 
بدنی  فعالیت های شدید  از  »شهروندان خودداری 
و استعمال دخانیات را جدی گرفته و مصرف شیر 
و ماست کم چرب و میوه و سبزیجات تازه را در 

برنامه خود قرار دهند.«
شهاب مستوفی گفت: »مطالعات معتبر نشان می دهد 
افزایش  متر مکعب  بر  میکروگرم  ازای هر یک  به 
درصد   11 متمادی  سال های  طی  هوا  آلودگی 
می تواند  کووید-1۹  از  ناشی  مرگ و میر  افزایش 
اتفاق بیفتد. زیرا آلودگی هوا باعث افزایش ریسک 
بیماری های تنفسی می شود و کووید-1۹ اساسا یک 
بیماری تنفسی است. به همین دلیل افرادی که در 
مناطق دارای هوای آلوده زندگی می کنند، نسبت به 

کووید-1۹ آسیب پذیرتر هستند.«
توسط  آلوده  هوای  استنشاق  از  »بعد  افزود:  وی 
ریه ها، خطر بیماری های مزمن تنفسی، سرطان ریه، 
 … انسدادی، آسم، ذات الریه و  بیماری های مزمن 
افزایش می یابد. ذرات معلق موجود در هوا باعث 
قلبی،  سیستم  بر  که  می شود  خون  فشار  افزایش 
به  اثر می گذارد.  عروقی و دیگر سیستم های بدن 
بیماری  ازجمله  بیماری ها  از  بسیاری  دلیل  همین 
کووید-1۹ در افرادی که در معرض آلودگی هوا 

هستند ممکن است کشنده تر باشد.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز برای 
مواردی  کووید-1۹  و  هوا  آلودگی  اثرات  کاهش 
شستشوی  مناسب،  ماسک  از  استفاده  چون 
رعایت  عمومی،  بهداشت  رعایت  دست ها، 
فاصله گذاری اجتماعی، عدم حضور در مکان های 
موکول  افراد،  با  نزدیک  تماس  از  اجتناب  شلوغ، 
نمودن کارهای اداری، خرید و … به زمانی که هوا 
شخصی،  خودروهای  تردد  کاهش  نیست،  آلوده 
عدم  عمومی،  نقلیه  وسایل  از  استفاده  کاهش 
بیماران  خصوصا  منزل  از  غیرضروری  خروج 
قلبی عروقی، ریوی، افراد دارای آسم و آلرژی و 
استفاده کنندگان از لنزهای چشمی، هنگام آلودگی 
هوا و ضرورت خروج از منزل حتما از ماسک های 
شدید  فعالیت های  از  خودداری   ،N۹۵ مناسب 
و  )سیگار  دخانیات  استعمال  از  خودداری  بدنی، 

قلیان(، مصرف شیر و ماست کم چرب و میوه و 
بدن  کامل  استحمام و شستشوی  تازه،  سبزیجات 
و لباس ها پس از هر بار خروج از منزل به دلیل 
جذب ذرات ریز ناشی از آلودگی هوا روی بدن 

را توصیه کرد.
مستوفی ادامه داد: »شهروندان در صورت مواجهه 
عروقی،  قلبی  ناراحتی  هرگونه  و  نفس  تنگی  با 
یا  درمانی  بهداشتی  مرکز  نزدیک ترین  به  سریعا 

بیمارستان مراجعه کنند.«
چون  مواردی  هم  ادارات  و  عموم  به  وی 
جلوگیری از آتش زدن هرگونه پسماند، پالستیک 
فضوالت  و  مزارع  سوزاندن  چوب،  سوزاندن  یا 
در  عمومی  مشارکت  و  همکاری  جلب  حیوانی، 
و  کرد  توصیه  را  عمرانی  فعالیت های  انجام  عدم 
معرض  در  شغل  واسطه  به  که  »کارکنانی  گفت: 
آلودگی هوا قرار دارند )کارکنان خدمات شهری، 
پلیس راهنمایی و رانندگی و …( حتما از تجهیزات 
استفاده  مناسب  ماسک  خصوصا  فردی  حفاظت 
نمایند. کارفرمایان موظف به در اختیار قرار دادن 

این تجهیزات به کارکنان خود هستند.«

تنیدگی آلودگی هوا با کووید-19
گفتنی است آلودگی هوا در سطح جهان، به عنوان 
چهارمین علت مرگ زودرس پس  از فشار خون 
باال، مصرف دخانیات و سوء تغذیه است و دومین 
بیماری های  از  ناشی  مرگ و میر  اصلی  علت 
شناخته شده  دخانیات  استعمال  پس  از  غیرواگیر 

است.
تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رییس  شاهسونی  عباس 
روزنامه  در  یادداشتی  در  بهداشت،  وزارت  اقلیم 
مسائل  از  یکی  هوا  آلودگی  »امروزه  نوشت:  ایران 
گسترش  است.  شده  جهان  بزرگ  شهرهای  عمده 
شهرنشینی، افزایش جمعیت، رشد بخش های صنعتی، 
حمل ونقل و الگوهای مصرف نامناسب، نگرانی ها را 
افزایش داده است که  نسبت به تشدید آلودگی هوا 
نامطلوبی بر سالمتی، رفاه و  تأثیرات  این آلودگی ها 
عوامل  از  یکی  هوا  آلودگی  دارد.  جامعه  بهره  وری 
کاهش  طریق  از  جوامع  است.  مهم  محیطی  خطر 
بیماری های  بار  می توانند  هوا  آالینده های  سطح 
و  ریه  سرطان  قلبی،  بیماری های  سکته،  به  مربوط 

بیماری های تنفسی حاد و مزمن را کاهش دهند.«
از  درصد   ۹۲ حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی 
می کنند  زندگی  کشورهایی  در  جهان  جمعیت 
ذرات  )غلظت  هوا  آلودگی  سطح  آن  در  که 
جهانی  سازمان  رهنمود  از  باالتر   )PM۲.۵ معلق 
متر مکعب( است و  میکروگرم در  بهداشت )10 
در کشورهای با سطح درآمد متوسط و پایین، خطر 
بیشتری وجود دارد. در واقع آلودگی هوا در سطح 
جهان، به عنوان چهارمین علت مرگ زودرس پس  
سوء تغذیه  و  دخانیات  مصرف  باال،  فشارخون  از 

از  ناشی  مرگ و میر  اصلی  علت  دومین  و  است 
دخانیات  استعمال  از  پس   غیرواگیر  بیماری های 
شناخته شده است. براساس آخرین برآورد مؤسسه 
معتبر بار بیماری ها، به ترتیب ۲۶ درصد از مرگ ها 
بیماری های  درصد   ۲0 مغزی،  سکته  علت  به 
ریه،  سرطان  درصد   1۹  ،)IHD( قلبی  ایسکمیک 
۲0 درصد دیابت، ۳0 درصد عفونت های تحتانی 
مزمن  بیماری های  درصد   40 و  تنفسی  دستگاه 
با  طوالنی مدت  مواجهه  به  منتسب  ریوی  انسداد 
آلودگی هوای آزاد است. در سال ۲01۹ از هر ۹ 
مرگ، یک مورد به علت آلودگی هوا بوده است.«

از  که  هوا  »آالینده های  می کند:  تاکید  شاهسونی 
مهم ترین نگرانی های بهداشت عمومی هستند شامل 
ذرات معلق )PM(، ازن تروپوسفریک سطح زمین، 
دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد هستند که 
را تحت  و سیستم ها  اندام ها  از  بسیاری  می توانند 
تأثیر قرار دهند. شواهد زیادی در خصوص ارتباط 
بین این آلودگی ها و اثرات قلبی عروقی و تنفسی 
وجود دارد. سایر پیامدهای احتمالی سالمتی شامل 
اثرات متابولیکی )دیابت(، تصلب شرایین، اختالل 
ارتباط  ریه در کودکان و حتی  در رشد عصبی و 
اساس  بر  است.  عصبی  تخریب  بیماری های  با 
معلق  ذرات  جهانی،  بهداشت  سازمان  اظهارات 
هوا  آلودگی  برای  متداول  شاخص  یک   PM۲.۵
تأثیر  افراد  سالمتی  بر  آالینده ها  سایر  از  بیشتر  و 
می گذارد. منبع اصلی ذرات معلق هوا، وسایل نقلیه 

جاده ای، صنایع و کارخانه ها است.«
او می گوید: »براساس آخرین برآورد مؤسسه معتبر 
بار بیماری ها، مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ در کشور ایران ساالنه باعث 41۷00 مرگ 
ذرات  به  منتسب  مرگ  تعداد  و  می شود  زودرس 
جمعیت  نفر  هزار   100 هر  به ازای   PM۲.۵ معلق 
میانگین  گزارش،  این  طبق  بر  است.  نفر   ۶۳.1
بیش  ایران  کشور  در   PM۲.۵ معلق  ذرات  غلظت 
از ۳/۸ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. 
همچنین مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی در 
براساس داده های غلظت ذرات معلق  سال ۲01۸، 
بیماری(  و  )مرگ  سالمت  هزینه های  تهران،  شهر 
تهران ساالنه   در شهر   PM۲.۵ معلق  ذرات  آالینده 
در  گزارش  این  مطابق  است.  دالر  میلیارد   ۲/۶
 PM۲.۵ صورتی که غلظت ذرات معلق ذرات معلق
در شهر تهران از ۳۵ میکروگرم در متر مکعب به 10 
میکروگرم در متر مکعب )رهنمود سازمان بهداشت 
سالمت  هزینه های  ساالنه  یابد،  کاهش  جهانی( 
معلق  ذرات  آالینده  از  ناشی  بیماری(  و  )مرگ 
کیفیت  می یابد.  کاهش  دالر  میلیارد   1/۶ میزان  به 
بیماری های  برای  مهم  عامل خطر  یک  هوا،  پایین 
افرادی  حاد و مزمن تنفسی و قلبی عروقی است. 
که بیماری های زمینه ای دارند و در مناطق با هوای 
آلوده زندگی می کنند، بیشتر در معرض خطر ابتال به 

بیماری شدید عفونت کووید1۹ قرار دارند.«
وزارت  اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رییس 
بهداشت تاکید می کند: »بر اساس مطالعات و شواهد 
علمی، آلودگی هوا عامل اصلی تعیین کننده افزایش 
بیماری هایی مانند آنفلوانزا و کووید1۹ است، زیرا 
آسیب پذیری دستگاه  می تواند  هوا  آلودگی  افزایش 
باعث  همین طور  و  دهد  افزایش  را  افراد  تنفسی 
تشدید دیابت و بیماری های تنفسی شود که با نرخ 
است.  همراه  کووید1۹  از  ناشی  مرگ و میر  باالتر 
به همین دلیل، اتحادیه بهداشت عمومی اروپا هشدار 
زندگی  آلوده  شهرهای  در  که  افرادی  است  داده 
می کنند بیشتر در معرض خطر کووید1۹ قرار دارند. 
همانطور که اشاره شد در حال حاضر به دلیل تغییر 
در  به خصوص  هوا  آالینده های  افزایش  و  فصل 
کالنشهرها و شهرهای صنعتی با دو مشکل آلودگی 
میزان  و  هستیم  مواجه  کووید1۹  اپیدمی  و  هوا 
مراجعات افراد به مراکز درمانی هم به دلیل آلودگی 
هوا و تشدید مشکالت تنفسی و قلبی و عروقی و 
هم کووید1۹ افزایش می یابد. بنابراین، آلودگی هوا 
یک عامل اثرگذار بر ابتال و مرگ ناشی از کووید1۹ 
است. نتایج مطالعات نشان می دهد که بین آلودگی 
معنی داری  آماری  رابطه  کووید1۹  عفونت  و  هوا 
وجود دارد. مواجهه کوتاه مدت با غلظت های باالتر 
CO، NO۲ ،PM۱۰ ،PM۲.۵ و O۳ با افزایش خطر 

ابتال و مرگ به علت کووید1۹ همراه است.

عباس شاهسونی، رییس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت: ذرات معلق موجود در 

هوا باعث افزایش فشار خون 
می شود که بر سیستم قلبی، 

عروقی و دیگر سیستم های بدن 
اثر می گذارد. به همین دلیل 
بسیاری از بیماری ها ازجمله 

بیماری کووید-۱۹ در افرادی که 
در معرض آلودگی هوا هستند 

ممکن است کشنده تر باشد

آلودگی هوا 
چهارمین عامل مرگ زودرس

بعد از دخانیات

شماره 62 | دی ماه 1399| 6 



شماره 62 | دی ماه 1399|| 7 7

مشاور مامایی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
را  ناباروری  قم، شایع ترین علل  دانشگاهی  جهاد 
مربوط به چاقی، کم تحرکی و استفاده از دخانیات 
معرفی و اعالم کرد: »دالیل متفاوتی در فاکتور های 
زنانه و مردانه برای ناباروری وجود دارد، که ۲0 

درصد آن مربوط به علل مردانه است.«
زنان  در  ناباروری  اینکه  بیان  با  یزدان پناه  زینب 
رحمی،  لوله  مانند  متعدد  عوامل  به  می تواند 
داد: »شایع ترین  ادامه  باشد،  وابسته   ... و  تخمدان 
علل ناباروری در خانم ها مربوط به تنبلی تخمدان 
pco بوده که علت آن نیز چاقی و کم تحرکی افراد 
خانم های  بین  در  مشکل  این  متاسفانه  که  است 
بودن  نامنظم  همچنین  است.  شایع  بسیار  قمی 
زنگ  می تواند  خانم ها  بین  در  قاعدگی  دوره 
که  می شود  توصیه  باشد.  ناباروری  برای  خطری 
به  ازدواج  قبل  جوان  دختران  به خصوص  افراد 
نامنظمی  درمان  برای  و  دهند  اهمیت  مسائل  این 
و  ناباروری  با  تا  کنند  درمان  به  شروع  قاعدگی، 

درمان های طوالنی مدت مواجه نشوند.« 
بین  در  ناباروری  علل  »شایع ترین  افزود:  وی 
بوده  اسپرم  تحرک  عدم  به  مربوط  نیز  آقایان 
از  گرفته  نشأت  زیادی  حد  تا  نیز  امر  این  که 
زنگ  آقایان  بین  در  و  است  دخانیات  مصرف 
و  ندارد  وجود  ناباروری  برای  محسوسی  خطر 
آزمایش  انجام  یا  بارداری  به  اقدام  که  زمانی  تا 

نکنند، متوجه این مشکل نمی شوند.«
مواقع  از  بسیاری  در  اینکه  به  اشاره  با  یزدان پناه 
درمان  قابل  دارو  مصرف  با  ناباروری  مشکالت 
دلیل  به  ناباروری  »گاهی  کرد:  تصریح  است، 
مشکالت تیروئیدی بوده که افراد از آن بی اطالع 
درمان  دارو  مصرف  با  موارد  این  در  که  هستند 
و  حاد  مشکالت  اوقات  برخی  در  اما  می شوند؛ 
پیچیده تر بوده که در این صورت نیاز به درمان های 
استرس  همچنین  است.  عمل جراحی  یا  مختلف 
اقدام  اول  فرزند  برای  که  افرادی  برای  ناباروری 
برای  که  است  افرادی  از  بیشتر  بسیار  می کنند، 
فرزندان دوم و ... اقدام می کنند و همچنین استرس 
است،  موثری  و  مهم  بسیار  عوامل  از  ناباروری 

اگرچه توجه چندانی به آن نمی شود.«
دانشگاهی  جهاد  ناباروری  مرکز  مامایی  مشاور 
برای  تمهیداتی  ناباروری  »مراکز  کرد:  تاکید  قم 
به  و  نمی گیرند  نظر  در  ناباروری  استرس  کاهش 
مباحث پزشکی و درمانی توجه بیشتری می کنند، 
اما خوشبختانه مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم 
گامی  روانشناسی،  و  مشاوره  بخش  راه اندازی  با 
در حل این مشکل برداشته است؛ زیرا افرادی که 
با آرامش و آسودگی خاطر به نتایج فکر نمی کنند 
و با توکل بر خدا تالش خود را می کنند و معتقد 
هستند آنچه که خیر است رخ می دهد، نسبت به 

افراد بدبین و ناامید نتایج بهتری می گیرند.«

اطالعات کاملی از تاثیر کرونا بر جنین
وجود ندارد

باروری  در  کرونا  تاثیر  با  رابطه  در  پناه  یزدان 
نوین  از مسائل  و سالمت جنین گفت: »کرونا 
از  کاملی  تحقیقات  و  اطالعات  که  است  دنیا 
که  داده هایی  اساس  بر همین  ندارد.  آن وجود 
بیانگر تاثیر منفی ویروس کرونا بر روی سالمت 
جنین باشد نیز وجود ندارد؛ اگرچه بررسی های 
است.  نشده  انجام  زمینه  این  در  نیز  زیادی 
به  مراجعه کنندگان  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
مرکز با غربالگری های متعددی از جمله برسی 
از عالئم  که  بدن  دمای  و  اکسیژن خون  میزان 
تا  می شوند  چک  است،  ویروس  این  مهم 
عفونی  پزشک  به  عالئم  این  بروز  درصورت 
ارجاع داده شده و از مشکالت بعدی پیشگیری 
ناباروری  مراکز  اینکه  به  توجه  با  البته  شود. 
جزو مکان های عمومی محسوب می شوند و به 
علت شیوع کرونا نیز مردم از حضور در اماکن 
مراجعه کنندگان  تعداد  می کنند،  دوری  عمومی 

کاهش یافته است.«

لزوم کاهش ترددهای غیرضرور
و دوری از استرس 

»مادران  گفت:  باردار  مادران  به  توصیه  در  وی 
مکان های  در  ترددهایشان  کاهش  با  باید  باردار 

جهت  در  مناسب  تغذیه  رعایت  و  عمومی 
تقویت سیستم ایمنی بدن، از خود مراقبت کنند. 
که  می شود  توصیه  باردار  مادران  به  همچنین 
مصرف سبزیجات تازه، میوه های فصل، ویتامین 
c )موجود در میوه های زرد رنگ(، ورزش روزانه 
و  خانه(  محیط  در  پیاده روی  ۳0دقیقه  )حداقل 
در  را  آب  لیوان  هشت  حداقل  روزانه  مصرف 

رژیم روزانه خود داشته باشند.«
مشاور مامایی مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم 
اینکه بیشتر مردم از شیوه های کمک  با اشاره به 
بارداری اطالعی ندارند و برای ناباروری به طب 
زمانی  آن  نتیجه  که  می برند  پناه  گیاهی  و  سنتی 
طوالنی و از دست رفته است، ادامه داد: »بسیاری 
از مردم استان قم از وجود این مرکز در شهر بی 
از  شهرها  سایر  به  درمان  برای  و  هستند  اطالع 
جمله تهران مراجعه می کنند یا اینکه مراکز تهران 
را معتبرتر می دانند، در حالیکه کادر درمانی مرکز 
مرکز  پزشکان  از  بسیاری  و  بوده  نیز مجرب  قم 
نیز در تهران هم فعالیت دارند یا از تهران به قم 

می آیند.«
ابتدا  در  »مراجعه کنندگان  کرد:  تاکید  پناه  یزدان 
مشاوره و بررسی می شوند که آیا دچار ناباروری 
هستند یاخیر؟ زیرا بسیاری از زوجین جوان پس 
از چند ماه که در اقدام به بارداری ناموفق بوده اند، 
درحالیکه  هستند،  نابارور  که  می کنند  تصور 

بعد  زوجین  اگر  که  می کند  بیان  نازایی  تعریف 
از یکسال اقدام به بارداری، موفق به باردار شدن 

نشوند نابارور قلمداد می شوند.«
نابارور تشخیص  اینکه اگر زوجین  بیان  با  وی 
مردان،  پزشک  نظر  تحت  مرد  شوند،  داده 
آزمایش اسپرم می دهد و در صورت نیاز دارو، 
عمل یا نمونه برداری تجویز می شود، ادامه داد: 
آزمایشات  زنان  پزشک  نظر  تحت  نیز  »خانم 
هورمونی مانند پروداکتیو، تیروئید و ... ، عکس 
رنگی برای بررسی رحم و لوله رحم از جهت 
تائید  برای  اسمیر  پاپ   ، و...  فیبرم  و  پولیپ 
می دهد. همچنین  انجام  را  دهانه رحم  سالمت 
پس از طی کردن این مراحل با اتفاق نظر پزشک 
می گردد  درمانی مشخص  شیوه  مردان،  و  زنان 
که این شیوه می تواند از تجویز یک داروی ساده 
کاشت  و  اسپرم  تزریق  تا  تخمک گذاری  برای 

جنین متفاوت باشد.«
این مشاور مامایی با اشاره به اینکه برخالف باور 
تاثیر  هیچ گونه  بارداری  کمک  شیوه های  عموم، 
منفی بر روی سالمت جسم، ذهن و هوش جنین 
ندارد، افزود: »اگر در بین خانواده ای احتمال بروز 
مشکالت ژنتیک باشد، در این شیوه ها نیز احتمال 
بروز وجود دارد. در غیر این صورت این حاملگی 
با حاملگی های  نیز بی خطر خواهد بود و تفاوتی 

طبیعی ندارد.«

خرید آنالین سیگار
فقط با یک کلیک

و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت 
و  استعمال  ممنوعیت  قوانین  پزشکی،  آموزش 
و  اطالع رسانی  به منظور  را  دخانیات  تبلیغات 
عاری  جامعه ای  برای  مردم  مطالبه گری  همچنین 
از دخانیات، به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور اعالم کرد. این قوانین که در قالب 1۲ پیام 

تدوین شده به شرح زیر است:
 توجه داشته باشیم که فروش فله ای محصوالت 

دخانی ممنوع است.
 توجه داشته باشیم که فروش یا عرضه دخانیات 

به افراد زیر 1۸ سال ممنوع است. 
 فروش سیگار به صورت نخی ممنوع است.

شماره  و  هولوگرام  فاقد  دخانی  محصوالت   
قاچاق  بهداشتی،  هشداردهنده  تصاویر  سریال، 
و  حمل  فروش،  عرضه،  و  می شود  محسوب 

نگهداری آنها ممنوع است. 
قلیان(  و  )سیگار  دخانی  محصوالت  فروش   
اینترنت  فروش،  خودکار  دستگاه های  توسط 
)سایت ها، شبکه ها و گروه های مجازی( و پیامک 

ممنوع است.
فروش  قفسه  نباید  فروشگاهی  و  مغازه  هیچ   

سیگار داشته باشد.
و  فروش  جهت  تبلیغاتی  تراکت  و  بنر  تابلو،   
عرضه محصوالت دخانی )سیگار و قلیان( در هیچ 

مکانی نباید باشد. 
رستوران،  چایخانه،  کافی شاپ،  قهوه خانه،  در   

و  تهیه  مراکز  و  عمومی  اماکن  سایر  و  نانوایی 
فروش  و  عرضه  استعمال،  غذایی،  مواد  توزیع 

محصوالت دخانی ممنوع است.
تمام  در  قلیان(  )سیگار،  دخانیات  استعمال   
کافی شاپ،  پارک،  مانند رستوران،  اماکن عمومی 
وسایل حمل و نقل عمومی و به طور کلی تمامی 

محیط های عمومی سربسته و باز ممنوع است. 
 استعمال دخانیات در تمام وسایل نقلیه عمومی 

ممنوع است.
برچسب  یا  تابلو  باید  عمومی  اماکن  تمام  در   
قابل  که  جایی  در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 

رویت باشد، نصب شده باشد.
با توجه به قوانینی که در نظر گرفته شده است و 
نیز اعالم تخلفات به سامانه 1۹0، فروش دخانیات 
در حال حاضر تنها با یک کلیک امکان پذیر شده 
دخانیات  فروشندگان  پیش  سال  چند  تا  است. 
برای فروش در سطح شهر با برخی محدودیت ها 
و  خرید  همه گیری  واسطه  به  اما  بودند  رو به رو 
یک  با  تنها  حاضر  حال  در  مجازی،  فروش های 
کلیک این امکان وجود دارد تا هر فرد با هر رده 
را  این محصوالت  ثبت درخواست خود  با  سنی 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  کند.  تهیه  به راحتی 
اعالم ممنوعیت فروش  با وجود  در حال حاضر 
صفحات  همچنان  دخانیات،  و  سیگار  اینترنتی 
فروش  به  اقدام  اجتماعی  شبکه های  در  مجازی 
انواع سیگار داخلی و خارجی می کنند. به هرحال 

رعایت نکات بهداشتی همچنان مهم ترین عوامل 
می رود  به شمار  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  در 
قطع  به  منجر  می تواند  دستورالعمل ها  رعایت  و 

زنجیره انتقال ویروس کرونا شود.
کرونا سه  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  اعالم  طبق 
از  استفاده  اجتماعی،  فاصله گذاری  رعایت  عامل 
عوامل  مهم ترین  دست ها  شستشوی  و  ماسک 
برای  باید  به شمار می رود.  در قطع زنجیره کرونا 
قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، نکات بهداشتی 
جدی گرفته شود. یکی از این دستورالعمل ها این 
بر  آن  تاثیر  دلیل  به  دخانیات  استعمال  که  است 
افراد  مستعد شدن  و  بدن  ایمنی  تضعیف سیستم 
در  به ویژه  نماییم،  ویروس خودداری  به  ابتال  در 
استعمال دخانیات خودداری  از  فضاهای عمومی 
پروتکل های  به  توجه  با  همچنان  ولی  شود 
فروش  است،  شده  که وضع  قوانینی  و  بهداشتی 
برای  آنالین  به صورت  دخانی  محصوالت  انواع 
مهیا  مجازی  فضای  در  سنی  گروه های  تمامی 
است. همچنین عالوه بر فضای مجازی، با توجه 
از  نیز  قلیانسراها  روی  پیش  سختگیری های  به 
نشان  این  منتقل شده اند.  زیرزمین  به  سطح شهر 
همیشه  صنف  یک  منفعت  و  سود  که  می دهد 
به علت  و  است  ایستاده  مردم  مقابل سالمت  در 
سوی  از  نامناسب  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی 
هدف،  مخاطبان  به  توجه  با  مربوط  دستگاه های 
افراد نیز ناآگاهانه از این تجارت حمایت می کنند.

شایع ترین علل ناباروری

کم تحرکی
چاقی
استعمال
دخانیات
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حرام بودن تنباکوی میوه ای این روزها به بحث داغ محافل مختلف رسانه ای، اجتماعی و قضایی 
عربستان سعودی تبدیل شده و جنگ و جدال شدیدی به راه انداخته است. روزنامه سعودی 
عکاظ به گزارش اعتماد آنالین در خبری اعالم کرد، صدور حکم قضایی بی سابقه ای از سوی 
یک قاضی در رابطه با حرام بودن تنباکوی میوه ای، موجی از اختالف نظرها را در این کشور 

آغاز کرده است.
به نوشته این روزنامه، ماجرا از زمانی آغاز شد که یک شهروند سعودی در مورد اخالل 
یک خارجی در قرارداد خود برای تامین به موقع تنباکوی میوه ای به دادگاه شکایت کرد و 
خواستار الزام این فرد به اجرای تعهدات و پرداخت خسارت شد. اما قاضی مسئول پرونده 
در حکم خود اعالم کرد کاالی تنباکوی میوه ای جزو مواد و اموال حرام بوده و بر اساس 

احکام شرعی، فرد مجاز به دریافت خسارت در این مورد نیست.
از دیدگاه قاضی، تنباکو اصوالً یک کاالی حرام عین بوده و هیچ منفعت شرعی ای در آن وجود 
ندارد پس هرچه شرع آن را بر مسلمان حرام می داند، تملک و انتفاع از آن، چه برای خود 

شخص و چه برای دیگران، حرام است.
به گفته قاضی مزبور، تنباکوی میوه ای در زمره محرمات دیگری همچون گوشت خوک 
و شراب یا اموال مسروقه گنجانده می شود. انتشار مشروح این حکم در حال حاضر 
موجی از تایید و اعتراض در شبکه های اجتماعی عربستان برانگیخته است. قرار است 
رایج  آمده، طبق رسم  زمینه وجود  این  نظرهای شدیدی که در  اختالف  به  توجه  با 
عربستان این مساله به ولی امر یا همان پادشاه ارجاع شود تا او در این باره اعالم نظر 

کند.

زنان عربستانی مخفیانه سیگار و قلیان می کشند
به  گزارشی  در  فرانسه  این، خبرگزاری  از  پیش  که  منتشر می شود  در حالی  این خبر  البته 
آزادی های تازه ای که زنان در جامعه سعودی از آن برخوردار شده اند، پرداخت و نوشت: 
کشیدن سیگار و قلیان از جمله این آزادی هاست که دختران جوان سعودی به طور علنی و البته 
به دور از چشم خانواده هایشان آن را انجام می دهند. از این رو طبق تحقیقی، عربستان در رتبه 
پنجم جهانی مصرف دخانیات از سوی زنان قرار دارد. این خبرگزاری در گزارشی به موضوع 
آزادی های اجتماعی که زنان سعودی طی ماه های اخیر از آن برخوردار شده اند پرداخت و 

نوشت که یکی از این آزادی ها، کشیدن سیگار در کافه ها و به دور از چشم خانواده هاست.
»ریما« دختر ۲۷ ساله عربستانی درباره کشیدن سیگار در کافه می گوید: »سیگار کشیدن علنی 
من به خاطر آزادی ای است که اخیرا جامعه زنان از آن برخوردار شده اند. من احساس آزادی 
و خوشبختی می کنم. کشیدن سیگار و قلیان زنان در بسیاری از اماکن عمومی عربستان به امری 
مجاز و طبیعی تبدیل شده، چیزی که حتی تا چند ماه پیش نمی شد آن را تصور کرد.« البته 
ریما که دست کم روزانه چهار ساعت سیگار می کشد، نگران است که خانواده اش از آن این 

مسئله مطلع شوند.
ریما می گوید: »هرگز به خانواده ام نمی گویم که این مسئله به آزادی من مربوط می شود، زیرا آنها 

این موضوع را درک نمی کنند که زنان نیز مانند مردان در کشیدن سیگار آزادند.«
عربستان طی ماه های اخیر به دستور محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، آزادی های اجتماعی 
برای  دادن مجوز  و  بازگشایی سینماها  زنان،  رانندگی  است؛  کرده  ایجاد  زنان  برای  زیادی 

برگزاری مراسم رقص و موسیقی ازجمله آنهاست.

»نجال« نام مستعار یک کارمند ۲۶ ساله سعودی است که از جامعه خود ناراضی است و شکایت 
می کند از اینکه چرا این جامعه یک پسر جوان سیگاری را می پذیرد، اما کشیدن سیگار و قلیان 
برای زن را عار و رسوایی می داند. او می گوید: »از زمانی که به مدرسه می رفتم با بسیاری از 
دوستانم سیگار می کشیدم.« طبق این گزارش، بر اساس پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه 
ملک عبدالعزیز عربستان در سال ۲01۵ که در روزنامه »عرب نیوز« منتشر شد، ۶۵ درصد از 

دانش آموزان دبیرستانی عربستان مخفیانه سیگار می کشند.
طبق نوشته »عرب نیوز« و به نقل از پژوهشی دیگر، عربستان در مصرف دخانیات از سوی زنان 
در منطقه خلیج فارس رتبه دوم و در جهان رتبه پنجم را دارد. حتی زنان سعودی بدون عبا 
در مالء عام دیده می شوند. آنها به راحتی در کنار پسران جوان در رستوران ها و کافه ها و سایر 

مناطق تفریحی به صورت مختلط حضور دارند. 

تصویب عرضه قلیان در کافه ها
البته پیش از این نیز مجلس مشورتی عربستان سعودی پیشنهاد عرضه قلیان در قهوه خانه ها 
و رستوران های داخل شهرهای این کشور را تصویب کرد. به نقل از القدس العربی، روزنامه 
اینترنتی »عاجل« در این باره نوشت: »مجلس شورا با پیشنهاد عرضه تولیدات تنباکو )قلیان( 
به مشتریان رستوران ها و قهوه خانه های داخل شهرهای این کشور بر اساس ضوابط مشخص 

موافقت کرد.«
این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت: »این مجلس در جلسات رمضانی، عرضه تنباکو 
در رستوران ها و قهوه خانه ها را همراه با اعمال مالیات های صد درصدی برای فروشندگان و 

صاحبان قهوه خانه ها تصویب کرد.«
براساس نوشته این روزنامه، مجلس عربستان در عین حال اعالم کرده است که براساس قوانین 
افراد زیر هجده سال ممنوع است. موافقت مجلس  برای  تنباکو  جدید، عرضه محصوالت 
عربستان پس از مناقشه گزارش کمیته حج، مسکن و خدمات این کشور در خصوص ضوابط 
مربوط به ارائه تنباکو در داخل شهرهای این کشور صورت گرفت. منابع روزنامه عاجل در ادامه 
افزودند: »موافقت با پیشنهاد عرضه توتون و تنباکو پس از بررسی طوالنی شروط و ضوابط و 
آثار منفی آن برای جامعه صورت گرفت.« پیش از این، رسانه های عربستان سعودی در جوالی 
۲01۸ اعالم کرده بودند که وزارتخانه های بهداشت و امور شهری و روستایی عربستان بر سر 
امکان صدور مجوز عرضه قلیان به مشتریان در رستوران ها و هتل ها به تفاهم رسیده اند اما 
درباره تغییر قوانین مربوط به ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن عمومی که سالهاست ممنوع 
است، سخنی به میان نیاوردند. حال باید دید با حرام اعالم شدن تنباکوی میوه ای در این کشور 

وضعیت استعمال قلیان به چه سمتی خواهد رفت. 

عربستان اجرای حکم ممنوعیت استعمال دخانیات در محل کار را آغاز کرد
البته الزم به ذکر است که وزارت کار عربستان سعودی پیش از این نیز اجرای حکم ممنوعیت 
استعمال دخانیات در محل کار را آغاز کرد. به نقل از رای الیوم، هدف از این حکم که چهار 
هفته پیش صادر شد، حمایت از سالمت کارکنان، حفظ اموال و محیط زیست، فراهم کردن 
محیط کار سالم، تمیز و تقویت مفهوم محیط کار جذاب است. در این حکم آمده است: 
»وزارت کار، استعمال هر نوع دخانیات اعم از انواع سیگار از جمله سیگارهای الکترونیکی 
و هر نوع دخانیاتی که حاوی توتون و تنباکو باشد را ممنوع خواهد کرد و افراد خاطی با 
جریمه ۲000 ریال سعودی مواجه خواهند شد.« در این حکم همچنین اشاره شده است: 

»استعمال دخانیات باید در هوای آزاد و 1۵ متر دور از دفاتر باشد.«
وزارت بهداشت عربستان سعودی چندی پیش در آماری اعالم کرده بود که شمار افرادی که 
در عربستان دخانیات مصرف می کنند، ۵.۵ میلیون نفر است که ۲۳.۳ درصد از آنها را مردان و 

1.۵ درصد را نیز زنان تشکیل می دهند.

چندی پیش ماموران گمرک و پلیس برلین در عملیاتی مشترک یک انبار غیرقانونی تنباکوی قلیان را کشف و دست کم یک نفر را 
دستگیر کردند. اداره گمرک برلین نیز با انتشار بیانیه ای از کشف یک انبار غیرقانونی و ضبط بیش از 10 تُن تنباکوی قلیان قاچاق در 
پایتخت آلمان خبر داد. براساس این بیانیه، یک مرد ۳۵ ساله در این عملیات دستگیر و همچنین ارزش کاالی توقیف شده بیش از ۶ 
میلیون یورو و خسارت مالیاتی آن حدود ۲00 هزار یورو ارزیابی شده است. تحقیقات درباره شبکه توزیع غیرقانونی تنباکوی قلیان 
در برلین، در ماه ژوئن سال جاری آغاز شده است. پلیس در عین حال سه نفر را به عنوان مظنونان اصلی معرفی کرده است که از قرار 
معلوم، سه فروشگاه و یک شبکه فروش تنباکوی قاچاق در سراسر اروپا را اداره کرده اند. متهمان عالوه بر قاچاق تنباکو از خاورمیانه، 
خودشان هم در کار تولید تنباکو بوده اند. به گزارش دویچه وله، در آلمان سنت قلیان کشی وجود نداشت ولی با افزایش شمار مهاجران، 
استفاده از قلیان رایج شده است. گفتنی است در رابطه با دخانیات نیز مردم آلمان طی نیمه اول سال ۲01۸ بیش از 10.۸ میلیارد یورو 
برای خرید سیگار هزینه کردند. اداره فدرال آمار آلمان )Destatis( در گزارشی اعالم کرد: »هزینه خرید سیگار در این کشور ظرف ۶ 
ماه نخست سال جاری با 4 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از 10.۸ میلیارد یورو رسیده است.« در پی آن نیز 
انجمن مخالفان دخانیات در آلمان طی اطالعیه ای اعالم کرد که این انجمن افزایش درآمد حاصل از فروش سیگار را با صعود قیمت 
هر بسته سیگار مرتبط می دانند. براساس این اطالعیه: »کاهش میزان فروش سیگار در آلمان با آگاهی بیشتر مصرف کنندگان از مضرات 

آن و همچنین مبارزه موفقیت آمیز با ورود سیگار قاچاق به این کشور در سال های آینده ممکن خواهد بود.«

یک هفتم موارد مرگ در آلمان به خاطر سیگار است
یک دهم موارد مرگ در سراسر جهان، ناشی از مصرف دخانیات است اما نتیجه یک پژوهش، این نرخ را در آلمان بیشتر نشان 
می دهد و شاید محدود نبودن تبلیغات تجاری سیگار در این کشور، یکی از دالیل آن باشد. نتیجه یک مطالعه علمی در سراسر 
دنیا نشان دهنده کاهش میزان مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار است. در این مطالعه روشن شده که نرخ 1۵.۳ درصد مرگ ناشی 
از دخانیات از سال 1۹۹0 تا ۲01۵ میالدی یک سوم کاهش یافته است. یک گروه کارشناسی، جزئیات این تحقیق را در نشریه 
تخصصی »لنست« منتشر کرده؛ مطالعه ای که مبنای آن داده های کالن مربوط به انواع بیماری ها در سطح دنیاست. محققان نتیجه 
گرفته اند که عقب گرد میزان مرگ و میر ناشی از دخانیات به خاطر تدابیری است که بسیاری از کشورها علیه مصرف توتون و تنباکو 

به جریان انداخته اند. 
در کنار این خبر خوب، خبر بدی نیز وجود دارد. در پاره ای کشورها مثال در اندونزی، بنگالدش یا فیلیپین میزان مرگ ناشی از 

دخانیات نه تنها کمتر نشده، بلکه باالتر هم رفته است. در روسیه هم تعداد زنان سیگاری به نسبت قبل بیشتر شده است. بنا بر 
گزارش دویچه وله، البته یک دلیل باال رفتن آمار سیگاری ها، افزایش جمعیت جهان نیز هست. آمار سال 1۹۹0 نشان می داد که ۸۷0 
میلیون نفر مردم روزانه سیگار می کشند. این میزان در سال ۲01۵ به ۹۳۳ میلیون نفر رسیده که افزایشی حدود ۷ درصد را نشان 
می دهد. اکثر کسانی که به جمع سیگاری ها پیوسته اند، مردان هستند. تفکیک داده ها بیانگر این است که از این میزان، ۲۵ درصد مردان 

به طور مرتب سیگار می کشند در حالی که سهم زنان تنها ۵.4 درصد است.

از هر پنج زن در آلمان یک نفر سیگاری است
از هر پنج زن در آلمان، یک نفرشان سیگاری است و این رقم در مورد مردان، یک نفر از هر چهار نفر است. طبق آمار موجود، 
تعداد مردان آلمانی سیگاری نسبت به ۲۵ سال گذشته، 0.۹ درصد کمتر شده اما این کاهش نزد زنان 0.۳ درصد است. آلمان با دارا 
بودن 1۶ میلیون و ۳00 هزار سیگاری در میان 10 کشوری است که در صدر جدول قرار دارند. پژوهش مربوطه نشان می دهد که 
یک هفتم مردم این کشور در اثر پیامدهای ناشی از مصرف دخانیات می میرند؛ رقمی که از میانگین جهانی بیشتر است. به طور کلی 
نتیجه یک پژوهش جهانی که توسط کارشناسان بین المللی انجام گرفته نشان می دهد که سیگار کشیدن، به طور کلی خطر مرگ و 

معلولیت  را باال می برد. 

تنباکوی میوه ای در عربستان حـرام اعالم شد

فرهنگ قلیان کشی
با افزایش مهاجران در آلمان
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بر اساس  ابتکار شهر و روستای بدون دخانیات 
ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی 
بهداشت به منظور محافظت از مردم در مواجهه با 
دود دست دوم دخانیات و کاهش عوارض آن از 
سال 1۳۹۸ به صورت پایلوت در شهر مقدس قم 
 کلید خورد و از مرداد سال جاری هماهنگی های 
علوم  دانشگاه   ۶۳ در  آن  اجرای  جهت  الزم 
پزشکی سراسر کشور انجام شده است. در واقع 
این برنامه یک برنامه پنج ساله است که تا سال 
نهایت ۶۳ شهر  در  و  یافت  ادامه خواهد   1404
و ۶۳ روستای منتخب کشور عاری از دخانیات 
خواهند شد. بدیهی است امکان توسعه این برنامه 
در سایر شهرها و روستاهای کشور وجود خواهد 
داشت. شهر و روستای بدون دخانیات، عبارت از 
شهر و روستایی است که در آن، فروش، عرضه 
ضابطه مندشده  دخانی  محصوالت  استعمال  و 
دست  دود  با  مواجهه  از  مردم  که  نحوی  به 
سازوکارهای  و  تبلیغات  شوند،  محافظت  دوم 
محدود شده،  آن  غیرمستقیم  و  مستقیم  تشویقی 
مصرف کنندگان دخانیات به ترک آن تشویق شوند. 
در مجموع بر هر دو راهبرد کاهش تقاضا و کاهش 
عرضه تمرکز نموده، انتظار می رود به تدریج شیوع 
استعمال دخانیات در آن مناطق کاهش یابد. مطالبه 
مردم از حقوق خود که عدم مواجهه با دود دست 
بیماری های  و  آسیب ها  از  بودن  دور  برای  دوم 
ناشی از مصرف دخانیات است، بسیار با اهمیت 
بوده و عموم را به مشارکت با وزارت بهداشت و 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در اجرای 

این برنامه ترغیب می کند.

معرفی 3 منطقه پاک در تفرش 
اینکه  به  اشاره  با  تفرش  شهرستان  فرماندار 
استفاده  شاخص های  لحاظ  به  تفرش  شهرستان 
در  »قلیان  گفت:  دارد،  پایینی  آمار  دخانیات  از 
شهر تفرش عرضه نمی شود و در راستای اجرای 
طرح شهر بدون دخانیات، سه منطقه پارک حکیم 
نظامی، پارک باغ ملی و شهرک امام خمینی)ره( به 

عنوان مناطق پاک تعریف شده است.«
توجه  »با  کرد:  اظهار  بیگی  علی  حاج  عبدالرضا 
و  شهرستان  اجتماعی  و  فرهنگی  مؤلفه های  به 
اینکه شهر تفرش از نظر علمی و فرهنگی جایگاه 
ویژه ای دارد، وزارت بهداشت در مکان یابی برای 
اجرای پروژه شهر بدون دخانیات، این شهرستان 

را انتخاب کرد.«
وی بیان کرد: »شهر تفرش و روستای نقوسان به 
دلیل توپوگرافی و شرایط ویژه فرهنگی به عنوان 
شهر و روستای بدون دخانیات معرفی شدند که 

اقدامات جدی در این زمینه انجام می شود.«
حائز  »نکته  داد:  ادامه  تفرش  شهرستان  فرماندار 
اهمیت این است که شهر تفرش در حال حاضر 
عنوان  به  طرح  این  بلکه  نبوده،  دخانیات  بدون 
و  انجام  عملی  اقدامات  تا  شده  تعریف  پروژه 

خروجی این طرح، شهر بدون دخانیات باشد.«
حاج علی بیگی با اشاره به اینکه شهرستان تفرش 
آمار  دخانیات  از  استفاده  شاخص های  لحاظ  به 
پایینی دارد، گفت: »قلیان در شهر تفرش عرضه 
بدون  شهر  طرح  اجرای  راستای  در  و  نمی شود 
پارک  نظامی،  حکیم  پارک  منطقه  سه  دخانیات، 
باغ ملی و شهرک امام خمینی)ره( به عنوان مناطق 
پاک تعریف شده است. همچنین در مناطق پاک 
شهر  و  شده  جمع آوری  سیگار  عرضه  دکه های 
به سمتی پیش خواهد رفت که واحد های صنفی 
کارمندان  باشند.  نداشته  دخانیات  عرضه  نیز 
دستگاه های اجرایی و اصناف در اولویت این طرح 

بوده و مشوق هایی در این زمینه مدنظر است.«

همدان، پیشرو در مبارزه با دخانیات 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دخانیات  کنترل  مسئول 

ابن سینا نیز از پیشرو بودن همدان در اجرای طرح 
»شهر و روستای بدون دخانیات« خبر داد و اعالم 
کرد: »این طرح کشوری است و طبق آن باید در هر 
استان، یک شهر و یک روستا در حوزه دخانیات 

برگزیده شوند.«
مهدی خدابخشی افزود: »از سوی سازمان جهانی 
بهداشت، ابالغیه ای صادر شده که باید اجرا شود. 
و  درجزین  و  قروه  شهرهای  همدان،  استان  در 
کنترل  راستای  در  فامنین  نگارخاتون  روستای 

مصرف دخانیات انتخاب شده اند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  دخانیات  کنترل  مسئول 
ابن سینا با اشاره به اینکه نام این مناطق به وزارت 
جهانی  سازمان  سایت  در  و  اعالم شد  بهداشت 
طبق  »باید  گفت:  است،  شده  درج  نیز  بهداشت 
کنترل  به  مربوط  پروتکل های  ساله  پنج  برنامه 
پیاده  روستا  و یک  دو شهر  این  در  را  دخانیات 

کرد.«
وی با بیان اینکه در روستای »نگارخاتون« مشکل 
خاصی نداریم و بسیار راحت می توانیم در آنجا 
کار را انجام دهیم، افزود: »اما در شهر قروه چون 
کمی  کار  است  ممکن  است،  شهری  جمعیت 
این  اینکه  به  اشاره  با  خدابخشی  باشد.«  زمان بر 
روند  خوشبختانه  و  شده  آغاز  مهرماه  از  طرح 
خوبی داشتیم، تاکید کرد: »همدان جزو استان های 
پیشرو در اجرای طرح شناخته شده که امیدواریم 
با همکاری مردم و تالش همکاران، این موضوع را 

به خوبی پیش ببریم.«
وی با بیان اینکه هدف این است که در این شهر 
و روستای منتخب به هیچ وجه عرضه قلیان نباشد 
باشد،  ضابطه  اساس  بر  دخانی  مواد  عرضه  و 
خاطرنشان کرد: »باید خانواده ها را در منع مصرف 
دخانیات نیز آموزش دهیم و رعایت پروتکل ها را 

نهادینه کنیم.«

پلمپ 11 مرکز زیرزمینی عرضه قلیان
در همدان

پزشکی  علوم  دانشگاه  دخانیات  کنترل  مسئول 
عرضه  زیرزمینی  مرکز  نبود  از  همچنین  ابن سینا 
اوج  »آذرماه  گفت:  و  داد  خبر  همدان  در  قلیان 
اقدامات ما در کنترل قلیان بود و در این راستا 11 

مرکز پلمب شد.«
مهدی خدابخشی از کنترل عرضه قلیان در استان 
به ویژه در ایام کرونا خبر داد و اظهار کرد: »اقدامات 
به اوج خود  این زمینه طی آذرماه  ما در  کنترلی 
شهر  در  خصوصا  استان  مراکز  از  برخی  رسید. 
همدان به شکل مخفیانه و زیرزمینی مثال از ساعت 
سه یا چهار بعدازظهر شروع به فعالیت می کردند 
که تا ساعت ۹ یا 11 شب و گاهی حتی تا صبح 
ادامه داشت که ما این مراکز را شناسایی کردیم و 

برخورد الزم صورت گرفت.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  دخانیات  کنترل  مسئول 
انتظامی  نیروی  با همکاری  اینکه  بیان  با  ابن سینا 
مراکز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند، 
گفت: »این مراکز را پلمب کردیم و توسط مراجع 
قضایی نیز جرایمی برای متخلفان صادر و ادوات 

نیز توسط نیروی انتظامی ضبط شد.«
قلیان  عرضه  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
در همدان نداریم و اگر هم باشد، به شدت با آن 
به  نسبت  »اکنون  افزود:  کرد،  خواهیم  برخورد 
عرضه قلیان در سطح استان مشکل خاصی نداریم 
چون جرایم سنگینی برای افراد در نظر گرفتیم و 

تمام ادوات نیز ضبط می شود.«

شرایط شهرهای بدون دخانیات
بهداشتی  معاونت  کار  و  محیط  سالمت  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: »با انجام 
روند دقیق برنامه شهر و روستای بدون دخانیات تا 
پایان آبان ۹۹ از سوی مرکز سالمت محیط و کار 

بهداشت، شهر قروه درگزین و روستای  وزارت 
علوم  دانشگاه های  بین  در  فامنین  نگارخاتون 

پزشکی در گروه الف قرار گرفتند.«
بدون  روستای  یا  شهر  »هر  افزود:  رفعتی  خانم 
دخانیات در صورتی می تواند نامزد دریافت لوح 
شهر یا روستای بدون دخانیات از سوی سازمان 
جهانی بهداشت باشد که اهداف هفتگانه ارزیابی 
سیاست های  و  دخانیات  مصرف  منظم وضعیت 
پیشگیرانه از آن، بهبود شرایط محافظت از مردم در 
برابر دود دخانیات، افزایش دسترسی به خدمات 
به  مربوط  محدودیت های  تشدید  سیگار،  ترک 
تبلیغات و ترویج و حمایت از محصوالت دخانی، 
گسترش و فراگیری هشدارها در مورد مخاطرات 
محصوالت  قیمت  افزایش  دخانیات،  مصرف 
دخانی از طریق افزایش مالیات و بهبود ساماندهی 

فروش محصوالت دخانی را دنبال کند.« 
وی افزود: »برنامه ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی 
فامنین  همدان در خصوص روستای نگارخاتون 
وزارت  انتظار  حد  از  باالتر  شاخص ها  همه  در 
بهداشت و میانگین کشوری بود که با کسب امتیاز 

باال در گروه الف قرار گرفت.«
بهداشتی  معاونت  کار  و  محیط  سالمت  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: »برنامه های 
بدون  شهر  برنامه  در  دانشگاه  این  شده  ارائه 
شاخص ها  همه  در  نیز  درگزین  قروه  دخانیات، 
میانگین  و  بهداشت  وزارت  انتظار  حد  از  باالتر 

کشوری بود.«

روستای بدون دخانیات در خلخال
دخانیات  بدون  روستای  و  شهر  توجیهی  جلسه 
سالمت  گروه  مدیر  بهداشتی،  معاون  حضور  با 
رئیسه  هیئت  بازرسی،  کارشناس  کار،  و  محیط 
و  آموزش  سالمت  کارشناس  اصناف،  اتاق 
خدمات  مسئول  فرهنگی،  کارشناس  پرورش، 
سالمت، مسئول آموزش سالمت مرکز بهداشت 
پزشکی  علوم  دانشکده  در  جوانان  کارشناس  و 

خلخال برگزار شد.
هدف این جلسه، حذف دائمی دخانیات از اماکن 
عمومی شهرستان خلخال بود که راهکارهایی اعم 
از تقویت رصد اماکن عمومی به منظور شناسایی 
در  منظم  اطالع رسانی  قلیان،  اماکن عرضه  سریع 
عرضه  پایدار  ممنوعیت  زمینه  در  جامعه  سطح 
قلیان در اماکن عمومی و جلب مشارکت مردمی، 
اطالع رسانی و آموزش متصدیان و صاحبان اماکن 
و  قلیان  عرضه  ممنوعیت  زمینه  در  قلیان  عرضه 
اهمیت آن در سالمت جامعه و همچنین تقویت 
ساز و کار قانونی گزارش گیری و برخود با متخلفان 
بود که در جلسه مورد بحث و پیگیری قرار گرفت. 
الزم به ذکر است معاون بهداشتی دانشکده علوم 
پزشکی خلخال هدف جلسه را کاهش ۳0 درصدی 
مصرف دخانیات در شهرستان خلخال به خصوص 

جوانان و نوجوانان بیان داشت.

حاجی شمس روستای بدون دخانیات
سال هاست که در روستای حاجی شمس استان یزد 
خبری، از دخانیات نیست. دهیار روستا گفت: »هیچ 
یک از اهالی این روستا لب به سیگار نمی زنند و 
دود سیگار و قلیان را به ریه های خود راه نمی دهند 

تا مبادا پاکی ریه های بی ریایشان، ترک بردارد.«
این روستا، ۳۵ خانوار زندگی  افزود: »در  دهقان 

می کنند که در ایام تعطیل به ۸0 خانوار می رسد.«
در  بیشتر  که  روستا  این  »مردم  داد:  ادامه  وی 
هستند،  شاغل  دامداری  و  کشاورزی  بخش 
چهره دفاعی در برابر دخانیات به خود گرفته اند. 
یکی از اهالی روستای حاجی شمس که در ۹۵ 
سالگی به سر می برد، طوالنی بودن عمر خود را 
مدیون مصرف نکردن سیگار و فعالیت در بخش 

کشاورزی می دانست.«

ساماندهی عرضه، فروش و استعمال دخانیات

63 روستای منتخب
عاری از دخانیات می شوند

امام جمعه شهر جعفریه ضمن استقبال از فعالیت های 
خصوص  »در  گفت:  »جمعیت«  آموزشی  و  فرهنگی 
سازمان  این  با  جمعه  امام  و  جماعات  ائمه  همکاری 
نماز های  و  جمعه  نماز  خطبه های  در  ما  مردم نهاد، 
در حوزه  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  به  یومیه حتما 

آسیب های مرتبط با دخانیات خواهیم پرداخت.«
به گزارش روابط عمومی »جمعیت« از بخش جعفرآباد 
قم، جلسه ای با حضور خانم مومن از دفتر »جمعیت« 
جعفرآباد با امام جمعه این شهر در دفتر وی در خصوص 
معرفی این سازمان مردم نهاد و بررسی معضالت دخانیات 
المسلمین  و  االسالم  برگزار شد. حجت  این شهر  در 
حسینعلی دهقانی در این جلسه گفت: »متاسفانه امروزه 
دخانیات با هزینه  کم، خیلی سریع و به راحتی در اختیار 
از  به جمع آوری آن  باید نسبت  قرار می گیرد.  جوانان 

سطح شهر اقدام جدی انجام شود.« 
وی ادامه داد: »فرهنگ سازی در بین خانواده ها درمورد 
دخانیات و آسیب های مرتبط به آن امر بسیار مهمی است 

اختیار  در  با  بنابراین  توجه شود.  آن  به  باید  که حتما 
قرار دادن فضای حسینیه مسجد جامع جعفریه جهت 
همکاری  جمعیت  با  آموزشی،  کالس های  برگزاری 

خواهیم کرد.«
وی تاکید کرد: »در جلساتی که با ائمه جماعات جعفریه 
خواهم داشت، حتما آنان را نیز موظف خواهم کرد تا در 
خطبه های بین دو نماز در مورد معضالت و آسیب های 

دخانیات صحبت کنند.«

اطالع رسانی ضددخانی در نماز جمعه »جعفریه«

سایر  و  اجتماعی  خدمات  پایگاه  همکاری  جلسه 
زمینه  در  جعفریه  شهر  غیردولتی  و  دولتی  ارگان های 
طرف  از  دخانیات،  با  مرتبط  آسیب های  از  پیشگیری 
پایگاه خدمات اجتماعی و با حضور »جمعیت« شعبه 

جعفریه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بخش »جمعیت« جعفرآباد- 
حسینعلی  االسالم  حجت  حضور  با  جلسه  این  قم، 
االسالم  حجت  جعفریه،  شهر  جمعه  امام  دهقانی 
ابراهیمی معاون دفتر تبلیغات شهر جعفریه،آقای علیزاده 
روابط عمومی شهرداری جعفریه، آقای لطیف مسئول 
پرورشی اداره آموزش و پرورش جعفریه، آقای تلخابی 
مددکار اجتماعی کالنتری شهر جعفریه، آقای عبدی از 
مرکز بهداشت، زهرا اسکندری مدیر و مسئول بهزیستی 
و پایگاه خدمات شهر جعفریه، مهری محمدی مددکار 
فاطمه  و  جعفریه  اجتماعی  خدمات  پایگاه  اجتماعی 
مومن همکار امین جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 

شهر جعفریه برگزار شد.
امام جمعه شهر جعفریه در این جلسه گفت: »مسئوالن 
تا در  به دست هم دهند  دارند همه دست  امر وظیفه 
بنابراین  کنار هم، آسیب های منطقه را شکست دهند. 
هیچگاه نباید سیاه نمایی اتفاق بیفتد. ما نباید مشکالت و 
آسیب های منطقه را به شدت بزرگ و حل نشدنی تصور 

کرده یا اینکه منطقه را بدون آسیب ببینیم.« 
حجت االسالم حسینعلی دهقانی ادامه داد: »ما باید بدانیم 
مغازه های دخانیات فروشی در سطح شهر از کجا مجوز 
می گیرند و با آنها برخورد کنیم. مگر این مراکز چقدر 
مغازه  دارند که در هر کوچه و خیابان چندین  درآمد 

دخانیات وجود دارد.«

شهرداری،  مربوطه  مسئوالن  باید  »حتما  گفت:  وی 
کالنتری، قوه قضائیه و سایرین در جلساتی که مخصوص 

به این مسئله است شرکت کرده و تصمیم گیری کنند.«
کرد:  تاکید  دهقانی  حسینعلی  االسالم  حجت 
»نوجوانان، جوانان و سایر افراد که به نحوی گرفتار 
اعتیاد شده اند ابتدا با استعمال دخانیات شروع کرده اند. 
بیکاری نیز باعث می شود افراد به معضالت اجتماعی 
بیشتر گرفتار شوند که باید به این مسئله نیز توجه 
نیست  پوشیده  کسی  بر  مسئله  این  به هرحال  شود. 
آموزش  بخشی،  آگاهی  تبلیغات،  فرهنگ سازی،  که 
و سایر موارد از این قبیل موجب کاهش آسیب ها و 

معضالت اجتماعی می شوند.«
نیز مسئوالن شهرداری جعفریه  این جلسه  ادامه  در 
یک  است  تالش  در  شهرداری  که  کردند  اعالم 
واحد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی در سال آینده در 
شهر جعفریه ایجاد کند. همچنین درخصوص ایجاد 
فضاهای تبلیغاتی در فضای مجازی و بیلبرد های سطح 
شهر جعفریه کمک و همکاری الزم را با دستگاه های 

مربوطه خواهند داشت. 

با فروشندگان دخانیات »جعفریه« برخورد شود

بازدید از موسسه هنری علمدار و بصائر توسط جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات شعبه قم و بررسی ظرفیت های 
این موسسه جهت تعامل با این سازمان مردم نهاد برای 

گسترس فعالیت های ضد دخانی انجام شد. 
در  قم،  شعبه  »جمعیت«  عمومی  روابط  گزارش  به 
این بازدید ظرفیت های موسسه فرهنگی - هنری این 
موسسه مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است که این 
مرکز دارای کتابخانه و فضایی جهت برگزاری کارگاه یا 
کالس های آموزشی و نیز استدیو برای ضبط فیلم است.

در این بازدید به فعالیت های اجتماعی حوزه اشاره 
شد و قرار شد کلیپ های آموزشی که در این حوزه 
این موسسه جهت نشر  تهیه شده است، در اختیار 
در فضای مجازی قرار بگیرد. همچنین آقای اخوان 

مدیر این پایگاه فرهنگی هنری نیز با ابراز خرسندی 
از فعالیت های این سازمان مردم نهاد، موافقت کرد تا 
معضالت  بررسی  به  خود  آموزشی  کالس های  در 

دخانیات نیز بپردازد.

بازدید از موسسه هنری علمدار و بصائر

به منظور گسترش فعالیت های ضد دخانی در استان قم 
قرار بر این شد تا »جمعیت« از ظرفیت رسانه ای این 
استان بهره مند شود. جهت ادامه این همکاری، با عوامل 

سریال عروسکی آواز داروک جلساتی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی »جمعیت« شعبه قم، در 
این جلسه آقای رضاخانی مدیر فرآموز این استان 
فرآموز  مربی  و  عروسک ساز  امیرحسینی  فائزه  و 
خانم  و  داروگ  آواز  عروسکی  سریال  عوامل  قم، 
امیرحسینی عروسک ساز این سریال حضور داشتند. 
پویش  به  هنری  سریال  این  عوامل  جلسه  این  در 
ملی »نه به دخانیات« پیوستند و عضویت داوطلبانه 

قم  استان  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  در جمعیت 
را پذیرا شدند.

همکاری با عوامل سریال عروسکی آواز داروگ
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شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر با هدف حمایت طلبی و مطالبه گری و نیز جهت هم افزایی و ارتباط موثر با سازمان ها 
و نهادهای دولتی و غیردولتی، جلسه ای را با حضور محمدرضا مسجدی مدیرعامل »شبکه« و سید امیرمحمد مرتضویان رییس 
انستیتو تغذیه ایران در دانشکده تغذیه برگزار کرد. در ابتدای این جلسه سید امیرمحمد مرتضویان رییس انستیتو تغذیه ایران با 
ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان اعالم کرد: »این سازمان آمادگی برای همکاری همه جانبه در بخش آموزش، اطالع رسانی و 

آگاهی بخشی در زمینه تغذیه سالم را دارد.« 
در ادامه نیز مدیرعامل »شبکه«، تغذیه سالم را یکی از عوامل بازدارنده ابتال به بیماری های غیرواگیر معرفی کرد و افزود: »یکی از 

اولویت های اصلی شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، ترویج تغذیه سالم در جامعه است.«
از  سالم  تغذیه  متولی  سازمان های  با  مشترک  اقدام  و  ارتباط  برقراری  موضوع،  این  به  توجه  »با  داد:  ادامه  مسجدی  محمدرضا 
برنامه های این سازمان مردم نهاد است. البته در این راستا بسیج ملی تغذیه سالم و پیشگیری از کرونا طراحی شده که دستیابی به 

اهداف آن نیازمند همکاری مشترک میان تمامی ذینفعان است.«
وی تاکید کرد: »از آنجاکه انستیتو تغذیه یکی از پیشگامان سالمت تغذیه در کشور است، امیدواریم در پویش بسیج ملی تغذیه 

سالم و پیشگیری از کرونا همکاری های الزم و مستمر را با »شبکه« داشته باشد.« 
الزم به ذکر است در این جلسه مقرر شد با کمک انستیتو تغذیه، ارتباط مستمر با روسای دانشگاه های علوم پزشکی، اساتید تغذیه 

و نیز انجمن های صنایع غذایی جهت همکاری با پویش مذکور برقرار شود.

با  ارتباط  همه«  برای  سالم؛ سالمتی  »تغذیه  بر  مبنی  امسال خود  تحقق شعار  در  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  ملی  شبکه 
سازمان ها و نهادهای مرتبط با تغذیه را در دستور کار خود قرار داد. بنابراین به منظور دستیابی به این هدف طرح بسیج ملی تغذیه 
سالم برای پیشگیری از کرونا با همکاری سازمان ها و تشکل های ذیربط تهیه و تدوین شد. این طرح که با مشارکت گسترده ذینفعان 
اجرا می شود، شامل برنامه های متعددی خواهد بود که از نیمه دوم دی ماه به صورت رسمی شروع شده است. بسیج ملی تغذیه 
سالم بر پایه بهره مندی از ظرفیت ها و بسترهای سازمان ها و نهادهای مختلف به خصوص سمن ها پایه گذاری شده است. در همین 
راستا طبق برنامه های پیش بینی شده در این طرح، استودیوی بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان به عنون یکی از اعضای شبکه، میزبان 
دو سازمان متولی سالمت بود که در آن زهرا عبدالهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه و سعید رضا رضایی دبیر کمیته کشوری، 
برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی را در یک برنامه تلویزیونی معرفی کردند. این برنامه تلویزیونی برای نمایش در شبکه البرز 
همچنین برنامه به تن ضبط و تهیه  شد. در این برنامه هر کدام از مهمانان به مدت 4۵ دقیقه به پرسش هایی در خصوص دغدغه های 

عمومی در خصوص تغذیه سالم، انتخاب صحیح محصوالت غذایی و نیز برچسب رنگی تغذیه پاسخ دادند. 
البرز و دستگاه ستاب باکس سیزدهم دی ماه پخش شد.  برنامه زهرا عبدالهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه از طریق شبکه 
همچنین برنامه سعید رضا رضایی دبیر کمیته کشوری برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی نیز از طریق منابع ذکر شده پخش 

شد. 
گفتنی است مطابق با هماهنگی های صورت گرفته میان دبیرخانه »شبکه« و تهیه کننده برنامه پزشکی »به تن« موافقت شد سازمان ها 

و تشکل های عضو »شبکه« با هدف بسط فرهنگ خودمراقبتی در این برنامه که از رسانه ملی پخش می شود، شرکت کنند.

مدیرعامل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر گفت: »تغذیه یکی از مهم ترین 
ارکان زندگی است. ما هر روز برای تامین نیازهای فیزیکی به انرژی دریافتی از مواد 
غذایی نیاز داریم. بنابراین همان اندازه که تغذیه سالم بر بهبود زندگی ما تاثیر دارد، 

غفلت از آن هم زمینه ابتال به بیماری های غیرواگیر را فراهم می کند.«
»تغذیه  کمپین  با  مربوطه  نهادهای  و  سازمان ها  همکاری  موضوع  با  که  در جلسه ای 
سالم؛ مقابله با کرونا« در سرای محله نظامی گنجوی با حضور انجمن های عضو شبکه 
ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد، محمدرضا مسجدی افزود: »مسیر 
گذار جامعه به سمت بهبود تغذیه سالم، در گرو اطالع رسانی موثر از سوی نهادها و 

سازمان های متولی در جامعه است.«
وی استفاده از امکانات به روز و ابزارهای نوظهور و مدرن مانند شبکه های اجتماعی را 
یکی از روش های کارآمد جهت نیل به این هدف معرفی کرد و گفت: »برگزاری پویش 
میسر  »شبکه«  مردم نهاد عضو  با همکاری سازمان های  کرونا«  با  مقابله  سالم؛  »تغذیه 
خواهد شد. در واقع این حرکت جمعی، با استفاده از ظرفیت خود جهت اطالع رسانی 

پیرامون تغذیه سالم می تواند گام موثری را بردارد.« 
مسجدی همچنین با اشاره به اینکه آگاهی بخشی، رسالت اصلی شبکه ملی پیشگیری 
از بیماری های غیر واگیر است، تصریح کرد: »انجمن های عضو باید با در نظرگرفتن 

خود  هدف  جامعه  به  دقیق  و  علمی  محتوای  انتقال  به  بیشتر  دقت  با  و  مالحظات 
بپردازند تا جامعه مقوله سالمت را به عنوان یک نیاز اساسی بپذیرد.« 

گفتنی است با توجه به اینکه این برنامه با محوریت تغذیه سالم برگزار شد، هر یک 
امکانات  که  گفتند  و  کرده  اعالم  خصوص  این  در  را  خود  نقطه نظرات  حاضران  از 
گرفت.  خواهند  به کار  پویش  این  اهداف  معرفی  جهت  را  خود  انجمن  اطالع رسانی 
ارائه  از  ایران پس  انستیتو تغذیه  همچنین مرجان عجمی مسئول واحد ترجمان دانش 
بد  »عادات  اعالم کرد:  تغذیه سالم  پویش  راستای  انجام شده در  اقدامات  از  گزارشی 
معرفی  با  بنابراین  کرد.  برطرف  را  آنها  بتوان  یک شبه  که  نیست  چیزی  جامعه  غذایی 
عادات  را می توان جایگزین  تغذیه سالم  تدریجی روش های  به صورت  جایگزین هایی 

غذایی ناسالم کرد.« 
از  یکی  سالمت محور  پیام های  انتقال  منظور  به  رسانه ها  در  شبکه  فعال  آنجاکه حضور  از 
سیاست های راهبردی این تشکل به حساب می آید، همکاری با رسانه ها همواره در دستور کار 
دبیرخانه این سازمان مردم نهاد بوده است. در همین راستا استودیو بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان 
آماده حضور اعضای شبکه جهت تولید محتوای تصویری در قالب برنامه فارنهایت ۹۹ درجه 
است. در این جلسه، تهیه کننده برنامه پزشکی به تن از دیگر تولیدات رسانه ای این استودیو که 

از شبکه استانی البرز نیز پخش می شود، جهت همکاری با اعضای »شبکه« اعالم آمادگی کرد. 

انجمن احیای شنوایی از اعضای »شبکه« نیز اولین تلویزیون اینترنتی حوزه سالمت با 
عنوان »شبکه زندگی« را راه اندازی کرده که قرار است این بستر را با انجمن های عضو 
»شبکه« نیز به اشتراک بگذارد. در جلسه عمومی شبکه، آقای فتاحی از مسئوالن این 
شبکه اینترنتی توضیحاتی در خصوص خدمات ارائه شده در این بستر اطالع رسانی 

ارائه کرد. 

تاثیر تغذیه بر ابتال به بیماری های غیرواگیر

اندیشی اعضای  بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در جلسه هم  اداره  مدیرکل 
سالم  تغذیه  در حوزه  موجود  بررسی چالش های  با هدف  که  تهران  اصناف  اتاق 
برگزار شد، تاکید کرد: »شرایط ویژه پاندمی ویروس کرونا در دنیا و نیز ایران توجه 
به موضوع تغذیه را برای پیشگیری و مقابله با این ویروس را حائز اهمیت کرده 

است.«
جلسه هم اندیشی اعضای اتاق اصناف تهران با هدف بررسی چالش های موجود 
در حوزه تغذیه سالم به مناسبت برگزاری بسیج ملی تغذیه، با حضور مدیرکل اداره 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این 
جلسه زهرا عبداللهی همچنین ادامه داد: »تغذیه سالم می تواند سبب تقویت سیستم 
ایمنی و به تبع آن پیشگیری از ابتال به کووید1۹ شود. بنابراین با توجه به اهمیت 
موارد ذکر شده پویش »بسیج ملی تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا« به همت 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و با همیاری سازمان های مردم نهاد شکل 

گرفت. 
آگاهی  افزایش  با  که  است  آن  دنبال  به  پویش  »این  گفت:  بیشتر  توضیح  در  وی 

شهروندان در خصوص تغذیه سالم، این موضوع را بین مردم نهادینه کند.«
آقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف نیز با تاکید بر هم افزایی و همکاری های بین 

بخشی در حوزه سالمت تصریح کرد: »آگاهی بخشی و اطالع رسانی نقش مهم و 
بنابراین تمامی سازمان ها و بخش های  ایفا می کند.  تاثیرگذاری در سالمت جامعه 
داشته  همکاری  و  مشارکت  یکدیگر  با  هدف  این  به  نیل  جهت  در  باید  مربوطه 

باشند.« 
در ادامه نیز مدیرعامل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر با بیان اینکه 
بیماری های غیر واگیر عامل اصلی مرگ و میر در جهان و نیز ایران است، گفت: »نقش 
تغذیه سالم در پیشگیری از این دسته بیماری ها در کنار سایر عوامل تاثیرگذار است.«

محمدرضا مسجدی در ادامه افزود: »در پاندمی کرونا نیز تغذیه سالم بیش از گذشته 
باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین تاکید می شود، مواد غذایی سالم از جمله میوه 

و سبزیجات در سبد مصرفی خانواده ها قرار گیرد.«
وی با اشاره به جایگاه مهم اصناف در بخش های اجتماعی و فرهنگی در ادامه افزود: 
است.  برخوردار  سالمت  اهداف  پیشبرد  برای  توجهی  قابل  ظرفیت  از  نهاد  »این 
بنابراین »شبکه« خواستار برخورداری از این ظرفیت در جهت هم افزایی میان فعاالن 

سالمت و اعضای اتاق اصناف در جهت آگاهی بخشی به مردم است.«
مسجدی در ادامه با معرفی فعالیت های »شبکه« گفت: »همکاری مشترک سازمان های 

مردم نهاد و اصناف، یکی از مسیرهای تاثیرگذار در تحقق سالمت جامعه است.«

تغذیه سالم را جدی بگیریم!

جامعه نیازمند توجه به
تغذیه سالم؛ سالمتی برای همهسبک تغذیه سالم است
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بر ضرورت ورود جدی  تاکید  با  مدیر حوزه های علمیه کشور 
آموزش و پرورش، معلمان و مربیان به مسئله پیشگیری از استعمال 
دخانیات، تصریح کرد: »فرهنگ سازی در بحث کنترل و پیشگیری 
از مصرف دخانیات باید از مدارس و با ارائه آموزش های الزم 

بازدارنده انجام شود.« 
و  کنترل  چگونگی  جلسه  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشگیری از استعمال دخانیات با استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه 
کشور با حضور آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و هیات 
همراه و حجت االسالم  سیدحسن معین شیرازی رئیس هیئت  مدیره 
تبرائیان  آقای  »جمعیت«،  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا  »جمعیت«، 
تبلیغ  امنای »جمعیت«، حجت االسالم مالنوری معاون  عضو هیئت  
عضو  تکیه ای  حجت االسالم   علمیه،  حوزه های  فرهنگی  امور  و 
هیئت مدیره نمایندگی »جمعیت« قم، حجت االسالم  علیرضا رباطیان 
مدیر واحد ارتباط با حوزه های علمیه و ائمه جمعه و جماعات در 

»جمعیت« برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آیت اهلل علیرضا اعرافی با حضور در این سازمان 
مردم نهاد گفت: »در عرصه مواد مخدر در سطح کشور آمارها مرتب 
ارائه می شود و این نشان می دهد که دخانیات طوفان پر بالیی است 
که در حوزه های سالمت، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی آثار زیان بار 

و مخربی به جا می گذارد.«
مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: »وجود این آثار مخرب 
و  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  در  را  همه  تکلیف  زیان بار،  و 
اقدامات مناسب و مفید برای آن مشخص می کند.  جایگزین سازی 
اثرگذار و موثر در جامعه  نهاد  به عنوان یک  بنابراین حوزه علمیه 
وظیفه دارد در مقوله  فرهنگ سازی جهت مبارزه با دخانیات همکاری 
کند. همچنین هر برنامه ای برای کاهش مصرف، عرضه و در نتیجه 
کاهش ابتال به انواع بیماری های مرتبط با استعمال دخانیات که وجود 

دارد را با همکاری و هماهنگی مسئوالن و متولیان ارائه می شود.«
برای  کووید-1۹همه  پاندمی  زمان  »در  داد:  ادامه  اعرافی  آیت اهلل 

تلفات  که  درحالیست  این  کردند،  تالش  بیماری  این  با  مبارزه 
منتسب  مرگ و میرهای  از  کمتر  مراتب  به  خطرناک  ویروس  این 
نشان می دهد که دخانیات مرگ  این  است.  استعمال دخانیات  به 
خاموشی است که هنوز توجه مردم را مانند سایر عوامل پرخطر، به 

خود جلب نکرده است.«
زیان  هم  دخانیات  اینکه  به  اشاره  با  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
اعتیاد به مواد  اقتصادی و هم اجتماعی و فرهنگی دارد که معموالً 
و  »معلمان  داد:  ادامه  می شود،  دخانیات شروع  از همین  نیز  مخدر 
مربیان شاید بهتر باشد تبدیل به سپاه سالمت شوند تا کار فرهنگی در 
حوزه مبارزه با دخانیات و پیشگیری از مصرف آن را انجام دهند. البته 
ضلع دیگر مدارس نیز دانشگاه ها و حوزه ها هستند که باید در این 
عرصه تاثیرگذار باشند. بدینوسیله هم خودشان مصون خواهند ماند و 

هم در سالمت جامعه نیز نقش به سزایی ایفا خواهند کرد.«
وی با اعالم آمادگی حوزه در عرصه فرهنگ سازی مبارزه با دخانیات 
و پیشگیری از مصرف آن، گفت: »ارتقای سالمت جامعه به ویژه در 
بین نوجوانان و جوانان بسیار مهم است و باید الگوها و دوره هایی 
را طراحی کرد که دیگران هم وارد نهضت مبارزه با دخانیات شوند.«

اجرای سراسری »پاد« جهت کنترل دخانیات در کشور
پاک  نفس  فرآموز  مرکز  از  بازدید  در  ادامه  در  اعرافی  آیت اهلل 
اثرگذار  واحدهای  از  یکی  مرکز  »این  کرد:  تاکید  »جمعیت«، 
کنترل  حوزه  در  نوجوانان  و  کودکان  بین  فرهنگ سازی  در 
به وجود چنین مراکزی در سراسر کشور  نیاز  دخانیات است. 
و  پایین  سنین  از  باید  فرهنگ سازی  چراکه  می شود،  احساس 
ما  بنابراین  شود.  انجام  مدارس  در  پرورش  و  آموزش  توسط 
خواستار توسعه فرآموز در مراکز فرهنگی و کل مدارس کشور 
هستیم.« وی در ادامه، حجت االسالم  مال نوری معاون تبلیغ و 
امور فرهنگی حوزه های علمیه را به عنوان نماینده خود در بحث 

مبارزه با دخانیات معرفی کرد.

آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور

خواستار ورود جدی آموزش و پرورش
به پیشگیری از استعمال دخانیات هستیم

معرفی بانک اطالعاتی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات
بانک اطالعاتی مجموعه ای از داده های نظم یافته و طبقه بندی شده است که سازمان های مختلف با توجه به نیازها، ضرورت ها و رسالت های 
خویش اقدام به ایجاد، نگهداری و به روزرسانی آن می نمایند. هر بانک اطالعاتی بسته به ماهیت خویش، طیف گسترده ای از مخاطبان را به 
خود جلب می کند که به منظور دسترسی سریع تر، آسان تر و جامع تر در حوزه فعالیت موردنظر، به آن مراجعه می کنند و در عمل به جای 
مراجعه و جستجوی منابع مختلف حاوی اطالعات، با استفاده از بانک های اطالعاتی تخصصی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، تمامی 

اطالعات مورد نظر خود را در یک جا به دست می آورند.
نظر به ضرورت و فقدان چنین مرجعی در حوزه پژوهش های کنترل دخانیات کشور، مرکز تحقیقات کنترل دخانیات وابسته به جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران، در اردیبهشت ماه سال 1۳۹۶ اقدام به ایجاد بانک اطالعاتی به منظور تحقق اهدافی همچون ترویج و 
اشاعه اطالعات علمی، گسترش و ارتقاء خدمات اطالع رسانی به محققان، جمع آوری مدارک علمی معتبر حوزه دخانیات جهت استفاده 
پژوهشگران این حوزه، جلوگیری از تکرار غیرضروری تحقیقات پیشین، پیگیری پیشنهادهای جدید برای پیشبرد جامع تر مباحث علمی 

حوزه دخانیات، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و افزایش اثر بخشی تحقیقات حوزه کنترل دخانیات در کشور نمود.
در حال حاضر، این بانک اطالعاتی حاوی بیش از ۲۵00 سند شامل پایان نامه، مقاله و طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه ها و مؤسسات 
پژوهشی سراسر کشور است. گردآوری این اطالعات از منابعی همچون وبسایت دانشگاه های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی و پایگاه های 

اطالعاتی علمی کشور صورت گرفته است و به طور مداوم در حال به روز رسانی و تکمیل است.
جهت دستیابی بهینه و هدفمند به منابع موجود در این بانک اطالعاتی، گزینه های مختلفی برای جستجو تعریف شده است که از جمله آنها 

می توان به عنوان، کلیدواژه، محل و تاریخ انتشار، نام و رشته و مقطع تحصیلی نویسنده اشاره کرد.
در ادامه لیست منابعی که تاکنون توسط کارشناسان مرکز مورد بررسی قرار گرفته و اطالعات آنها در بانک اطالعات ثبت  شده است ارائه 
می گردد. این بانک مرتباً در حال تکمیل و به روزرسانی است و در آینده تمام پایگاه های اطالعاتی معتبر موجود در کشور را تحت پوشش 

قرار خواهد داد.
1. سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲. سایت کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی ۳. سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران 4. سایت کتابخانه دانشگاه تهران ۵. سایت کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبایی ۶. سایت کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی 
تهران ۷. سایت کتابخانه دانشگاه خوارزمی ۸. سایت کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس ۹. سایت کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف 10. سایت 
کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 11. سایت کتابخانه دانشگاه های پیام نور 1۲. بانک اطالعات پایان نامه های علوم 

)SID( پزشکی کشور 1۳. پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
تهیه کنندگان: فاطمه عبدالعظیم بیگ و محمدرضا بهرامی حصاری از مرکز تحقیقات کنترل دخانیات

»پاد« گامی در کاهش استعمال دخانیات در کشور
در ادامه این جلسه دبیرکل »جمعیت« نیز با بیان اینکه در طرح »پاد« 
)پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس( با روش های مختلف 
در کنار فعالیت های فرهنگی تالش خواهد شد، استعمال دخانیات 
در بین دانش آموزان و در ادامه در جامعه کاهش یابد، گفت: »این 
طرح به صورت کامل تدوین و به تصویب رسید و در حال حاضر 
نیز در مدارس دخترانه و پسرانه سراسر ورامین در حال اجرا است. 
از اهداف اصلی این طرح، کاهش استعمال دخانیات در مدارس و در 

بین دانش آموزان است.«
مسجدی با اشاره به اینکه طرح پاد با هدف پیشگیری از استعمال 
دخانیات آغاز به کار کرده است، ادامه داد: »این طرح یک پیام برای 
پیام برای پیشگیری از دخانیات را برای جوانان و  سالمتی و یک 

نوجوانان دارد.«
وی با بیان اینکه دخانیات بهانه است و هدف اصلی آن تسخیر آینده 
نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان کشور است، تصریح کرد: 
»بیش از ۸ گروه تخصصی شامل گروه پزشکی، تربیت کودک، روابط 
عمومی و دیگر کارگروه ها در این زمینه فعالیت می کنند تا طرح پاد 

به صورت علمی و تخصصی اجرا شود.«
پاد اجرایی  مانند  اینکه در هیچ جای دنیا طرحی  بیان  از  وی پس 
نشده است، گفت: »طرح پاد از دانش آموزان شروع می شود ولی کل 
مجموعه حتی اولیای دانش آموزان و محیط اطراف مدرسه را تحت 
تاثیر خود قرار می دهد. در واقع تمام ادارات این شهرستان به اشکال 
مختلف درگیر خواهند شد به همین جهت از مسئوالن در بخش های 

مختلف درخواست شد تا مساعدت های الزم را داشته باشند و با این 
طرح همکاری کنند که خوشبختانه این مهم به انجام رسید.«

مسجدی با بیان اینکه طرح پاد، طرحی جامع است که پیشگام حرکت 
آن نوجوانان و کودکان هستند، تصریح کرد: »طرح همیار پلیس که 
در آموزش و پرورش آغاز شد، حرکت بسیار خوبی بود تا جایی که 
پلیس امروز در خودروها حاضر شده است. امید داریم که طرح پاد 

نیز بتواند تاثیر به سزایی در کاهش مصرف دخانیات داشته باشد.«
وی با اشاره به اینکه این طرح در سه بخش دانش آموزی، اولیاء و 
مربیان و خانواده به اجرا گذاشته می شود، ادامه داد: »ضمن تشکر از 
همکاری حوزه های علمیه در بحث مبارزه با دخانیات و با تأکید بر 
آمار نگران کننده در میزان مصرف دخانیات و کاهش سن شیوع آن، 
جامعه نیازمند فرهنگ سازی در این زمینه است. بنابراین امیدواریم با 
همکاری حوزه های علمیه و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی از آمار 

مصرف دخانیات کاسته شود.«
سایر موارد مصوب شده در این جلسه عبارت بودند از:

راهبردی  ستاد  قالب  در  دخانیات  با  مبارزه  ویژه  کمیته  تشکیل   
آسیب های اجتماعی و ستادهای جهادی

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه طالب و مبلغان در خصوص 
پیشگیری از دخانیات در جامعه

 مشارکت جدی در بخش های پژوهشی
بحث  در  تبیان  و  هجرت  امین،  شبکه های  ظرفیت  از  استفاده   

اطالع رسانی
 نظام مند کردن دکه های عرضه دخانیات در قم

خانم  حضور  با  ورامین  شهرستان  بهزیستی  اداره  در  جلسه ای 
هراتی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ورامین، حمیدرضا شاهسون 
مدیرعامل »جمعیت« شهرستان ورامین و الهام معاف مدیر اجرایی 
»جمعیت« شهرستان ورامین و کلینی مسئول واحد پیشگیری اداره 
بهزیستی این شهرستان پیرامون همکاری و هم افزایی میان این دو 
مرکز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی »جمعیت« ورامین، در 
این جلسه خانم هراتی ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح »پاد« در 
ورامین گفت: »با همکاری همه جانبه اداره بهزیستی با این سازمان 
مردم نهاد موافقت می کنیم.« در ادامه نیز حمیدرضا شاهسون و الهام 
معاف از روند فعالیت های این طرح گزارشی ارائه کردند و با اشاره 

این  اجرای  در  زیادی  تاثیر  مرتبط  سازمان های  هم افزایی  اینکه  به 
طرح دارد، از همکاری این اداره ابراز خرسندی کردند. 

همکاری جمعیت با اداره بهزیستی ورامین

جلسه ای با حضور آقای میرزا حسینیان رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شاهسون  حمیدرضا  »شبکه«،  معاونت  بختیاری  ورامین،  شهرستان 
مدیرعامل »جمعیت« ورامین و الهام معاف مدیر اجرایی »جمعیت« این 
شهرستان پیرامون همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های بهداشتی 
میان این سازمان مردم نهاد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی »جمعیت« ورامین، حمیدرضا 
شاهسون در این جلسه گزارشی از طرح »پاد« ارائه کرد و گفت: »با 
توجه به ظرفیت های موجود جهت همکاری در طرح شهید حاج قاسم 

سلیمانی آمادگی »جمعیت« را با این طرح را اعالم می کنیم.«
در ادامه نیز میرزا حسینیان همکاری های دو مجموعه را بسیار موثر 
دانست و گفت: »تسریع در هماهنگی و شروع همکاری منشا ارائه 
خدمات بسیار است. بنابراین می توان از خدمات این سازمان مردم نهاد 

در پیشبرد برنامه های سالمت بهره مند شد.«
در این جلسه همچنین آقای بختیاری، همکاری سفیران سالمت و 
سفیران پیشگیری از استعمال دخانیات را گام بلند در ارتقای سالمت 

دانست و در این خصوص اعالم آمادگی کرد. 

دوشادوش شبکه بهداشت و درمان ورامین در فعالیت های بهداشتی

در جلسه ای که با انجمن حمایت از خانواده زندانیان توسط جمعیت 
شد  مقرر  شد،  برگزار  ورامین  شعبه  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
برنامه های آموزشی جهت پیشگیری و کنترل استعمال دخانیات برای 

حمایت از خانواده زندانیان از این معضل اجتماعی اجرا شود.
با  جلسه  این  ورامین،  شعبه  »جمعیت«  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور حسین خلیلی مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان، 
حمیدرضا شاهسون مدیرعامل »جمعیت« شعبه ورامین، الهام معاف 
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین 
برگزار شد. حسین خلیلی  انجمن  این  باقری مسئول مددکاری  و 
ورامین  شهرستان  زندانیان  خانواده  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
در این جلسه گفت: »پیشگیری از استعمال دخانیات مسئله مهمی 

است که باید به آن در جامعه توجه ویژه شود. اگر مصرف دخانیات 
که دروازه ورود به سایر آسیب های اجتماعی است کنترل شود، از 
بروز معضالت دیگر که منجر به حبس و زندان می شود، جلوگیری 
خواهد شد.« در ادامه این جلسه نیز حمیدرضا شاهسون از اجرای 
طرح های آموزشی و پیشگیرانه برای حمایت از خانواده زندانیان با 
عقد تفاهم نامه میان این دو مرکز خبرداد و گفت: »این قبیل برنامه ها 
آغازی خواهد بود برای پیشگیری از استعمال دخانیات و در ادامه 
طرح ها  قبیل  این  اجرای  برای  بنابراین  اجتماعی.  معضالت  سایر 
امیدواریم مسئوالن مربوطه همکاری های الزم را با سازمان های مردم 
نهاد مربوطه داشته باشند تا عالوه بر کاهش استعمال، کاهش افراد 

گرفتار در بند را نیز داشته باشیم.«

عقد تفاهم نامه میان »جمعیت« و انجمن حمایت از خانواده زندانیان
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نتایج تحقیقات نشان می دهد که اگر زنان ترک سیگار را هماهنگ با چرخۀ قاعدگی خود انجام دهند، احتمال موفقیت آن ها زیاد است. 
بهرحال اگر زنان در ترک سیگار خود کوشا باشند و این موضوع را که رابطه بسیار جدی با سالمت آنها دارند جدی بگیرند، می توانند 

از ابتال به بسیاری از بیماری ها جلوگیری کنند. در ادامه به بعضی از این بیماری ها اشاره می شود؛
 ترک سیگار: خطر ابتال به سایر سرطان ها را نیز به مرور کاهش می دهد، از جمله سرطان های معده، لوزالمعده، کبد، دهانۀ رحم، 

رودۀ بزرگ و سرطان خون.
 ترک سیگار: همچنین خطر ابتال به دیابت را کاهش می دهد، به رگ های خونی کمک می کند تا بهتر کار کنند و به قلب و ریه ها 

کمک می کند.
 ترک سیگار: همچنین می تواند 10 سال به زندگی شما اضافه کند، در مقایسه با زمانی که هنوز سیگار می کشید.

 ترک سیگار: در سنین پایین تر می تواند خطرات مربوط به سالمتی را بیشتر کاهش دهد )به عنوان مثال، ترک سیگار قبل از 40 
سالگی خطر مرگ ناشی از بیماری های مربوط به سیگار را حدود ۹0٪ کاهش می دهد(، اما ترک آن در هر سنی می تواند سال های 

عمرتان را به شما برگرداند. 
همچنین بعد از ترک سیگار:

 بالفاصله پولی را که صرف خرید دخانیات کرده اید، صرف مخارج ضروری تر خواهید کرد و هزینه های درمان بیماری های ناشی 
از استعمال دخانیات نیز کاهش می یابد.

 طعم غذا بهتر می شود.
 حس بویایی شما به حالت طبیعی برمی گردد.

 نفس، مو و لباس شما بوی بهتری دارد. 
 زردی دندان ها و ناخن های شما متوقف می شود.

 احتمال ابتال به سرطان سینه کاهش می یابد.
 تنفس شما در فعالیت های معمولی مثل باال رفتن از پله ها یا کارهای سبک خانه بهبود می یابد.

 اثرات مخرب توتون بر روی ظاهر شما متوقف می شود، از جمله چین و چروک زودرس پوست، بیماری لثه و از دست دادن دندان.
تهیه و تنظیم: واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

برگرفته از:
 American cancer society(2020). " Health Benefits of Quitting Smoking Over Time", https://www.cancer.org/ Nov-
10, 2020

تاکنون دالیل متعددی برای دوری از سیگار یا ترک آن از جنبه حفظ سالمت به ویژه 
در مورد زنان مطرح شده است؛ اما اگر این همه دلیل درمورد آثار مخرب سیگار بر 
اثر مصرف سیگار  جسم و روحتان کافی نیست، شاید بهتر باشد به تغییراتی که در 
در پوست و ظاهر افراد رخ می دهد توجه کنید. در واقع سیگار کشیدن بروز عالیم 
پیری را تسریع می کند و روی پوست، دندان ها و موها تاثیر منفی می گذارد. اگر چه 
اما  می کند،  هم صدق  مردان  مورد  در  زیبایی  و  پوست  بر سالمت  مخرب  آثار  این 
نتایج تحقیقات نشان می دهد زنان سیگاری از نظر بیولوژیکی حداقل دو دهه از سن 

واقعیشان پیرتر هستند.

چین و چروک پوست صورت
سیگار کشیدن به مدت  طوالنی باعث کاهش جریان خون صورت شده و به مواد سمی 
از دالیل  کنند. یکی دیگر  ایجاد  برسند و چروک  بافت پوست  به  اجازه می دهد که 
ایجاد چروک در پوست، قرار گرفتن گاه و بی گاه یک منبع حرارت در نزدیکی صورت 
است. پوست، مانند یک اسفنج عمل می کند و تمام این عوامل تخریب کننده را در خود 
ذخیره می سازد. مصرف سیگار همچنین باعث کاهش ویتامین A ذخیره شده در بدن 
)این ویتامین نقش محافظتی در برابر آسیب های پوستی دارد( و مانع جذب ویتامین

C )به عنوان یک آنتی اکسیدان مهم و دخیل در حفاظت و سالمت پوست( می شود.

تغییر رنگ پوست
مصرف سیگار به  مرور زمان پوست را از اکسیژن و مواد مغذی محروم می کند، چراکه 
نیکوتین که ماده اعتیادآور سیگار است، جریان خون را در بدن کم می کند. به همین 
حالت  آنان  پوست  رنگ  و  می رسند  نظر  به  رنگ پریده  سیگاری ها  از  دلیل،  بعضی 
ناهموار پیدا می کند. به همین ترتیب، سیگار پوستی بدرنگ و پر از لکه و چهره ای را 

سر و شکل می دهد که مخصوص سیگاری ها است. بنابراین، هرچه سیگار کشیدن را 
زودتر شروع کنید، سریع تر به پوست خودتان آسیب می رسانید.

افتادگی پوست
از  بیش از 4 هزار نوع ماده شیمیایی در دود سیگار وجود دارد و بسیاری از آن ها، 
قرار گرفتن در  یا  محرک های تخریب کننده کالژن و االستین هستند. سیگار کشیدن 
معرض دود سیگار دیگران، روند بازسازی پوست را تخریب می کند. بنابراین، افراد 
سیگاری با دو پیامد ناگوار افتادگی پوست و چین وچروک های عمیق مواجه می شوند.

خطوط دور لب ها
یکی از پیامدهای سیگار کشیدن، ایجاد خطوط واضح در ناحیه دور لب ها است. زیرا 
این  استفاده می کنند. تکرار  برای سیگار کشیدن  از عضله های دور لب ها  سیگاری ها 
خطوط  کشیدن،  سیگار  به دلیل  پوست  ارتجاعی  قابلیت  زوال  آن،  کنار  در  و  حالت 

عمیقی را در ناحیه دور لب ها ایجاد می کند.

انگشتان لک دار و تیره
بسیاری از سیگاری ها به حالت قرار گرفتن سیگار در بین انگشتان دست عالقه دارند. 
غافل از اینکه این هوس و عالقه مندی، به پوست دست ها و ناخن ها آسیب می رساند. 
یکی از ویژگی هایی تنباکو، این است که می تواند پوست و ناخن ها را مانند دندان ها 

لکه دار کند. البته، ترک سیگار بعد از مدتی این مشکل را برطرف می کند.

چین وچروک  اطراف چشم
بسیار عمیق تر  و  دیگران  از  را زودتر  اطراف چشم  افراد سیگاری چین وچروک های 

تجربه می کنند. گرمای ناشی از سوختن سیگار و فشار آوردن به چشم ها برای دور نگه 
داشتن چشم ها از دود سیگار و منقبض شدن چشم ها در هنگام بیرون دادن دود سیگار، 
از عواملی هستند که شانس ابتال به چین وچروک های پاکالغی را در میان افراد سیگاری 
باال می برند. همچنین، استنشاق ترکیبات شیمیایی سیگار باعث آسیب رسانی داخلی به 
ساختارهای پوست و رگ های خونی دور چشم ها می شود. به دلیل تنگ  شدن عروق 

خونی اطراف چشم، چروک های اطراف چشم و کدورت پلک ها ایجاد می شود.

دندان ها و لثه های آسیب دیده
در  و  زمان  گذشت  با  که  است  کشیدن  سیگار  اثرات  از  یکی  دندان ها،  زردی 
طوالنی مدت، رنگ زرد دندان به رنگ قهوه ای تبدیل می شود. متأسفانه این تغییر رنگ 
نیز با درمان های رایج به طور کامل قابل اصالح نیست و احتمال بی نتیجه ماندن درمان 
وجود دارد. عالوه بر آن، افراد سیگاری معموال بیشتر به بیماری لثه، بوی بدن دهان 
به طور مزمن، تسریع در پوسیدگی دندان و سایر مشکالت بهداشتی دهان و دندان مبتال 
می شوند و شانس از دست دادن دندان ها برای افراد سیگاری، ۲ برابر بیشتر از دیگران 
است. سیگاری ها بیش از سایرین در معرض تشکیل پالک میکروبی دندان قرار دارند 
که عامل اصلی و شروع کننده بیماری لثه و پوسیدگی دندان محسوب می شود. در واقع 
واکنش بدن به عفونت حاصل از پالک های میکروبی به آسیب و تحلیل بافت نرم لثه 
و استخوان منجر شده و در نهایت به لق شدن و از دست دادن دندان ختم می شود. 
کاهش ترشح بزاق یکی دیگر از عوارض استعمال سیگار است. از آنجاکه بزاق نقش 
بسیار کلیدی در شست و شوی دندان و جلوگیری از پوسیدگی دارد، کاهش میزان بزاق 

دهان باعث افزایش پوسیدگی خواهد شد.

واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

زنان سیگاری
از نظر بیولوژیکی
پیـرترند

زنان ترک سیگار را جدی بگیرند

نتایج تحقیقات نشان می دهد؛
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با گسترش نشریات زرد یا پاپاراتزی در چند سال اخیر و افزایش تعداد 
عکاسان کنجکاو، اکثر ورزشکاران معروف و صاحب نام مخصوصا 
فوتبالیست های محبوب از زندگی خصوصی محروم شده اند. از این 
رو اوقات فراغت آنها که معموال با سیگار کشیدن پر شده، اغلب از لنز 
دوربین عکاسان پنهان نمی ماند. اگرچه در گذشته نیز کشیدن سیگار 
در بین فوتبالیست ها شایع بوده است، اما در شرایط فعلی و افزایش 
نفوذ رسانه به حریم خصوصی این افراد، شرایط برای محبوبیت فراتر 
از انتظار این قشر مرفه جامعه در بین جوانان و نوجوانان آماده شده 
است. این شرایط در نظر بسیاری از کارشناسان رسانه و جامعه شناسان 
به عنوان یک معضل اجتماعی شناخته می شود. زندگی در رفاه کامل و 
کسب درآمدهای چند ده میلیون دالری فوتبالیست های معروف در نظر 
بسیاری از جوانان و نوجوانان قبل از شناخت کامل، صرفا در زندگی 
سالم و به دور از عادت های نسنجیده مثل مصرف سیگار و مشروبات 
الکلی خالصه می شود، اما این نگاه پس از افشاء زندگی خصوصی 
فوتبالیست های معروف در نظر جوانان یا به اصطالح عالقه مندان به 
طور کلی دگرگون می شود. اگرچه سهم رسانه و همچنین مربیان در 
کنترل رفتار فوتبالیست های معروف به عنوان یک الگو برای جوانان نیز 
نباید نادیده گرفته شود، اما این مسئله زمانی پیچیده تر می شود که بعضی 
از مربیان معروف نیز به صورت آشکار در زمین فوتبال سیگار می کشند.

اولیویه ژیرو، مهاجم جوان آرسنال در مصاحبه اخیر خود با مطبوعات 
تیم های  در  سیگاری  بازیکنان  تعداد  »متاسفانه  کرد:  اعالم  انگلیسی 
فعلی  شرایط  در  به طوری که  است،  افزایش  به  رو  انگلیس  باشگاهی 

حداقل بین سه یا چهار بازیکن سیگاری در هر تیم وجود دارد.«
وی معتقد است که از نظر بیشتر فوتبالیست ها مصرف سیگار تاثیری در 
عملکرد آنها ندارد، هرچند که این باور درست نیست؛ اما نکته مهمتر از 
مصرف سیگار، نمایان شدن تصویر فوتبالیست های سیگاری معروف در 

جلد نشریات پرتیراژ یا در اخبار تلویزیون است.
از نظر بسیاری از فعاالن اجتماعی، مشاهده فوتبالیست های سیگاری در 
اجتماع یا در جلد مجالت شهرت آنها را در ذهن افکار عمومی تخریب 
می کند، هرچند که نباید انتظار داشت که این افراد به صورت ایده آل 
زندگی کنند، اما باید حداقل از آنها انتظار داشت که برای جلوگیری 
از جذب بیشتر جوانان و نوجوانان به سیگار و سایر مواد مخدر، این 

عادت های ناشایست را در اجتماع انجام ندهند.
در لیست فوتبالیست های معروف که در حین سیگار کشیدن در اجتماع 
لیست  در  چندبار  یا  یکبار  که حداقل  افرادی  هستند  شکار شده اند، 
بهترین فوتبالیست های جهان حضور داشته اند. شاید برای بسیاری از 
عالقه مندان به فوتبال دیدن تصویر لیونل مسی در حال سیگار کشیدن 
شگفت انگیز باشد، اما این ستاره فوتبال بارها در حین سیگار کشیدن 
مشاهده شده است. در بین لیست 10 ستاره فوتبال سیگاری از نگاه 
نشریه اسپورتر بازیکنان صاحب نام دیگری همچون وین رونی بازیکن 

سابق منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس نیز وجود دارد.
جرج بست و پل گسکوین نیز دو بازیکن سابق تیم ملی انگلستان بودند که 
پس از رسیدن به شهرت و محبوبیت در فوتبال جزیره متاسفانه با مصرف 
بیش از حد مشروبات الکلی و سیگار به سرعت از جایگاه اجتماعی خود 
طرد شدند. متاسفانه از نظر بسیاری از فوتبالیست های حرفه ای و بعضی 
مربیان، سیگار کشیدن مربوط به حریم خصوصی زندگی افراد است، اما 
الزم است بدانید که بعضی از مربیان با تجربه نظیر آرسن ونگر مربی آرسنال 
نیز پس از مشاهده سیگار کشیدن دروازه بان تیمش در حمام رختکن در 
برابر رسانه ها اعالم کرد که اگرچه به شدت با سیگار کشیدن مخالف 

هستم، اما معتقدم که مصرف سیگار به ویژه در حریم خصوصی یک مسئله 
شخصی است. اگرچه مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات از نظر 
کارشناسان ورزشی و متخصصان سالمت بعضا با تغییر زاویه دید همراه 
شده است، اما از نظر علمی و طبق تحقیقات انجام شده توسط بسیاری 
از محققان، تاثیر منفی مصرف مشروبات الکلی در مقایسه با سیگار بسیار 
شدیدتر است. بنابراین بر هیچکس پوشیده نیست که مصرف مشروبات 

الکلی کامال در تضاد با ورزش است.

تاثیر سیگار بر جذب اکسیژن در ریه 
عالوه بر این، محققان دریافتند که مصرف سیگار توانایی جذب اکسیژن 
از  نیکوتین  واقع جذب  در  را کاهش می دهد.  ریه  پوششی  بافت  از 
ریه عامل اصلی تنگی نایژک ها یا کیسه های هوایی مرطوب تبادل  کننده 
گازهای محلول در خون با هوای آزاد است. از نظر بسیاری از محققان، 
فاکتور  دو  دارای  ناشناخته،  شیمیایی  ماده  هزاران  بر  عالوه  سیگار 
خطرناک اصلی نیکوتین و مونوکسیدکربن است. نیکوتین عامل اصلی 
تنگ کننده رگ های قلب و ریه است و مونوکسید کربن نیز پس از پیوند 

با هموگلوبین، عامل اصلی کاهش توان اکسیژن رسانی خون است.
عالوه بر این نیز مصرف سیگار عامل اصلی کاهش توان پمپاژ قلب و 
خون رسانی رگ های اصلی و مویرگ ها است. سالمت و عملکرد صحیح 
قلب، تابع اکسیژن رسانی صحیح به بافت ماهیچه ای قدرتمند آن است 
که انرژی و اکسیژن زیادی را به نسبت حجم مصرف می کند. هنگامی 
که قلب با کاهش اکسیژن مواجه می شود، به طور طبیعی توان خروجی 
را کاهش می دهد و شرایط زمانی حادتر می شود که با ورود نیکوتین به 
خون، رگ ها تنگ تر و فشارخون افزایش می یابد. بنابراین فوتبالیست هایی 

که سیگار می کشند، زودتر از هم تیمی های سالم خسته می شوند.

تاثیر مصرف سیگار بر توان عضالنی فوتبالیست ها
بر اساس آخرین یافته های محققان، مصرف سیگار عالوه بر مشکالت 
قلبی و ریوی، سالمت استخوان ها و عضالت را نیز تهدید می کند. با 
توجه به اینکه ورزشکاران به ویژه فوتبالیست ها بیشتر از افراد معمولی 
عضالت  بنابراین  می کنند،  استفاده  خود  استخوان های  و  عضالت  از 
آنها به حجم بیشتری از خون و اکسیژن برای عملکرد بهتر نیاز دارد. 

مصرف سیگار که با انقباض رگ های خون رسان همراه است، می تواند 
زمینه را برای کاهش خون رسانی به عضالت و استخوان ها آماده کند، 
بنابراین فوتبالیست های سیگاری معموال با افت توان ماهیچه ای در حین 
به پوکی  ابتال  دویدن مواجه می شوند. مصرف سیگار همچنین خطر 
استخوان را دو چندان می کند. خطر پوکی استخوان در زنان فوتبالیست 
سیگاری اغلب بیشتر از مردان است و در صورت بی توجهی به این 
مسئله، به علت کاهش توده استخوانی خطر شکستگی ناگهانی استخوان 
افزایش می یابد. همچنین طبق آخرین مطالعات انجام شده، مواد شیمیایی 
موجود در سیگار باعث آزادسازی آنزیم های خطرناکی می شوند که کالژن 
و سایر پروتئین های پوست و همچنین فاکتورهای متصل کننده بافت ها را به 
تدریج نابود می کند. مواد شیمیایی موجود در سیگار همچنین فرایند سنتز 
یا تولید کالژن ضروری برای ترمیم جراحت را آهسته می کنند. از آنجا که 
کالژن عامل اصلی ترمیم جراحت تاندون ها و رباط های آسیب دیده است، 
بنابراین فرایند ترمیم جراحت در فوتبالیست های سیگاری در مقایسه با 

فوتبالیست های معمولی با سرعت کمتری صورت می پذیرد.

اثرات بلندمدت سیگار در فوتبالیست ها
اگرچه مصرف سیگار تاثیر آنی در عملکرد فوتبالیست ها دارد، اما اعتیاد 
به سیگار عوارض طوالنی مدت و البته خطرناک تری را نیز به همراه دارد. 
امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که عامل اصلی سرطان ریه، برونشیت 
مزمن و آسم، سیگار است. متاسفانه ابتال به هرکدام از این بیماری های 
مهلک به معنای پایان دوره حرفه ای فوتبالیست های شناخته شده است. 
همچنین طبق مطالعات جدید، انجام ورزش مداوم می تواند از تحلیل 
رفتن عضالت و التهاب در افراد سیگاری جلوگیری کند. مطالعاتی که 
در مجله آمریکایی فیزیولوژی منتشر شده، نشان می دهد که ورزش 
می تواند از التهاب و تحلیل عضالت در افراد سیگاری جلوگیری کند. 
ریه ها  به  و  می کند  ایجاد  بدن  فیزیولوژی  در  تغییراتی  سیگارکشیدن 
التهاب سیستم تنفس می شود.  باعث  آسیب می رساند. سیگارکشیدن 
التهابی که در سیستم تنفس ایجاد می شود، به سیستم جریان خون نیز 

منتقل شده و به دیگر ارگان ها آسیب می رساند.
این التهاب بر پروتئین ها نیز تاثیر منفی می گذارد و باعث آسیب رسیدن 
به عضالت نیز می شود. بررسی بر روی موش ها نشان داد که ۸ هفته 

ورزش کردن عوارض سیگار کشیدن را کاهش می دهد. ورزش می تواند 
استقامتی  ورزش  انجام  کند.  حفظ  را  سیگاری  افراد  عضالت  حجم 

به صورت مداوم، بهترین انتخاب برای سیگاری ها است. 
شما در هنگامی که ورزش می کنید، به اکسیژن در عضالتتان نیاز دارید. 
هر چه بیشتر ورزش کنید، اکسیژن سریع تر مصرف می شود. سیگارها 
حاوی مونوکسید کربن هستند که مقدار اکسیژن موجود در بدن شما را 
کاهش می دهد، زیرا به هموگلوبین در سلول های قرمز خون شما متصل 
شده و مانع اتصال اکسیژن به آنها می شود. در واقع مواد شیمیایی موجود 
در تنباکو مانند نیکوتین و مونو کسید کربن می توانند به سلول های خونی 
و عروق شما آسیب برسانند. آنها می توانند باعث ایجاد و تسریع بیماری 
آترواسکلروز )یک بیماری که در آن پالک ها روی هم جمع می شوند و 
شریان های شما را باریک می کنند( شوند. این امر، جریان خون غنی از 
اکسیژن به اندام ها و سایر قسمت های بدنتان را محدود می سازد و ورزش 
کردن را سخت تر می کند. سیگار کشیدن، ظرفیت ریه شما را کاهش 
می دهد که می تواند باعث شود حجم کمتری از اکسیژن به جریان خون 
برسد، در نتیجه اکسیژن کمتری وارد خون می شود. سیگار کشیدن در 
واقع بزرگترین و تنها علت بیماری مزمن انسدادی ریه )اصطالحی که 
شامل تعدادی از بیماری ها مانند آمفیزم و برونشیت مزمن( است. مواد 
شیمیایی موجود در سیگار به راه های هوایی و ریه ها آسیب می رسانند که 

منجر به ایجاد این بیماری می شود.

نفس را به شماره می اندازد
سیگار کشیدن می تواند به معنای واقعی کلمه، نفس شما را بند بیاورد 
زیرا می تواند در عرض چند ثانیه باعث یک افزایش دو تا سه برابری 
در مقاومت مسیر تنفسی شما شود. همچنین می تواند باعث تورم مزمن 
غشاهای مخاطی راه های هوایی شود که به مقاومت می افزاید. قطران 
موجود در دود سیگار نیز به مقاومت راه هوایی می افزاید زیرا ریه ها 
را می پوشاند، خاصیت ارتجاعی کیسه های هوایی را کاهش می دهد و 

منجر به جذب اکسیژن کمتر می گردد.

ورزش عامل موثر در ترک سیگار 
نارضایتی های  از  بسیاری  به  نسبت  عالی  پرتی  حواس  یک  ورزش، 
از  یکی  فقط  سیگار  کردن  روشن  به  )عادت  می کند.  ایجاد  روزمره 
ترک  را  سیگار  دارید  سعی  که  هنگامی  در  کردن  ورزش  آنهاست(. 
کنید، می تواند احساسات ناشی از ترک را کاهش دهد. در واقع کمی 
ورزش کردن در هنگامی که هنوز سیگار می کشید، می تواند به شما 
نشان دهد که عادت به سیگار کشیدن، چقدر بر شما اثر گذاشته است. 
همانطور که سیگار کشیدن خود را کاهش می دهید، باید شاهد یک 
پیشرفت در توانایی تان برای ورزش کردن باشید. داشتن این نوع رکورد 
فیزیکی می تواند یک محرک عمده برای کمک به ترک سیگار باشد. 
ترک سیگار، نه تنها یکی از استرس زاترین کارهایی است که می توانید 
انجام دهید، بلکه به این معناست که در واقع دارید یکی از روش های 
خود برای مقابله با استرس را حذف می کنید. مطالعات نشان داده اند 
که افراد هنگامی که استرس دارند، بیشتر سیگار می کشند. ورزش باعث 
ترشح اندورفین می شود که به کاهش سطوح استرس شما کمک می کند. 
همچنین از آنجاکه مشخص شده سیگارها یک مهار کننده اشتها هستند، 
افراد معموال در هنگام ترک سیگار، وزن اضافه می کنند. با شرکت در 
چند تمرین منظم، شما می توانید به مقابله با این اثر جانبی ترک سیگار 

کمک کنید.

نخ   6۰ روزانه  یوونتوس،  پیشین  ساله   61 سرمربی  می شود  گفته 
سیگار می کشد و دیدن وی در حال سیگار کشیدن در محدوده فنی 
در دوران مربیگری اش، در برهه ای از زمان امری عادی بوده است. 
و حاال کیه لینی با افشاگری در مورد این موضوع گفت که بازیکنان 
بانوی پیر برای آنکه بعد از دوش گرفتن پس از هر بازی، مجبور 
نباشند با »ساری« حرف بزنند، بالفاصله بعد از پایان بازی ها با وی 

صحبت می کردند.
مدافع ایتالیایی یووه در اتوبیوگرافی خود در این خصوص آورده 
است: »او شخصیت بسیار بسته ای دارد و با اینکه یوونتوس کمی 
این بُعد از شخصیت او را تعدیل کرد، اما ساری همچنان به قول 

معروف نم پس نمی دهد.«

60 نخ سیگار در روز
عادت عجیب
یک سرمربی 6۲ ساله!

سیگار عامل اصلی بازنشستگی فوتبالیست های حرفه ای

وی در ادامه می گوید: »تنها چیزی که هیچکس موفق به تغییر 
آن در ساری نشده، وابستگی عجیب و غریبش به سیگار است؛ 
تا حدی که شما فقط قبل از دوش گرفتن و با لباس ورزشی 
می توانید به دفترش بروید و با او حرف بزنید، در غیر این صورت 

بوی بد سیگار به بدن شما می چسبد.«
مربیگری خود را در دهه 9۰ میالدی آغاز  »ساری« که حرفه 
و همزمان نیز به طور پاره وقت به عنوان کارمند بانک فعالیت 
سفر  ایتالیا،  باشگاه  برجسته ترین  به  رسیدن  برای  می کرد، 
او  است.  گذاشته  سر  پشت  را  منحصربه فردی  ماجراجویانه 
پس از درخشش در دسته های پایین تر فوتبال ایتالیا، با نشستن 
روی نیمکت ناپولی در سال 2۰15 به دنیای فوتبال معرفی شد. 
ایتالیا برای وی نیمکت چلسی را در  موفقیت وی در جنوب 
سال 2۰18 به ارمغان آورد؛ جایی که مرد ایتالیایی در تنها فصل 

حضورش موفق به فتح لیگ اروپا شد.
او ژوئن سال گذشته به بانوی پیر پیوست؛ تیمی که هم اکنون 
متوالی خود  نهمین اسکودتو  فتح  به  بوده و  صدرنشین سری آ 
چشم دوخته است. کیه لینی در کتاب شرح حال خود به این نکته 
اشاره کرده است که شخصیت ریزبین و نکته سنج ساری دلیل 
اصلی موفقیت وی برای رسیدن به اوج فوتبال ایتالیا بوده است.

او در خصوص سرمربی پیشین یووه می گوید: »او همیشه به دنبال 
کمال است؛ برای مثال مالکیت 1۰۰درصدی توپ در نیمه زمین 
حریف؛ البته این موضوع خیلی آرمانی است اما پافشاری وی 
برای رسیدن به کمال شاید به او این اجازه را داده است تا از 

فرش به عرش برسد.«
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اگرچه میزان مرگ و میر ویروس کرونا در هر روز به وضوح 
در تیتر اخبار مربوط به سالمتی قرار دارد، اما سیگارکشیدن 
انگلیس  در  پیشگیری  قابل  مرگ  دلیل  مهم ترین  همچنان 
اروپا  اتحادیه  از  خروج  درگیر  انگلستان  آنجاکه  از  است. 
فرصت  با  می تواند  کشور  این  دولت  است،   )Brexit(
جدیدی که از آزادی در مقررات اتحادیه اروپا نشأت گرفته 
دخانیات  مصرف  برای  را  بیشتری  محدودیت های  است، 
استفاده را  نهایت  این فرصت  از  آیا دولت  اما  اعمال کند. 

خواهد کرد؟ 
از  روز   ۲۸ طی  در  نفر  هزار   ۶0 از  بیش  زمان،  این  تا 
از  را  انگلیس جان خود  در  کرونا  مثبت ویروس  آزمایش 
است.  باال  غم انگیزی  طرز  به  آمار،  این  که  داده اند  دست 
در سال ۲01۹، از هر هفت بزرگسال در انگلستان یک نفر 
سیگاری بود و سیگارکشیدن باعث تفاوت ۵0 درصدی امید 
به زندگی بین فقیر و غنی می شد. اگر دولت بخواهد به قول 
خود در زمینه ساخت بدون سیگار انگلیس و اسکاتلند تا 
سال ۲0۳0 و ۲0۳4 عمل کند، کاهش مصرف دخانیات باید 

به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی باقی بماند.
همچنین بعد از حدود ۵0 سال عضویت در اتحادیه اروپا، 
اقتصاد انگلیس همچنان با اقتصاد بازار واحد اتحادیه اروپا 
انگلستان  مقررات  و  قوانین  از  بسیاری  است.  گره خورده 
ازجمله قوانین مربوط به دخانیات از اتحادیه اروپا نشأت 
گرفته است. بنابراین کنترل دخانیات در این کشور، آن هم 
در زمان خروج از اتحادیه اروپا چگونه خواهد بود. درواقع 
اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی در تهیه محصوالت دخانی 
به انگلیس و نحوه مالیات و تنظیم آنها نقش دارد. تصمیم 
معامالت  ماهیت  و  اروپا  اتحادیه  از  خروج  برای  انگلیس 
تجاری آینده، تأثیر قابل توجهی در تنظیم دخانیات و سپس 

بهداشت عمومی کشور خواهد داشت.
پایان  تا  اما  بود،  اروپا  اتحادیه  از  عضوی  انگلیس  اگرچه 
سال ۲0۲0 مجبور بود که مطابق با تمام قوانین مربوط به 
اتحادیه اروپا در مورد محصوالت دخانی عمل کند. تقریبًا 
خروج  از  پس  انگلیس  مورد  در  همچنان  موارد  این  همه 
از اتحادیه اروپا اعمال می شوند، زیرا قباًل این مقررات در 
قوانین  این  از  برخی  بودند.  شده  گنجانده  انگلیس  قوانین 
مانند بسته بندی توتون و تنباکو حتی توسط انگلیس تمدید 
شده اند که طبق دستورالعمل های اتحادیه اروپا الزم نیست.

انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا دیگر از نظر قانونی 
ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا نیست و این فرصت 
کنترل  سیاست های  در  توجهی  قابل  تغییرات  که  دارد  را 
نیست  مجبور  دیگر  انگلیس  کند.  ایجاد  خود  دخانیات 
روندهای اتحادیه اروپا را که شامل مذاکره و مصالحه است 
و ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد را تحمل کند. 
در حال حاضر، در انگلستان فرصتی برای کنترل دخانیات 
بتواند  و  شود  انعطاف پذیرتر  و  فعال  تا  است  شده  فراهم 
بهتر به روش های صنعت دخانیات مانند تولید اخیر سیگار 
برگ  برای دور زدن ممنوعیت اخیر سیگارهای نعنایی پاسخ 
دهد. در مقابل آن، مقررات موجود نیز ممکن است تضعیف 

یا حذف شوند که این یک فاجعه بهداشت عمومی است.
مالیات بر دخانیات به طور منظم هم انعطاف پذیری و هم 
مشکالت موجود در خروج از اتحادیه اروپا را نشان می دهد. 
اروپا حداقل نرخ  اتحادیه  تنباکوی  بر  مالیات  دستورالعمل 
مالیات بر دخانیات را در سراسر اتحادیه اروپا تعیین می کند، 
اما همچنین انواع مختلف مالیاتی را که می تواند برای مالیات 
محصوالت دخانیات استفاده شود، یا باید استفاده شود را 
اختالف  با کاهش  مالیات  نشان می دهد. حداقل سطح  نیز 
بین نرخ مالیات انگلستان و نرخ بسیار پایین تر اعمال شده 
در اکثر کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، به کنترل دخانیات 
در انگلستان کمک کرده است، این انگیزه ای به سیگاری ها 
را  اروپا  اتحادیه  ارزان قیمت  تنباکوی  و  توتون  تا  می دهد 

به صورت عمده وارد کشور کنند.
فروخته  دخانیات  محصوالت  درصد   ۹۶ از  بیش  امروزه 
شده در انگلیس از اتحادیه اروپا وارد می شود. بدون معامله 
اول  از  واردات  این  اروپا،  اتحادیه  و  انگلیس  بین  تجاری 
بود.  خواهد  انگلیس  جهانی  تعرفه  مشمول   ۲0۲1 ژانویه 
یک  برای  پوند  سی  حدود  مقدار  این  که  می زنیم  تخمین 
بسته معمول حاوی ۲0 سیگار و 1.۷۷ پوند به یک کیسه 
۳0 گرمی تنباکو اضافه می کند. این ارقام باعث می شود آن ها 
چیزی در حدود ۸۲0 میلیون پوند درآمد مالیاتی جدید برای 

دولت انگلیس جمع آوری کنند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

کمک به کاهش مصرف سیگار در بین انگلیسی ها
ایجاد تغییر در نرخ مالیات بر دخانیات

جهت کاهش مصرف آن
کاهش  برای  راه ها  موثرترین  از  یکی  قیمت  افزایش 
مصرف دخانیات است. موضوعی که در قوانین اتحادیه 
اروپا وجود داشته این است که این قوانین نحوه مالیات 
دادن به محصوالت دخانی و سایر سیاست های مربوط 
اتحادیه  از  از خروج  به قیمت را محدود می کنند. پس 
اتخاذ  در  بیشتری  آزادی  از  می تواند  انگلستان  اروپا، 
انواع مالیات دخانیات که قیمت محصوالت دخانیات را 
افزایش می دهد، و همچنین مقررات مستقیم قیمت گذاری 
مانند حداقل قیمت ها یا اعمال محدودیت هایی در قیمت 

برخوردار شود.
اتحادیه  آینده  بخشنامه های  در  انگلستان  حال،  این  با 
توجه  با  داشت.  نخواهد  تاثیری  مالیات  مورد  در  اروپا 
دخانیات  کنترل  در  جهانی  رهبر  یک  انگلیس  اینکه  به 
است، این عدم تأثیر ممکن است منجر به اختالف بیشتر 

بین سیاست های مالیاتی انگلیس و اتحادیه اروپا شود.
انگلیس در حال حاضر مالیات زیادی بر دخانیات دارد، 
اما تعرفه جهانی از افزایش مالیات دخانیات اعمال شده 
هزینه  به  پوند   ۲۲ و  رفت  خواهد  فراتر  نوامبر   1۶ در 
 ۳0 کیسه  یک  به  پوند   ۶۵ و  سیگار  نخ   ۲0 بسته  یک 
از  یکی  باال  قیمت   آنجاکه  از  است.  افزوده  توتون  گرم 
موثرترین اقدامات در کنترل دخانیات است، پس ممکن 
است این نتیجه ای نادر برای انگلستان باشد تا به تجارت 
تن  جهانی  تجارت  سازمان  شرایط  با  اروپا  اتحادیه  با 

دهد.
کنترل  به  می تواند  اروپا  اتحادیه  از  خروج  نهایت  در 

انگلیس کمک کند یا مانع آن شود و این  دخانیات در 
اراده  انگلیس  دولت  آیا  که  دارد  این  به  بستگی  وضع 
سیاسی برای استفاده از این فرصت جدید را پیدا کرده 
نظر  به  متفاوت  عالئم  جهت،  این  از  خیر.  یا  است 
بین  ارتباط  و  آزاد  بازارهای  به  دیرینه  تمایل  می رسند. 
اندیشمندان  ارشد محافظه کار و  از سیاستمداران  برخی 
بازار آزاد مانند موسسه امور اقتصادی که توسط صنعت 
دخانیات تأمین می شود، این نگرانی را به وجود می آورد 
که آیا دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، آنچه را که 

در اصل قول داده است عملی خواهد کرد یا خیر.
بار  انگلستان  دولت  اخیرا  که  حالیست  در  این  تمامی 
دخانیات  استعمال  عدم  بر  مبنی  را  دیگر خواسته خود 
در انگلیس تا سال ۲0۳0 تکرار کرد و گفت که تعهدات 
ژانویه   1 از  پس  دخانیات  شدید  کنترل  برای  را  خود 
مالیات  افزایش  همچنین  و  داد  ادامه خواهد  نیز   ۲0۲1
بر دخانیات را در ماه نوامبر اعمال خواهد کرد. بنابراین 
تا  باشد  داشته  وجود  امید  از  کوچک  بارقه ای  شاید 
به عنوان یک رهبر جهانی در کنترل دخانیات  انگلیس 

باقی بماند.

شرکت های دخانی انگلیس
مانع اعمال مالیات می شوند

هشدار  انگلیسی  کارشناسان  البته  نیز  این  از  پیش 
تنباکو  تولیدکننده  بزرگ  شرکت های  که  بودند  داده  
مانع  سیگار،  قیمت  دستکارِی  با  دخانی  محصوالت  و 
اعمال مالیات برای کنترل و محدودیت استعمال آن در 

این کشور شده اند.

بررسی  های انجام شده در این کشور نشان می دهد، شرکت های بزرگ 
از  بیش  مدت  برای  سیگار  قیمت  دستکارِی  با  دخانی  محصوالت 
منع  و  تا تالش های دولت در جهت کاهش  کرده اند  یک دهه سعی 
استعمال سیگار را تضعیف کنند. همچنین در این بررسی آمده، افزایش 
دسترسی به محصوالت دخانی ارزان، تالش های صورت گرفته برای 
حفظ سالمت عمومی جامعه و تشویق افراد برای خودداری از استعمال 

سیگار را متوقف کرده  است.
کارشناسان انگلیسی به بررسی اطالعات بیش از ۶000 مصرف کننده 
چه   ۲014 تا   ۲00۲ سال های  بین  شود  مشخص  تا  پرداختند  سیگار 

میزان برای خرید تنباکو هزینه کرده اند.
این کارشناسان دریافتند مصرف کنندگان سیگار با تغییر مارک سیگار 
مصرفی خود می توانند همان هزینه ای را که در سال ۲00۲ صرف خرید 
آن می کرده اند، پرداخت کنند. همچنین در مدت 1۲ سال تفاوت قیمت 
بیشتر شده   برابر  دو  فقط حدود  سیگار  برند  گران ترین  و  ارزان  بین 
است. به گزارش روزنامه گاردین، در این بررسی همچنین مشخص 
شد تعداد افراد سیگاری در این کشور بین سال های ۲00۲ تا ۲014 دو 

برابر شده  و شیوع آن بیشتر در میان افراد جوان مشاهده شده  است.

خسارت بیش از ۲ میلیارد پوند
ناشی از قاچاق سیگار

دفتر امور مالیات و گمرگ انگلیس )اچ ام آر سی( نیز در گذشته در 
این  در  توتون  و  تقلب سیگار  و  قاچاق  معضل  به  اشاره  با  گزارشی 
کشور و آثار زیانبار اقتصادی آن گفت که خسارت مالیاتی ناشی از 
این مساله در سال گذشته میالدی بیش ۲ میلیارد پوند بوده است. یک 
سخنگوی »اچ ام آر سی« گفت: »قاچاق دخانیات در انگلیس تنها در 
انگلیس  به  پوند  میلیون  یکصد  و  میلیارد   ۲ میالدی   ۲014/1۵ سال 

خسارت وارد کرده است.«
وی افزود: »در سال گذشته این نهاد انگلیسی از 41۷ نفر بابت قاچاق 
میلیارد و ۸00  با ضبط یک  توانسته است  دخانیات شکایت کرده و 
میلیون سیگار و ۳1۳ تن توتون قاچاق، از خسارت ۷4۶ میلیون پوندی 

به این کشور جلوگیری کند.«
در  شده  ضبط  سیگار  بسته  میلیون   ۶00 از  انگلیسی  منابع  گفته  به 
مناطق  در  میلیون   1۸۲.۲ کشور،  داخل  میلیون   10.۷ گذشته  ماه   ۶
این  است.  انگلیس کشف شده  از  میلیون در خارج  مرزی و 4۲۶.۶ 
)برای مصرف  توتون  تن  که 1۳۷  کرد  اعالم  انگلیسی همچنین  نهاد 
گذشته  سال  سپتامبر  تا  آوریل  ماه های  در  نیز  سیگارهای دست ساز( 
ضبط شده که می توانست بیش از ۳0 میلیون پوند به اقتصاد انگلیس 

خسارت وارد سازد.
روزنامه دیلی تلگراف نیز پیشتر با اشاره به روند فزاینده بازار فروش 
انگلیس، در گزارشی نوشته بود که از هر پنج  سیگار های قاچاق در 
افزایش  روزنامه،  این  است.  قاچاق  سیگار  یک  انگلیس،  در  سیگار 
قاچاق سیگار در انگلیس را ناشی از افزایش دو برابری قیمت سیگار 
طی 10سال گذشته دانسته و افزود: مالیات زیاد بر دخانیات نیز سبب 
شده تا انگلیسی ها به قاچاق سیگار روی بیاورند. با این حال انجمن 
ترکیبات  به  نسبت  پیشتر  ای(  جی  )ال  انگلیس  محلی  دولت های 
خطرناک این گونه سیگارها هشدار داده بود. این انجمن در اطالعیه ای 
گفت که شمار زیادی از سیگارهای قاچاق کشف شده در بازار سیاه 
توسط انجمن دولت های محلی انگلیس، حاوی میزان غیرعادی از مواد 

سمی و سرطانزا و پنبه نسوز )آزبست( بوده است.
به گفته انجمن مذکور، داشتن درصد باال و غیراستاندارد مواد سمی 
و سرطانزا چون قطران، نیکوتین، مونواکسید کربن، سرب، کادمیوم و 
آرسنیک و استفاده از پنبه نسوز یا آزبست )به عنوان فیلتر( از جمله 
دستگاه های  نظارت  بدون  که  است  قاچاق  سیگارهای  ویژگی های 

ذیربط در انگلیس به فروش می رسد.
میلیارد   ۳ خسارت  بر  عالوه  سیگار  »قاچاق  کرد:  تاکید  انجمن  این 
و  سیگار  مصرف  کاهش  برای  گرفته  تالش های صورت  به  پوندی، 

ارتقای سطح بهداشت در بریتانیا آسیب زده است.«
انجمن دولت های محلی انگلیس خاطرنشان کرد: »مردم تصور می کنند 
اما به دلیل  با خرید سیگارهای قاچاق معامله خوبی را انجام داده اند، 
ترکیبات این گونه سیگارها، دراصل با سالمتی خودشان بازی کرده اند.«
جمله  از  انگلیس  مناطق  برخی  در  زد  تخمین  انجمن  این  همچنین 
جنوب لندن ساالنه بیش از 114 میلیون نخ سیگار معادل ۲۲ میلیون 
پوند به فروش می رسد. در واقع واردات غیرقانونی سیگار به انگلیس 
که گفته می شود منشاء بخش عمده ای از آن، کشورهای اروپای شرقی 
است، عالوه بر کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت، موجب زیان 
شدید شرکت های دخانیات این کشور شده است. کارشناسان نیز بر 
این باورند که قاچاق سیگار به عنوان یکی از اشکال جرائم سازمان یافته 
تجارت های  از  یکی  انگلیس،  جمله  از  اروپایی  کشورهای  در سطح 

غیرقانونی پر درآمد برای گروه های مافیایی به شمار می رود.
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خصوص  در  بیانیه ای  جهانی  بهداشت  سازمان 
مصرف دخانیات و ویروس کرونا صادر کرد که 
مصرف کنندگان  که  شد  مشخص  آن  اساس  بر 
دخانیات در مقایسه با افراد غیرسیگاری، عوارض 
بسیار شدیدتری در صورت ابتال به بیماری کرونا 
این  کرد.  خواهند  تجربه  را  )کووید1۹(  ویروس 
درحالیست که دخانیات ساالنه بیش از ۸ میلیون 
نفر را در جهان می کشد. بیش از ۷ میلیون نفر از 
این مرگ ومیرها ناشی از مصرف مستقیم دخانیات 
و حدود 1.۲ میلیون نفر به خاطر قرار گرفتن افراد 
غیرسیگاری در معرض دود دست دوم دخانیات 

است.
شناخته  خطرناک  عامل  یک  دخانیات  استعمال 
شده برای بسیاری از عفونت های تنفسی است و 
با  می دهد.  افزایش  را  تنفسی  بیماری های  شدت 
بررسی مطالعات صورت گرفته توسط کارشناسان 
بهداشت  سازمان  توسط  که  عمومی  بهداشت 
آمده  هم  گرد   ۲0۲0 سال  آوریل   ۲۹ در  جهانی 
بودند، مشخص شد که مصرف کنندگان دخانیات، 
به  ابتال  صورت  در  را  شدیدتری  بسیار  عوارض 
بیماری کرونا خواهند داشت. در واقع کووید-1۹ 
یک بیماری عفونی است که در درجه اول به ریه ها 
حمله می کند. استعمال دخانیات باعث اختالل در 
عملکرد ریه می شود و بدن را برای مقابله با بیماری 
کرونا و سایر بیماری ها ضعیف می کند. دخانیات 
مانند  غیرواگیر  بیماری های  اصلی  عامل  همچنین 
بیماری های  سرطان،  عروقی،  قلبی  بیماری های 
با  آن  مصرف کنندگان  که  است  دیابت  و  تنفسی 
نوع  به  مذکور،  زمینه ای  بیماری های  بودن  دارا 
شدیدتر بیماری کرونا ویروس مبتال خواهند شد. 
تحقیقات موجود نشان می دهد که مصرف کنندگان 
بیماری شدید  به  ابتال  معرض خطر  در  دخانیات 
بهداشت  سازمان  دارند.  قرار  مرگ  همچنین  و 
جهانی به طور پیوسته تحقیقات جدیدی را ارزیابی 
ارتباط  بررسی  به  که  تحقیقاتی  ازجمله  می کند، 
بین مصرف دخانیات، مصرف نیکوتین و ویروس 
تاکید  سازمان  این  می پردازد.  )کووید1۹(  کرونا 
نشده  تأیید  ادعاهای  تقویت  مورد  در  که  می کند 
مبنی بر اینکه دخانیات یا نیکوتین می تواند خطر 
ابتال به )کووید1۹( ویروس کرونا را کاهش دهد، 
باید محتاط بود، چراکه در حال حاضر اطالعاتی 
برای تأیید هرگونه ارتباط بین دخانیات یا نیکوتین 
در پیشگیری یا درمان کرونا ویروس )کووید1۹( 

وجود ندارد.
و  آدامس  مانند  نیکوتین  جایگزینی  روش های 
برای  سیگاری ها  به  کمک  منظور  به  برچسب ها 
بهداشت  سازمان  شده اند.  طراحی  دخانیات  ترک 
جهانی توصیه می کند که مصرف کنندگان دخانیات 
با استفاده از روش های اثبات شده مانند برنامه های 
تلفن  به  پیام رسانی  برنامه های  دخانیات،  ترک 
اقدامات  نیکوتین،  جایگزینی  روش های  و  همراه 
فوری را برای ترک مصرف این مواد انجام دهند. 
بر این اساس، طی ۲0 دقیقه از زمان ترک، ضربان 
قلب باال و افت فشار خون رخ می دهد. پس از 1۲ 
ساعت، سطح مونوکسیدکربن در جریان خون به 
حالت عادی برمی گردد. طی ۲ تا 1۲ هفته، گردش 
بعد  می یابد.  افزایش  ریه  عملکرد  و  بهبود  خون 
از 1تا ۹ ماه، سرفه و تنگی نفس کاهش می یابد. 
ترویج  اینکه  بر  تأکید  با  بهداشت جهانی  سازمان 
سالمتی  بر  منفی  تأثیر  نشده،  تأیید  مداخالت 
می گذارد، بر اهمیت تحقیقات اخالقی، با کیفیت 
پیشرفت سالمت  به  که  تأیید شده  اصولی  و  باال 
فردی و عمومی کمک خواهد کرد، اصرار می ورزد. 
همچنین سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود 
بیان می کند که سیگار کشیدن به این معنی است 
با  آلوده  سیگارهای  احتماالً  و  دست  انگشتان  که 
احتمال  لب ها در تماس هستند و همین موضوع 
انتقال ویروس از دست به دهان را افزایش می دهد. 
متخصصان این سازمان همچنین معتقدند که افراد 
یا  بیماری های ریوی  سیگاری ممکن است دچار 
کاهش ظرفیت ریه شوند که این موضوع نیز خطر 
ابتال به بیماری های مهلک را افزایش می دهد! این 
نتایج افراد سیگاری را بیشتر در معرض خطرات 
بر  اکثر  آن ها  نظر  و  می دانند  کووید1۹  ویروس 

ترک سیگار و عدم استعمال دخانیات است.
 

نیکوتین و ارتباط آن با ابتال به کرونا
پژوهشگران آمریکایی می گویند ریه های افرادی 
تعداد  حاوی  است  ممکن  می کشند  سیگار  که 
کرونا  ویروس  که  باشد  گیرنده هایی  از  بیشتری 
استفاده  آنها  از  بدن  سلول های  به  حمله  برای 
افرادی که در  اکثر  از دویچه وله  نقل  به  می کند. 
معرض ویروس جدید کرونا یا ویروس سارس-
می شود،   1۹ کووید  باعث  که  ویروسی  کوو۲، 
قرار می گیرند، عالئم خفیف تا متوسط  را تجربه 
کامال  اورژانسی،  درمان های  بدون  و  می کنند 

محققان  تازگی  به  حال،  این  با  می یابند.  بهبود 
آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربر در نیویورک در 
ارتباط با افراد سیگاری به نتایج بسیار جدیدتری 
رسیده اند: برای شکستن سلول ها و شروع تکثیر 
در بدن، ویروس کرونا روی یک گیرنده پروتئین 
به نام ACE۲ که در غشای سلول موجود است، 
ارشد  نویسنده  شلتزر،  جسیون  دکتر  می چسبد. 
این مطالعه می گوید: »نمونه بافت ریه کسانی که 
دارد.  را   ACE۲ میزان  باالترین  می کشند،  سیگار 
البته ترک سیگار روند افزایش تعداد این گیرنده 
را کامال برعکس می کند. به عنوان مثال در کسانی 
که تقریبا یک سال است سیگار را ترک کرده اند، 
 ACE۲ تعداد  فعلی،  سیگاری های  با  مقایسه  در 

چهل درصد کمتر است.«
دکتر شلتزر می گوید: »افزایش تعداد ACE۲ باعث 
می شود ویروس کرونا از گیرنده های بیشتری برای 

حمله به سلول های بدن استفاده کند.«
پیش از این، یک پژوهش فرانسوی ادعا کرده 
سیگار  که  کسانی  چینی،  بیماران  بین  در  بود 
می کشیدند، کمترین حضور را در مراکز درمانی 
حدس  نویسندگان  اساس  این  بر  داشتند. 
به  سیگار  در  موجود  نیکوتین  که  می زدند 
ACE۲ می چسبد و از سیگاری ها در برابر کرونا 

محافظت می کند.
دکتر شلتزر اما می گوید: »داده های فراوان از جمله 
افراد  که  می دهد  نشان  قوی  بسیار  متاآنالیزهای 
موارد  به  غیرسیگاری  افراد  به  نسبت  سیگاری 
شدیدتری از کووید 1۹ و سایر عفونت های تنفسی 

و بیماری های ریوی مبتال می شوند.«

تجربه موفق ایران در کنترل کرونا
الزم به ذکر است که پیش از این، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
عمومی،  اماکن  از  قلیان  پایدار  حذف  با  که  کرد 
کشورمان به تجربه ای موفق در کنترل کووید 1۹ 

دست یافته است.
افزود: »حذف  این خبر  با اعالم  علیرضا رئیسی 
موفق  تجربه  عنوان  به  عمومی  اماکن  از  قلیان 
در   1۹ کووید  بیماری  کنترل  در  ایران  کشور 
بی وقفه  تالش های  و  ارزشمند  زحمات  نتیجه 
و  دانشگاه ها  بهداشت  حوزه  کارشناسان 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور محقق 

شده است.«

ادعای کاهش ابتال به کرونا
به سیگار بی اساس است

علوم  دانشگاه  کار  محیط  سالمت  مدیر  همچنین 
پزشکی اردبیل گفت: »اینکه ادعا می شود مصرف 
است،  تأثیرگذار  کرونا  به  ابتال  کاهش  در  سیگار 

بی پایه و اساس بوده و صحت ندارد.«
صالحیان در جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا در 
اردبیل اعالم کرد: »به غیر از اردبیل و مشگین شهر، 
شهر  و  دارند  قرار  زرد  در وضعیت  شهرها  سایر 
اردبیل و مشگین شهر نیز وارد وضعیت آبی شده 
بهداشتی  مراقبت های  همچنان  دارد  ضرورت  و 
در کاهش بستری ها و تلفات بیماری کرونا مورد 

توجه قرار گیرد.«
وی تصریح کرد: »ما راضی نیستیم حتی یک واحد 
صنفی به تعطیلی کشیده شود ولی اگر شرایط در 
انتشار بیماری کرونا تغییر پیدا کند، قطعا مجبور به 

تعطیلی واحدهای صنفی خواهیم بود.«
پزشکی،   علوم  دانشگاه  کار  محیط  سالمت  مدیر 
رعایت پروتکل های بهداشتی را در کاهش آمار و 
تشدید بیماری کرونا ضروری اعالم کرد و گفت: 
بیماری دچار سهل انگاری  این  نباید در مورد  »ما 
مراقبت های  با  بلکه  عادی نگاری شویم  گرفتار  یا 
این  به  ابتال  و  مرگ و میرها  کاهش  به  باید  بیشتر 

بیماری کمک کنیم.«
صالحیان افزود: »تجربه 10 ماه اخیر ثابت کرده که 
بیماری  شیوع  افتاده،  اتفاق  سهل انگاری  موقع  هر 
این  از  گذر  برای  دارد  ضرورت  و  بوده  شدیدتر 
تهدید و شرایط ناپایدار، همه مراقبت های فردی را 
جدی بگیریم.« وی رعایت سه اصل زدن ماسک، 
و  دست ها  مرتب  شستن  و  تجمعات  از  دوری 
ادامه  و  کرد  اعالم  ضروری  بسیار  را  ضدعفونی 
داد: »اگر هر فرد این مراقبت های بهداشتی را مورد 
آن  شیوع  و  کرونا  بیماری  قطعا  دهد،  قرار  توجه 

کاهش خواهد یافت.«
مدیر سالمت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی خاطر 
نشان کرد: »در هفته های اخیر تعداد فوتی ها تا سه 
نفر و تعداد بستری ها نیز تا ۵0 درصد کاهش یافته 
در  نفر   1۲ تنها  گذشته  ساعت   ۲4 در  طوریکه  به 
استان اردبیل به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند.«

از دورهمی های همراه با دخانیات
دوری کنید

کنار  در  دارد  »ضرورت  کرد:  بیان  صالحیان 

تجربه متفاوت ابتال به کووید-19
در بین سیگاری ها و غیرسیگاری ها

به  تجمعات  در  حضور  از  فردی،  مراقبت های 
در  قلیان  و  دخانیات  که مصرف  مکان هایی  ویژه 
طوریکه  به  کنیم  خودداری  جدا  است،  زیاد  آنها  
ما در شهرهای مختلف نسبت به پلمب و تعطیلی 
قهوه خانه هایی که قلیان ارائه می کنند، اقدام کردیم 
مکان های  و  کافه ها  در  قلیان  ارائه  هرگونه  و 

عمومی ممنوع است.«
اظهارنظرهای  برخی  رد  با  ادامه  در  وی 
و  دخانیات  مصرف  مورد  در  غیرکارشناسی 
این  وجه  هیچ  »به  کرد:  اظهار  کرونا  با  آن  رابطه 
نمی کنیم  قبول  را  غیرکارشناسی  اظهارنظرهای 
چراکه بسیاری از افراد مبتال به کرونا مصرف کننده 

دخانیات بوده یا قلیان استعمال می کردند.«
می شود  گفته  »اینکه  کرد:  تصریح  صالحیان 
بیماری  شیوع  کاهش  عامل  قلیان  و  دخانیات 
مصرف  خود  چراکه  ندارد  صحت  کروناست، 
دخانیات می تواند بزرگترین آسیب را به ریه وارد 
کند. در واقع قانون منع مصرف دخانیات سالهاست 
که ابالغ شده و در قالب این قانون کمیته ای نیز با 
همکاری دستگاه های ذیربط شکل گرفته تا اجازه 
عرضه دخانیات به ویژه برای گروه های سنی زیر 

1۸ سال ارائه نشود.«
سفره خانه های  در  قلیان  »عرضه  افزود:  صالحیان 
سنتی و رستوران ها ممنوع شده و هیچ کس حق 
این  در  را  شهروندان  دیگر  حقوق  کردن  پایمال 
جدی  برخوردی  متخلفان  با  قطعا  و  ندارد  زمینه 

می شود.«
و  فروش  در  تبلیغات  هرگونه  ممنوعیت  وی 
نشان  یادآور شد و خاطر  نیز  را  عرضه دخانیات 
کرد: »حتی مغازه هایی که سیگار عرضه می کنند یا 
وسایل قلیان را برای مردم می فروشند، حق تبلیغ 
این  در  دارد  ندارند و ضرورت  را  کاالهای خود 
بیشتری  مراقبت  متولیان شهری  و  مسئوالن  زمینه 

را انجام دهند.«
سنگینی  با  همراه  را  دخانیات  مصرف  صالحیان 
اعالم  عمومی  تهدید سالمت  در  مالی  هزینه های 
پیاده سازی قدم به قدم  کرد و گفت: »ما در حال 
دخانیات  مصرف  منع  قانون  در  شده  ذکر  موارد 
هستیم و اجازه نمی دهیم افراد جامعه در دام اعتیاد 

سیگار گرفتار شوند.«
سیگار  در  شیمیایی  ماده  نوع   400 وجود  به  وی 
بیماری های  بر  »عالوه  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
تنفسی، نیکوتین و دود ناشی از سیگار بزرگترین 
ضربه را به سالمت افراد وارد می کند که ضرورت 
و  داده  قرار  توجه  مورد  را  علمی  یافته های  دارد 
در  شده  مطرح  غیرکارشناسی  مباحث  هرگونه  از 

فضای مجازی جلوگیری کنیم.«
»باید  کرد:  اضافه  ادامه سخنان خود  در  صالحیان 
سختگیرانه قانون منع مصرف دخانیات مورد توجه 
از  برخی  در  می رسد  نظر  به  چراکه  گیرد  قرار 
مکان ها، حقوق افراد نادیده گرفته شده و به نوعی 
خود  ایمنی  سیستم  به  سیگار  مصرف  با  عده ای 

ضربه می زنند.«

از تردد و سفرهای غیرضرور
به استان های همسایه جلوگیری شود

کاهش  در  سیگار  »به جای مصرف  کرد:  بیان  وی 
ابتال به کرونا، بهتر است سیستم ایمنی بدن افزایش 
شاهد  را  جامعه  سالمت  ارتقای  زمینه  تا  یافته 
موضوع  قبح  اخیر  سال های  در  چند  هر  باشیم. 
نوجوانان  و  جوانان  بین  در  دخانی  مواد  مصرف 
در همراهی با بزرگساالن شکسته شده اما همچنان 
و  ضرر  و  پیشگیری  آموزش  مدارس  در  باید 
زیان ناشی از مصرف دخانیات را برای جوانان و 
نوجوانان گوشزد کنیم تا از مصرف مواد مخدر در 

گروه های سنی پایین جلوگیری شود.«
خود  باید  آموزش،  کنار  »در  داد:  ادامه  صالحیان 
با  تا  باشند  خود  فرزندان  مراقب  نیز  شهروندان 
مواد  مصرف  از  را  آنها  شایسته،  الگوهای  معرفی 

دخانی دور کنند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  کار  محیط  مدیر سالمت 
نیز  انگلیسی  یافته  جهش  کرونای  مورد  در 
مثبت  عالئم  مورد  دو  کشور  »در  کرد:  تصریح 
این نوع کرونا مشاهده شده ولی با مراقبت هایی 
در  سعی  می دهد،  انجام  بهداشت  وزارت  که 
انگلیسی  کرونای  بیماری  انتشار  از  جلوگیری 
اصلی  راه  ویروس  این  با  مقابله  برای  است. 
همچنین  و  دست  شستن  فاصله گذاری،  رعایت 
زدن ماسک است و تا حد امکان باید از ترددهای 
غیرضرور جلوگیری شود. بنابراین بهتر است از 
تردد و سفرهای غیرضرور به استان های همسایه 

جلوگیری شود.«
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Ayatollah A’rafi, the director of the country’s seminaries:

The Ministry of Education should seriously address
the issue of tobacco prevention

The director of the country’s seminaries, while 
emphasizing the serious involvement of the 
Ministry of Education, teachers, and educators 
in the issue of tobacco prevention, stated, 
“Culture-building in the issue of tobacco control 
and prevention should begin in schools with the 
provision of necessary deterrent educational 
materials.”
According to the Iranian Anti-Tobacco 
Association’s Public Relations, in a meeting held 
on the use of the capacities of the country’s 
seminaries to control and prevent smoking, 
Ayatollah A’rafi, the director of the country’s 
seminaries, Hujjat-al-Islam Mo’in-Shirazi, 
the chairman of IATA’s Board of Directors, 
Mohammad-Reza Masjedi, IATA’s Secretary-
General, Mr. Tabra’iyan, a member of IATA’s 
Board of Trustees, Hujjat-al-Islam Mollanoori, 
the Deputy of Propaganda and Cultural Affairs of 
Seminaries, Hujjat-al-Islam Takiyeyi, a member 
of the Board of Directors of IATA’s branch in 
Qom, and Hujjat-al-Islam Ali-Reza Rabatian, the 
director of IATA’s Liaison Unit with Seminaries 
and Imams of Friday Prayer, were present.
At the beginning of the meeting, which was 
held in the office of this non-governmental 
organization, Ayatollah Ali-Reza A’rafi said, “In the 
field of narcotics across the country, statistics are 
presented regularly, and this shows that tobacco 
is a catastrophic problem that has harmful and 
destructive effects on health, economy, society, 
and culture.”
The director of the country’s seminaries said, 
“These destructive and harmful effects determine 
everyone’s task in the fight against smoking 
and creating suitable and useful alternatives 
to it. Therefore, the seminary, as an influential 
institution in society, has a duty to cooperate in 
the field of culture-building to combat tobacco. 
Also, any plan to reduce the consumption and 
supply of tobacco and, consequently, to reduce 
the incidence of tobacco-induced diseases 
should be presented with the cooperation and 
coordination of the authorities and those in 
charge.”
According to Ayatollah A’rafi, “During the 
COVID-19 pandemic, everyone tried to fight the 
disease. But the death toll from this dangerous 
virus is much lower than that from tobacco-
related deaths. This shows that smoking is a 

silent death that has not yet caught the attention 
of the public like other high-risk factors.”
“Tobacco consumption has economic, social, and 
cultural harms simultaneously, and drug addiction 
usually starts with cigarette consumption,” the 
member of the jurists of the Guardian Council 
said. “Teachers and educators need to become 
health corps so that they can do cultural work 
in the fight against tobacco and prevention of 
addiction. Of course, universities and seminaries 
must also complement the activities of schools 
in order to be effective in this area. In this way, 
they will be safe on their own and also will play a 
critical role in the health of the community.”
Announcing the readiness of seminaries in the 
field of culture-building to fight tobacco and 
prevent its use, A’rafi added, “Promoting the 
health of the community, especially among 
adolescents and young people, is very important, 
and we need to design models and courses 
through which others can join this initiative.”

National implementation of the PAD project to 
control tobacco consumption in the country
After visiting IATA’s Faramuz Nafas-e-Pak 
(Clean Breath) Training Center, Ayatollah A’rafi 
said, “This center could be one of the most 
effective units in culture-building for children 
and adolescents in the field of tobacco control. 
Such centers should be established throughout 

the country because culture-building should 
be done from an early age by the Ministry of 
Education in schools. Therefore, we support 
the establishment of Faramuz units in cultural 
centers and schools in the whole country.” He 
further introduced Hujjat-al-Islam Mollanoori, 
the Deputy of Propaganda and Cultural Affairs of 
Seminaries, as his representative in the field of 
tobacco control and prevention.

The PAD project is a step towards the reduction 
of tobacco consumption in the country
In the continuation of the meeting, IATA’s 
Secretary-General said that in the PAD project 
(Prevention of Smoking in Schools) various 
methods will be used in addition to cultural 
activities to reduce smoking among school 
students and later in the community. According 
to him, “This project was fully developed and 
approved and is now being implemented in all 
schools in the city of Varamin. One of the main 
goals of this project is to reduce smoking in 
schools and among students.”
“This project has a message for health and a 
message for smoking prevention for young 
people and adolescents,” Masjedi said, noting 
that this anti-smoking project was launched to 
prevent smoking. “Tobacco is an excuse and its 
main goal is to destroy the future of adolescents 
and young people as the future-makers of 

the country… More than eight specialized 
workgroups, such as medical, child-rearing, 
and public relations, are working in this regard 
to advance the PAD project scientifically and 
professionally.”
“The PAD project starts with school students, 
but it also affects the whole set, including the 
parents of the students and the environment 
around the school,” he said, noting that no 
such project has been implemented anywhere 
in the world so far. “In fact, all organizations 
of this city will participate in this project in 
different ways. For this reason, officials in 
various sectors were asked to cooperate with 
the project, and fortunately, this goal was 
achieved.”
According to Masjedi, the PAD project is a 
comprehensive program pioneered by children 
and adolescents. “The ‘Police Hamyar’ project 
that started in the Ministry of Education was 
a great move, to the extent that the police are 
present in the cars today,” he continued. “We 
hope that the PAD project will also have such a 
significant impact.”
According to Masjedi, the project will be 
implemented in three levels of students, schools, 
and families. He continued, “While thanking 
the cooperation of seminaries in the fight 
against tobacco and emphasizing the worrying 
statistics regarding tobacco consumption 
and the reduction in the age of the onset of 
smoking, the community needs an essential 
culture-building in this area. Therefore, we 
hope that with the cooperation of seminaries 
and other governmental and non-governmental 
institutions, the prevalence of tobacco use will 
be reduced.”
The resolutions of this meeting were as follows:
• Establishment of a special committee to fight 
tobacco in the form of strategic headquarters for 
social harms and jihadi headquarters;
• Holding special training courses for religious 
students and missionaries on tobacco prevention 
throughout the country;
• Serious participation in research activities;
• Using the capacities of Amin, Hijrat, and Tebyan 
networks regarding information-dissemination 
on tobacco harms;
• The regulation of tobacco supply booths in 
Qom.

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


