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توجه به سیاست های
کاهش مصرف دخانیات

پایان  حال  در  کووید-19  پاندمی  با  نیز  سال 1400 
لحاظ  به  را  ناراحتی هایی  هرچند  که  سالی  است. 
مضرات  اما  داشت،  به همراه  اجتماعی  و  اقتصادی 
استعمال دخانیات و به خصوص قلیان را بیش از هر 
تولد  چراکه  کرد؛  روشن  افراد  برای  دیگری  وقت 
را  دخانیات  مخرب  تاثیر   ،98 سال  در  ویروس  این 
برای تصمیم گیران و سیاستگذران در دنیا مشخص تر 
کرد. اولین یافته های دانشمندان حاکی از آن بود که 
استعمال کنندگان و افرادی که در معرض دود دست 
افراد  سایر  از  بیش  هستند،  دخانی  محصوالت  دوم 
در معرض ابتال به این ویروس قرار دارند. به هرحال 
می تواند  سازمان یافته  اطالع رسانی  و  آگاهی بخشی 
بسیج مطالبه گری را در این خصوص میان افراد جامعه 
ایجاد کند. این درحالیست که متاسفانه آگاهی بخشی 
نمی شود.  انجام  منسجم  و  به درستی  بخش  این  در 
به طور مثال در حالی آمار مرگ و میر روزانه بر اثر ابتال 
مرگ و میرهای  وخامت  که  می شود  اعالم  کرونا  به 
مرتبط با استعمال دخانیات در کشور از همیشه قابل 
تأمل تر است؛ مسئوالن و افراد اما به راحتی از کنار آن 
می گذرند. بحران 60 هزار مرگ سالیانه بر اثر استعمال 
است  نشده  اطالع رسانی  به درستی  تاکنون  دخانیات، 
و افراد بدون توجه به این مشکل، همچنان از صنایع 
دخانی حمایت می کنند. صنایع دخانی نیز در هر شرایط 
حتی در شرایط پاندمی کرونا، همچنان سودهای کالن 
را به جیب زده و با اهدای برخی کمک های به ظاهر 
که  جبران ناپذیری  صدمات  مقابل  در  بشردوستانه 
به بخش سالمت جامعه می زنند، از خودشان وجهه 
اهداف  با  که  می کنند  معرفی  جامعه  به  را  دیگری 
مرگ بار آنها هماهنگ نیست. بنابراین در سال آینده 
خانواده امان  اعضای  و  خودمان  سالمتی  به  توجه  با 
سین  هفت  از  »س«یگار  سالم،  نسلی  داشتن  جهت 
در  که  کنیم  فکر  مسئله  این  به  کنیم.  حذف   1401
سال گذشته چقدر هزینه این کاالی مضر کرده ایم و 
به لحاظ سالمتی نیز چه میزات از استعمال دخانیات 
آسیب دیده ایم. مسئوالن مربوطه نیز در سال جدید در 
اجتماعی و فرهنگی که  خصوص کاهش معضالت 
دخانیات نیز بخشی از آن است، به مولفه اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی منسجم جهت ایجاد روحیه مطالبه گری 

در افراد، جدی تر از سال های گذشته اقدام کنند.
مسئله دیگر موضوع بیماری های غیرواگیر است. به گفته 
بیماری های  ملی  کمیته  رئیس  نائب  الریجانی،  باقر 
به  کرونا  ویروس  به  مبتال  افراد  درصد  غیرواگیر، 60 
بیماری غیرواگیر مبتال بوده  اند. درواقع ۷0 درصد افراد 
باالی 60 سال که در پی ابتال به کرونا فوت می  کنند، 
به یکی از بیماری  های زمینه  ای مبتال هستند. 22 درصد 
مبتالیان به کرونا دچار بیماری قلبی، 21درصد دارای 
ریوی  مزمن  بیماری  های  به  نیز  2۷درصد  و  دیابت 
به کووید 19 دچار  مبتال بوده  اند. 30 درصد مبتالیان 
بیماری زمینه  ای بوده  اند و 3۷ درصد مرگ و میرها نیز به 
بیماری  های غیرواگیر مربوط بوده است. این درحالیست 
که یکی از مولفه های ابتال به انواع بیماری های غیرواگیر، 
بنابراین  است.  الکلی  مشروبات  و  دخانیات  استعمال 
سالمت  بخش های  تمامی  در  دخانی  محصوالت 
تاثیرگذار بوده ولی متاسفانه ابزارهای پیشگیری از افزایش 
استعمال آن در کشور که یکی از آنها افزایش مالیات بر 
است،  اطالع رسانی  و  آگاهی بخشی  کنار  در  دخانیات 
تاکنون جدی گرفته نشده است. همچنین، بند )8( قانون 
مبارزه با دخانیات که همان افزایش ساالنه 10 درصدی 
مالیات بر دخانیات است، به درستی اجرا نمی شود. گفتنی 
است با توجه به توصیه سازمان بهداشت جهانی مبنی بر 
افزایش مالیات بر محصوالت دخانی حداقل به میزان 
۷5درصد نرخ خرده فروشی آن، درصد مالیات دریافتی 
در ایران در سال 1399 حدود 16درصد بوده که متاسفانه 
این میزان موجب شده ایران در بین 34 کشور در منطقه 
آسیا در رتبه 32 قرار بگیرد. همچنین مصرف این کاال از 
طریق بیماری و مرگ و میر حدود 140هزارمیلیارد تومان 
هزینه به کشور تحمیل می کند که طبیعتا بخش زیادی از 
آن از جیب افرادی پرداخت می شود که مصرف کننده 
دخانیات نیستند. شاید باید به کاهش استعمال در کشور 
سازمان ها  تمامی  و  پرداخت  گسترده تری  به صورت 
و مراکز مربوطه با همکاری یکدیگر برای رسیدن به 
شرایط مطلوب بسیج شوند. وزارت آموزش و پرورش، 
صداوسیما، مجلس، وزارت ورزش، وزارت بهداشت، 
سازمان امور مالیاتی و نیز از همه مهمتر، سازمان های 
مردم نهاد در کنار یکدیگر می توانند هزینه های تحمیلی 
این صنعت پرسود بر سالمت جامعه را تا حد زیادی 
کاهش داده و در جهت حذف این کاالی مضر از سبد 

خانوار، گام های موثری را بردارند.

سخن اول
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ت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعی

با توجه به اثرات مخرب استعمال محصوالت دخانی بر 
سالمتی مردم، سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 
به میزان  ۷5درصد  بر این محصوالت حداقل  مالیات 
بازدارندگی الزم را  تا  قیمت خرده فروشی تعیین شود 
به گزارش  توجه  با  باشد.  داشته  کاهش مصرف  برای 
در  دریافتی  مالیات  درصد  جهانی،  بهداشت  سازمان 
به میزان حدود 16درصد بوده که  ایران در سال 1399 
متاسفانه این وضعیت، ایران را در بین  34کشور حوزه 
آسیایی در رتبه 32 قرار داده که جایگاه مناسبی نیست 
و با درصد توصیه شده، فاصله زیادی دارد. ضمن اینکه 
بررسی های صورت گرفته در برخی کشورهای هم سطح 
در گزارش سازمان بهداشت جهانی، نشان می دهد به رغم 
ادعای صنعت دخانیات که افزایش قیمت را دلیلی بر 
افزایش قاچاق می داند، افزایش قیمت محصوالت  دخانی 
شده  قاچاق  کاهش  باعث  مطالعه  مورد  در  ۷6کشور 
است. با توجه به اهمیت اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده جهت پیشبرد اهداف سالمت محور آن، خصوصا 
در زمان پاندمی، تصمیم گیری درباره مالیات بر سیگار 
باید متفاوت از تصمیم گیری درباره مالیات دیگر کاالها 
باشد چراکه عالوه بر سالمتی جامعه، هزینه های هنگفت 
به  نیز  را  اقتصادی و فرهنگی  اجتماعی،  در زمینه های 
بودجه 1401،  الیحه  در  است  به ذکر  الزم  دارد.  دنبال 
افزایش مالیات بر سیگار از ابتدای سال آینده به قیمت 
خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 
با  داخل  تولید  ریال،   )2300( و سیصد  هزار  دو  مبلغ 
نشان بین المللی )برند( مبلغ سه هزار )3000(ریال، هر 
نخ سیگار وارداتی مبلغ 6 هزار و پانصد ریال )6500( 
و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی هزار 
سیصد  وارداتی  تنباکوی  بسته  هر  و   )30.000( ریال 
هزار ریال )300.000( به عنوان عوارض اضافه می گردد 
میلیارد تومان  این محل 40 هزار  از  که درآمد حاصل 
تخمین زده می شود. این در حالیست که متعاقب ابالغ 
برآورد  افزوده در سال جاری،  بر ارزش  مالیات  قانون 
شده ارزش درآمدی این قانون از 1231 میلیارد تومان به 
2310 میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت 
و تبصره  تصویب شده در قانون بودجه 1400 )جزء ف 
تبصره 6( که بر اساس آن »به ازای هر نخ سیگار تولید 
داخل 25 تومان و تولید با نشان بین المللی 50 تومان و 
سیگار وارداتی 150 تومان، هر بسته 50 گرمی تنباکوی 
تولید داخل 3300 تومان و 10 هزار تومان به ازای هر 
درآمدی  ارزش  با  وارداتی«  تنباکوی  گرمی   50 بسته 
متاسفانه  بودجه 1401  از الیحه   تومان  میلیارد   4۷۷5

حذف شده است. در واقع تا پیش از اجرای قانون مالیات 
بر ارزش مصوب سال 1400، قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب سال 138۷ توسط سازمان امور مالیاتی 
درآمدی  ارزش  با  سیگار  فروش  بر  مالیات  اخذ  برای 
1231 میلیارد تومان به عنوان جزئی از قوانین وضع شده 
تصویب جزء  با  می شد.  اعمال  دخانیات  مالیات  برای 
راستای  در   ،1400 سال  بودجه  قانون   6 تبصره  )ف( 
اجرای ماده ۷3 قانون برنامه ششم توسعه نیز مبلغ 4۷۷5 
میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف سیگار در قانون 
امسال برای رفع کاستی های ساختار مالیاتی لحاظ شد که 
در مجموع مبلغ 6000 میلیارد تومان مالیات دخانیات در 
سال 1400 پیش بینی شد و تاحدودی منجر به افزایش 
متوسط مالیات خرده فروشی این محصوالت آسیب رسان 
ماده  به حذف  توجه  با  متاسفانه  ولی  گردید؛  سالمت 
۷3 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 69 قانون الحاق 
2 در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، بند 
پیشنهادی وزارت بهداشت که تاکید بر مالیات بر مصرف 

داشت نیز از الیحه حذف شد. 

دریافت مالیات از نرخ خرده فروشی
همچنان از درب کارخانه محاسبه می شود!

همچنین باید تاکید کرد، با توجه به نیازهای زیرساخت 
دستگاه الکترونیکی، پرداخت در نقاط فروش محصوالت 
دخانی هنوز اجرا نشده است. بنابراین مالیات بر ارزش 
افزوده بر اساس نرخ خرده فروشی محاسبه نمی شود و 
همچنان مبنای آن از درب کارخانه است. این در حالیست 
تومان  میلیارد  140هزار  حدود  دخانیات  مصرف  که 
به خاطر بیماری و مرگ و میر ناشی از آن بر کشور تحمیل 
می شود که طبیعتا بخش زیادی از آن از جیب افرادی 
پرداخت می شود که مصرف کننده این کاال نیستند ولی 
به طور غیرارادی در ضرر و زیان ناشی از آن شریکند. در 
واقع نرخ مالیات بر دخانیات در کشورهای توسعه یافته 
تا 80 درصد هم می رسد اما این رقم در ایران تنها 20 
درصد است. این اقدام در راستای اجرای سیاست های 
کلی سالمت و جزء 3 بند 43 سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه، بند  1۷سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل هفتاد و پنج، 

یکصد و دهم قانون اساسی به شمار می رود. 

با درآمد حاصل از افزایش مالیات بر دخانیات 
مشکل کم آبی را حل کنیم!

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به این 

مطلب که اگر 20درصد به ارقام پیشنهادی مالیات بر 
دخانیات اضافه شود، می توان درآمد حاصله  از آن را 
نیازمند  استان های  برخی  کم آبی   تامین  هزینه  صرف  
نمود، تصریح کرد: »همچنان در بحث افزایش مالیات 
نیز  و  دخانیات  کنترل  معاهده جهانی  با  دخانیات  بر 
ماده )8( قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال 
85 فاصله زیادی داریم.« محمد رضا مسجدی در ادامه 
۷5درصد  حداقل  معاهده  باید  این   اساس   »بر  گفت: 
اخذ  مالیات  سیگار  پاکت  از  هر   قیمت  خرده فروشی 
شود، درحالیکه  این رقم برای  سیگارهای  تولید داخل  

همچنان بسیار پایین است.«
به عنوان  دخانیات  بر  مالیات  »افزایش  داد:  ادامه  وی 
مهم ترین راهکار و کلیدی ترین استراتژی اعالم شده 
از سوی سازمان بهداشت جهانی است که بر اساس 
مطالعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی هر 
10 درصد افزایش مالیات بر دخانیات باعث 5 درصد 
 4 و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  مصرف  کاهش 

درصد در کشورهای توسعه یافته می شود.«
مسجدی با اشاره به اینکه در ایران حداکثر 10 میلیون 
نفر مصرف کننده دخانیات وجود دارد که ۷5 میلیون 
نفر دیگر که مصرف کننده نیستند، باید بار این 10 
میلیون نفر را به دوش بکشند، تاکید کرد: »استعمال 
این تعداد اندک عالوه بر هزینه های سالمت، تبعات 
گروه های  برای  را  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
بزرگتر دارند. ولی همچنان صنعت دخانیات سعی 
افزایش  با هر ترفندی  اندک را  این تعداد  دارد که 
داده تا به سودهای کالن خود برسد. این درحالیست 

که تصمیم گیرندگان در مجلس و سایر بخش های 
مرتبط با توجه به زمان پاندمی، سالمت افراد را باید 
بیش از هر وقت دیگری در اولویت تصمیمات خود 

قرار دهند.«

ساختار مالیاتی در خصوص دخانیات
اصالح شود!

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز با 
انتقاد از ایرادی که در ساختار مالیاتی قانون وجود دارد، 
تصریح کرد: »ساختار کنونی مالیات در کاهش مصرف 
موثر نیست و دولت بیشتر به جنبه درآمدی آن توجه 
نیست،  استاندارد  ساختار  می کنیم  اعالم  اینکه  دارد. 
به دلیل پایین بودن و متفاوت بودن نرخ هایی است که 
در قوانین منظور می شود.« بهزاد ولی زاده ادامه داد: »این 
قانون ارزش افزوده در جای خود ارزشمند است ولی 
باید  حتما  دخانیات  بر  مالیات  کاستی های  رفع  برای 
یک مالیات ویژه در بودجه های سنواتی داشته باشیم 
تا پس از حداقل پنج سال از اجرای قانون، به قابلیت و 
اثربخشی خود در کاهش مصرف برسد. در واقع عدد 
درآمدی بر اساس تبصره بودجه در سال 1400 مبلغ 
6000 میلیارد تومان است که اگر از مبلغ مالیات منظور 
نه تنها رشدی  کنیم،  کسر  سال 1401  الیحه  در  شده 
نداریم که حتی با کاهش 3696 میلیارد تومانی )یعنی 
کاهش 61 درصدی( هم روبرو هستیم و این مغایر با 
سیاست ها و اسناد باالدستی از جمله اصل ۷5 قانون 

اساسی و سیاست های کلی سالمت است.«
وی افزود: »در حال حاضر مجموع مالیات و عوارض 
وضع شده روی کاالی دخانی حدود 15 درصد قیمت 
تا  عدد  این  و  است  محصوالت  این  خرده فروشی 
میزان موثر ۷5 درصدی فاصله زیادی دارد؛ در حالی 
قانون جامع کنترل دخانیات مصوب  که طبق ماده 8 
از  باید  ساله  هر  دخانیات  محصوالت  قیمت   1385
طریق مالیات به میزان 10 درصد افزایش می یافت. هر 
کردیم، صنعت  مطرح  را  مالیات  افزایش  بحث  زمان 
بهانه افزایش قاچاق را مطرح کرده است. ارقامی که 
سیگار  قاچاق  عنوان  تحت  دخانی  صنایع  سوی  از 
جلوگیری  برای  بهانه جویی  هدف  با  می شود،  مطرح 
از اجرای سیاست های کاهش تقاضا است. مستندی از 
عدد واقعی قاچاق سیگار در کشور نداریم ولی آمار 
منتج از مطالعات ملی شیوع مصرف به صورت دوره ای 
منتشر می شود که فاصله حداقل 20 میلیارد نخی با آمار 

اعالمی از حوزه صنعت دارد.«

مالیات بر ارزش افزوده
کاهش مرگ و میر ناشی از دخانیات 

لزوم کاهش 3۰ درصدی
استعمال دخانیات تا سال ۱4۰4
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س انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادکنندگان محصوالت دخانی
تاجدار، رئی

س
امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شنا

ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد 
کشوری کنترل دخانیات: حداکثر 

۱۰ میلیون نفر مصرف کننده 
دخانیات هستند ولی متاسفانه 
دود حمایت های دولت از این 

کاالی آسیب رسان به چشم ۷۵ 
میلیون نفر از جمعیتی می رود 
که مصرف کننده این محصوالت 

نیستند. ما تعهد کرده ایم که برای 
حفاظت از سالمت عمومی در برابر 
منافع صنایع دخانی، قوانین موثری 
وضع کنیم، نه اینکه تولید و عرضه 

این محصوالت را تسهیل کنیم

مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات ایران:

اگر 2۰ درصد به ارقام پیشنهادی 
مالیات بر دخانیات اضافه شود 
می توان درآمد حاصله  از آن را 

صرف  تامین  هزینه کم آبی  برخی 
استان های نیازمند کرد، ولی 

همچنان در بحث افزایش مالیات 
بر دخانیات با معاهده جهانی 

کنترل دخانیات و نیز ماده )8( 
قانون جامع مبارزه با دخانیات 

مصوب سال 8۵
فاصله زیادی داریم

انتشار اطالعات نادرست
گمراهی افکار عمومی است!

تولیدکنندگان،  انجمن  هیأت مدیره  رییس  پیش  چندی 
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی اعالم 
دیگر  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  دائمی  قانون  »با  کرد: 
به طور کلی در  یا  بودجه حذف  از ردیف  مالیات  این 
درآمد های دولت در ارزش افزوده تجمیع شده و دیگر 
با رندی تمام،  اما دوستان ما  سرفصل های جدا ندارد، 
اینطور به مردم القا می کنند که مالیات دخانیات 60 درصد 
کاهش پیدا کرده؛ در حالی که مشمول قانون دائمی شده 

و درحال وصول است.«
ستاد  دبیرخانه  رئیس  خبر  این  انتشار  خصوص  در 
کشوری کنترل دخانیات گفت: »متاسفانه تکذیب کاهش 
60 درصدی مالیات دخانیات توسط عده ای نشان از عدم 
است،  بودجه  در الیحه  مندرج  اعداد  به  کامل  اشراف 
چراکه اعالم کاهش مالیات سیگار با استناد به جداول 
الیحه صورت گرفته و دادن اطالعات نادرست فریب 
افکار عمومی است.« بهزاد ولی زاده در ادامه با اشاره به 
اول  مالیاتی در وهله  تمهیدات  اجرای  اینکه در بحث 
ما به دنبال دستیابی به منافع سالمت جامعه و در ادامه 
کمک به افزایش بودجه دولت هستیم، ادامه داد: »این 
افزایش مالیات که بسیاری در خصوص آن این روزها 
صحبت می کنند، در واقع همان افزایش مالیات بر ارزش 
افزوده ای است که در سال 1400 تصویب و ابالغ شد تا 
در سال 1401 اجرا شود. بنابراین مطابق با این افزایش 
بند )ف( تبصره 6 قانون بودجه 1400، در اجرای ماده 
شد.  خواهد  حذف  توسعه  ششم  برنامه  قانون   )۷3(
بنابراین تصویب قانون اخیر با هدف تجمیع قوانین قبلی 
و اصالح ساختار مالیاتی صورت گرفته است، اما همین 
مساله الاقل بر روی کاغذ، موجب کاهش 61 درصدی 

مالیات سیگار در الیحه سال 1401 شده است.«
)ب(  بند  تصمیم گیری  این  با  »همچنین  گفت:  وی 
ماده )69( قانون الحاق 2 نیز حذف می شود. بنابراین 
بر اساس تصمیماتی که در بودجه 1401 گرفته شده 
است، نه تنها افزایش مالیات بر کاالهای دخانی نداریم، 
بلکه کاهش بیش از 2 هزار میلیارد تومانی نسبت به 
سال 1400 خواهیم داشت. در نتیجه تبعات این افزایش 
افزوده سیگار، کاهش درآمد در  بر ارزش  در مالیات 
ردیف بودجه ای مذکور که قباًل به عنوان مالیات ویژه 

تصویب شده بود را در پی خواهد داشت.«

حذف مالیات بر مصرف سیگار
یعنی بی توجهی به کاهش مصرف

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات همچنین 
با اشاره به حذف مالیات بر مصرف سیگار تاکید کرد: 
کاهش  بر  تاکید  یعنی  مصرف  بر  مالیات  به  »توجه 
مصرف این محصول مضر در سطح جامعه. اگر نتوانیم 
کاهش مصرف محصوالت دخانی را به خصوص در ایام 
پاندمی داشته باشیم، یعنی همچنان بدنه سالمت جامعه 
زیر فشار هزینه های تحمیلی درمان بیماری های مرتبط با 
دخانیات خواهد ماند، در حالی که صنایع دخانی توسعه 
بازار و دست یابی به سودهای کالن را در اولویت برنامه 
خود قرار داده است. لذا مقامات تصمیم گیرنده به این 

مسئله مهم توجه داشته باشند.«
نفر  میلیون   10 حداکثر  اینکه  بر  تاکید  با  ولی زاده 
»با  افزود:  داریم،  کشور  در  دخانیات  مصرف کننده 
در  دخانیات  بر  مالیات  درآمد  درصدی   61 کاهش 
الیحه بودجه1401متاسفانه دود حمایت ها از این کاالی 
آسیب رسان، به چشم ۷5 میلیون نفر از جمعیتی می رود 

که مصرف کننده این محصوالت نیستند.«
وی در توضیح بیشتر گفت: »متعاقب ابالغ قانون مالیات 
برآورد شده است که  افزوده در سال جاری،  ارزش  بر 
ارزش درآمدی این قانون از 1231 میلیارد تومان به 2310 
این  یافت.  افزایش خواهد  آینده  تومان در سال  میلیارد 
بودجه  قانون  در  تبصره  تصویب شده  که  است  درحالی 
1400 )جزء ف تبصره 6( که بر اساس آن )به ازای هر نخ 
سیگار تولید داخل 25 تومان و تولید با نشان بین المللی 
50 تومان و سیگار وارداتی 150 تومان، هر بسته 50 گرمی 
تنباکوی تولید داخل 3300 تومان و 10 هزار تومان به 
تنباکوی وارداتی اخذ می شد(  ازای هر بسته 50 گرمی 
با ارزش درآمدی 4۷۷5 میلیارد تومان از الیحه بودجه 
1401 حذف شده است«. او ادامه داد: »تا پیش از اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 138۷ توسط سازمان 
امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر فروش سیگار با ارزش 
درآمدی 1231 میلیارد تومان به عنوان جزئی از قوانین 
وضع شده برای مالیات دخانیات اعمال می شد. با تصویب 
جزء ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1400، در راستای 
اجرای ماده ۷3 قانون برنامه ششم توسعه نیز امسال مبلغ 
4۷۷5 میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف سیگار در 
قانون برای رفع کاستی های ساختار مالیاتی لحاظ شد که 
در مجموع مبلغ 6000 میلیارد تومان مالیات دخانیات در 

سال 1400 پیش بینی شد که تاحدودی منجر به افزایش 
متوسط مالیات خرده فروشی این محصوالت آسیب رسان 
سالمت شد، ولی متاسفانه با توجه به حذف ماده ۷3 قانون 
برنامه ششم توسعه و ماده 69 قانون الحاق 2 در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، بند پیشنهادی این 
وزارت که تاکید بر مالیات بر مصرف داشت، از الیحه 

حذف شده است.«

افزایش مالیات بر دخانیات
یکی از ابزارهای کاهش مصرف است

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات همچنین 
با تاکید بر اینکه مالیات بر دخانیات یکی از ابزارهای 
مهم کاهش مصرف است، اظهار کرد: »مالیات ویژه که 
انتظار داشتیم  در قانون بودجه 1400 تصویب شد و 
این ارقام در سال 1401 به یک میزان افزایش یابد، اما 
این مالیات حذف شد و عمال ما به هیچ وجه نمی توانیم 
به هدف کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات تا سال 
1404 و هدفی که جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
ملل متحد برای کاهش 25 درصدی مرگ و میر ناشی از 

عوامل خطر غیرواگیر تعهد داده است، برسیم.«
ولی زاده با انتقاد از ایرادی که در ساختار مالیاتی قانون 
وجود دارد، تصریح کرد: »ساختار کنونی مالیات برای 
جنبه  به  بیشتر  دولت  و  نیست  موثر  مصرف  کاهش 
ساختار  می کنیم  اعالم  اینکه  دارد.  توجه  آن  درآمدی 
استاندارد نیست به دلیل پایین بودن و متفاوت بودن 
نرخ هایی است که در قوانین منظور می شود. به عنوان 
مثال در قانون بودجه 1400 مالیات تنباکوی تولید داخل 
و وارداتی را به ازای هر بسته 50 گرمی 10 هزار تومان 
درخواست کردیم ولی در نهایت برای تولید داخل عدد 
 3300 عدد  اختالف  این  شد.  تصویب  تومان   3300
وارداتی  و  داخل  تولید  بین  تومان  هزار  تا 10  تومان 
بهانه ای برای توسعه تولید آن در داخل کشور می شود.«

ولی زاده در توضیح بیشتر گفت: »در قانون مالیات بر 
تولید  برای  مالیات  درصد   25 جدید،  افزوده  ارزش 
برند  برای  مالیات  درصد   40 ایرانی،  نشان  با  داخل 
بین المللی و 65 درصد برای واردات در نظر گرفته شد 
که از سال دوم اجرای قانون، هر ساله پنج واحد درصد 
به درصد اعالمی افزوده می شود تا به 55 درصد برای 
تنباکو و سیگار تولید داخل و 95 درصد برای سیگار 
با نشان بین المللی برسیم و این یعنی به ترتیب 5 و 11 
سال طول می کشد تا به سقف مورد نظر قانون برسیم.«

افزایش مالیات دخانیات
با هدف کاهش هزینه های میلیاردی سالمت 

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت 
بر  مالیات  »افزایش  کرد:  تاکید  همچنین  بهداشت 
دخانیات با تاثیر بر کاهش میزان مصرف آثار زیان بار آن، 
سبب می شود بار 40 هزار میلیارد تومانی که بابت درمان 
عوارض مصرف این ماده مضر بر دوش نظام سالمت 
است و بار 90 هزار میلیاد تومانی ناشی از مرگ زودرس 
و از کار افتادگی و ناتوانی ایجاد شده در اثر مصرف و 
مواجهه با دود دخانیات که بر سایر بخش های توسعه ای 

تحمیل می شود را کاهش می دهد.«
ولی زاده همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت مالیات بر 
تومان  میلیارد  هزار   20 از  باالتر  کشور  در  دخانیات 
است، تاکید کرد: »اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار 
در کشور بحث قاچاق محصوالت دخانی به خارج از 

کشور را داریم نه قاچاق ورودی. متوسط قیمت جهانی 
اما متوسط این  دخانیات حدود 4.5 تا 5 دالر است، 
قیمت در کشور ما از 0.5 دالر هم کمتر است. بنابراین 
هیچ انگیزه ای برای قاچاقچی برای وارد کردن سیگار 
قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی 
برای قاچاق محصوالت خارجی به کشور واهی است.«
وی در خاتمه گفت: »سیاست گذاران با اعمال مالیات 
بیشتر بر کاالهای آسیب رسان سالمت می توانند ضمن 
کاهش مصرف این محصوالت به افزایش درآمد دولت 
و کاهش تورم بر کاالهای استراتژیک و سبد خانوار 
توجه داشته باشند. حداکثر 10 میلیون نفر مصرف کننده 
دخانیات هستند ولی متاسفانه دود حمایت های دولت 
از این کاالی آسیب رسان به چشم ۷5 میلیون نفر از 
محصوالت  این  مصرف کننده  که  می رود  جمعیتی 
نیستند. ما عضوی از معاهده بین المللی کنترل دخانیات 
هستیم و در این معاهده تعهد کرده ایم که برای محافظت 
از سالمت عمومی در برابر منافع واگذار شده به صنایع 
دخانی قوانین موثری وضع کنیم، نه اینکه توسعه تولید 
و عرضه و مصرف این محصوالت مرگبار را تسهیل 
کنیم. نمایندگان محترم مجلس نمایندگان اکثریت مردم 
شریف ایران هستند که دخانیات مصرف نمی کنند و 

قطعا به این مهم توجه ویژه ای خواهند داشت.«

انکار آسیب های اقتصادی و سالمت دخانیات 
توسط صنایع دخانی

این درحالیست که پیش از تصویب مالیات بر دخانیات 
مدیره  هیأت  رییس  آینده،  سال  بودجه  الیحه  در 
واردکنندگان  و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن 
محصوالت دخانی تاکید کرد: »با قانون دائمی مالیات 
بودجه  ردیف  از  مالیات  این  دیگر  افزوده،  ارزش  بر 
حذف یا به طور کلی در درآمد های دولت در ارزش 
افزوده تجمیع شده و دیگر سرفصل های جدا ندارد، اما 
دوستان ما با رندی تمام، اینطور به مردم القا می کنند که 
مالیات دخانیات 60 درصد کاهش پیدا کرده؛ در حالی 

که مشمول قانون دائمی شده و درحال وصول است.«
محمدرضا تاجدار در مورد آخرین وضعیت دخانیات 
در کشور گفت: »در مورد تنباکو نیز چند سالی است 
که واردات آن متوقف شده و تولید آن نیز به سختی 
انجام می شود. وزارت بهداشت می گوید استفاده از طعم 
و عطر در تنباکو مصداق تبلیغات است و لذا با یک 
نامه جلوی فروش 10 هزار تن تنباکوی لیمو و عسل 

را گرفته است.«
وی ادامه داد: »می گویند تنباکو تولید کنید، اما عطر و 
طعم عسل را حذف کنید، درحالی که اگر این موارد 
از تنباکوی لیمو و عسل حذف شود، دیگر چیزی باقی 
نمی ماند. چند سال پیش دبیرخانه ستاد کشوری کنترل 
تولید  در  که  داده  وزارت صمت  به  نامه ای  دخانیات 
و واردات محدودیت ایجاد کرده است. در نتیجه 50 
درصد از بازار تنباکو با قاچاق و جعل تامین می شود.«

اصرار بر تولید تنباکوی معسل، مغایر با قانون 
تاجدار ادامه داد: »االن بیش از 6000 تن تنباکو در سال 
از طریق غیررسمی و جعلی تولید شده و در اختیار 
این شرایط هم خزانه  مصرف کننده قرار می گیرد. در 
آسیب می بیند که عوارض و مالیات را وصول نمی کند، 
هم سالمت عمومی آسیب می بیند، چون این تنباکو ها 
تولید می شود. مصرف کننده  کار گاه های زیرزمینی  در 
هم متضرر می شود چراکه پول نخله واقعی تنباکو را 
می دهد، اما کاالیی که می گیرد، تقلبی است. از وزیر 

صمت در این مورد انتظار کمک داریم.«
این درحالیست که رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل 
دخانیات در پاسخ به این ادعاها اعالم کرد: »می گویند 
طعم عسل را از تنباکو حذف کنید و وزارت بهداشت 
را مسئول جلوگیری از  فروش 10 هزار تن تنباکوی 
لیمو و عسل معرفی کرده اند. این درحالیست که رسالت 
با هر  و  بهداشت حفظ سالمتی جامعه است  وزارت 

بیاندازد،  خطر  به  را  رسالت  این  که  فعالیتی  یا  اقدام 
برخورد خواهد کرد.«

ولی زاده ادامه داد: »با توجه به تاثیر مخرب استفاده از 
محصوالت دخانی از جمله تنباکو بر سالمت مردم و 
به منظور کاهش میزان مصرف آن، در بند چهار ماده سه 
دستورالعمل اجرایی بند الف ماده دو قانون جامع کنترل 
و مبارزه با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و 
طعم محصوالت خوراکی در تولید انواع مواد دخانی 
از  حمایت  و  تشویق  تبلیغ،  مصادیق  از  بالعکس،  و 
محصوالت دخانی عنوان شده است که در همین راستا 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی صادره 
در سال 96، معطر کردن مواد دخانی ازجمله توتون و 

تنباکو را ممنوع کرد.«
این مقام مسئول عنوان کرد: »سالمت جامعه همیشه باید 
در رأس تمامی تصمیم گیری ها باشد و با دادن اطالعات 
نادرست و فریب افکار عمومی در این بخش فقط نفع 
صنایع دخانی را در مقابل سالمت مردم در نظر گرفته ایم 
که شاید تصمیم گیران باید در این بخش به خصوص در 

ایام پاندمی با رویکرد متفاوت تری رفتار کنند.«

نفع سالمت یا سود تولیدکننده!
تولیدکنندگان،  انجمن  هیأت مدیره  رئیس  همچنین 
دخانی  محصوالت  صادرکنندگان  و  واردکنندگان 
پیش از این اعالم کرده بود: »در دی ماه قانون تجمیع 
عوارض اجرا خواهد شد؛ در قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده این دو را باهم تجمیع کرده و از دی ماه 
تولیدکنندگان باید 25 درصد ارزش افزوده را پرداخت 
کنند.« محمدرضا تاجدار همچنین گفته بود: »این اتفاق 
قطعا یک اثرافزایش قیمتی خواهد داشت. البته این اتفاق 
اما احتمال  عموما مربوط به اسفند و فروردین است، 
افزایشی  روند  عوارض،  تجمیع  قانون  علت  به  اینکه 

قیمت زودتر آغاز شود وجود دارد.«
بنابراین به مسئله افزایش قیمت سیگار می توان از زاویه 
سالمت، اجتماعی و اقتصادی نگریست. با این فرض 
تولید  محصوالت  از  بیشتر  کشور،  سیگاری های  که 
داخل استفاده می کنند، این که آیا افزایش قیمت سیگار 
تولید داخل، موجب کاهش مصرف سیگار در کشور 
با  این خصوص  امان اهلل قرائی مقدم در  خواهد شد؟ 
اشاره به اینکه افزایش قیمت سیگار بر کاهش مصرف 
آن تاثیرگذار است، گفت: »همچنان که افزایش قیمت 
حذف  یا  کاهش  موجب  کشورما  در  کاالیی  هر 
مصرف آن شده است، در بحث سیگار نیز این مسئله 
صدق می کند.« این جامعه شناس و استاد دانشگاه در 
تاکید کرد: »می دانیم که سن مصرف سیگار در  ادامه 
کشور ما همچنان کاهش می یابد و در چند سال اخیر 
دختران و زنان نیز به بازار تقاضا افزوده شده اند. البته 
که در این مورد شرایط اجتماعی، همساالن و برخی 
جابه جایی های فرهنگی را نیز باید در نظر بگیریم. اما 
در کل باید تاکید کرد که افزایش قیمت سیگار، مصرف 
را حداقل از سوی نوجوانان و جوانانی که بیکار هستند 
و هنوز دست شان در جیب والدین شان است، کاهش 

خواهد داد.«
این جامعه شناس در این خصوص که ممکن است 
برخی حتی با گران شدن سیگار، بازهم به مصرف 
کارخانه های  تعداد  این که  ضمن  دهند،  ادامه  خود 
تولید سیگار هم در کشور ما در این چهل سال افزایش 
داشته، تصریح کرد: »بدیهی است که این تقاضاست 

که روی افزایش عرضه تاثیر می گذارد، برای بسیاری 
بزرگ  نشانه  سیگار  مصرف  نوجوانان  و  جوانان  از 
شدن و یک مجوز برای ورود به جمع همساالن است. 
البته باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که میزان و 
گستره فعالیت های اجتماعی و امکانات تفریحی سالم 
برای جوانان در کشور ما بسیار کم و محدود بوده 
و برای چگونگی گذران اوقات فراغت فرزندان ما 
تاکنون تدبیر مناسبی انجام نشده و طبیعی است که 
بچه های ما در جمع های خودشان، اولین سیگار را 

تجربه کرده و به آن ادامه بدهند.«

تولید و عرضه دخانیات در کشور
به افزایش تقاضا پاسخ مثبت داده است!

تولید و  »متاسفانه،  تاکید کرد:  قرائی مقدم در خاتمه 
عرضه دخانیات در کشور به تقاضا پاسخ مثبت داده 
ما  کشور  در  است.  کرده  آسان  آن  را  به  دسترسی  و 
هیچ منع و شرط سنی برای خرید سیگار و جود ندارد، 
برخالف حتی کشورهای عربی همسایه! همه جا هم 
این محصول در حال فروش است؛ حتی در دکه های 
حالی که  در  دستفروش ها.  توسط  یا  روزنامه فروشی 
منع  سوی  به  رفتن  جامعه شناس،  به عنوان  ما  انتظار 
استفاده از دخانیات است، موردی که اتفاق نیفتاده، اما 
من امیدوارم با گران شدن آن این منع به صورت خود به 
خودی اتفاق بیفتد. در بسیاری از موارد سیگار، دروازه 

ورود به استفاده از انواع مواد مخدر است.«
وی در واکنش به افزایش تعداد واحدهای تولید سیگار 
که  است  این  »واقعیت  نیز گفت:  اخیر  در چند سال 
ما چندین سال پیش، پیشنهاد تعطیلی این کارخانه را 
وقتی که هنوز تنها کارخانه دخانیات کشور بود، دادیم؛ 
کشاورز  تکلیف  پس  که  آوردند  بهانه  مسئوالن  اما 
توتون کار و افرادی که در شرکت دخانیات کار می  کنند 
چه می شود؟ حداقل انتظارمان این بود که همان یک 
کارخانه بماند و اضافه نشود که برعکس شد. من جای 
دولت و مسئوالن باشم، به طور کلی خرید و فروش و 

مصرف سیگار را ممنوع اعالم می کنم.«

سازمان خاص جوانان داشته باشیم
قرایی مقدم با اشاره به اینکه اولین و اساسی ترین مشکل 
ما نداشتن ساختار درست اداری است، افزود: »ما نباید 
وزارتی به اسم ورزش و جوانان داشته باشیم چراکه 
سازمانی  یا  وزارت  است.  جدا  هم  از  مقوله  دو  این 
توجه  و  اشتغال زایی  که  باشد  جوانان  خاص  باید 
اولویت کار خود قرار دهد.«  به تفریح جوانان را در 
بیکار  وقتی  »جوانان  می کند:  تاکید  جامعه شناس  این 
می شوند به دنبال وقت گذرانی سیگار یا قلیان می کشند 
یا کارهای دیگری می کنند. پس مشکل اول اشتغال زایی 
است. جوان، کار، زن، شوهر و مسکن می خواهد و در 
کنار تمام این ها نیاز به تفریح دارد. وقتی مشکل بیکاری 
حل شود، ازدواج و بقاء نسل اتفاق می افتد و اقتصاد 
خانواده شکل می گیرد. در واقع اقتصاد کشور به اقتصاد 
خانواده وابسته است.« قرایی مقدم در ادامه افزود: »وقت 
خالی جوان با استعمال سیگار و قلیان پر می شود اما 
بنابراین  بود.  اوقات جوانان  دنبال غنی کردن  به  باید 
مسئوالن باید برایشان تفریحات سالمی که خواهان آن 
باید  بنابراین جوانان خودشان  کنند.  فراهم  را  هستند 
سازمان جوانان را اداره کنند. محافظه کاران باید بپذیرند 
که با آداب و رسوم گذشته نمی توان جوانان را اداره 
کرد. جوان امروزی نسبت به بسیاری از بزرگان خود 
از  داده نشود  بها  او  به  اگر  دارد و  بیشتری  اطالعات 
کار  »وقتی  افزود:  دانشگاه  استاد  این  می رود.«  دست 
ندارد،  جذاب  و  خوب  برنامه های  تلویزیون  نیست، 
شادی نیست، تفریح می شود اینترنت، ماهواره، قلیان، 
سیگار، اعتیاد و غیره. بنابراین تمام این مشکالت وقتی 
حل می شوند که ساختار اساسی آن درست شود. یعنی 
وزارت ورزش از جوانان جدا شود و سازمانی خاص 

جوانان با رویکرد به مسائل جوان ایرانی برپا شود.«
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و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  رئیس 
تولید 4۷  به  اشاره  با  دخانی  محصوالت  واردکنندگان 
میلیارد و 100 میلیون نخ سیگار طی 9 ماه سال  جاری 
گفت: »این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
رشد 14درصدی داشته که این افزایش تولید بیشتر در 
تولیدات  ظرفیت  و  بوده  بین المللی  تولیدات  محدوده 
داخل ثابت مانده است.« محمدرضا تاجدار همچنین در 
مورد تولید تنباکو افزود: »در 9 ماه امسال 3 هزار و ۷00 
تُن تنباکو تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
99 که یک هزار و 8۷2 تُن بود، از رشد 98 درصدی 
برخوردار شد. همچنین در این مدت 149 تُن تنباکو وارد 
شد که این میزان در سال گذشته که واردات ممنوع نبود، 

هزار و 285 تُن بوده است.«
وی با اشاره به اینکه برآورد مصرف ساالنه تنباکو در 
کشور 12 هزار تُن است، تصریح کرد: »این درحالی 
است که برآورد 9 ماهه 9 هزار تُن می شود که از این 
میزان تنها 3 هزار و 889 تُن به صورت قانونی تولید یا 
وارد شده و 5۷درصد مصرف از طریق قاچاق یا تولید 
جعلی بوده است.« رئیس انجمن محصوالت دخانی با 
بیان اینکه قانون مالیات نخی که توسط مجلس تصویب 
شد، کفه ترازو را به نفع شرکت های بین المللی سنگین 
کرده، خاطرنشان کرد: »هم اکنون ردیف های مختلفی 
10درصد  که  داریم  سیگار  مالیات  پرداخت  برای 
برای شرکت های داخلی، 25درصد برای شرکت های 
بین المللی، 15درصد مالیات ارزش افزوده و 2درصد 

حق انحصار را شامل می شود.«

مالیات دخانیات
به نفع کمپانی های بین المللی است

به گفته وی، در مجموع 250 هزار تومان مالیات کارتُنی 
مالیات  تومان  هزار   500 و  داخلی  شرکت های  برای 
کارتنی برای شرکت های بین المللی در نظر گرفته شده 
که 50 درصد قیمت تمام شده کاال را شامل می شود، اما 
با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت های بین المللی باال 
است، این مالیات تاثیری در تولید آنها ندارد، اما با توجه 
تولیدی  پایین شرکت های داخلی، واحدهای  به سود 
تاجدار  ندارند.  را  زیادی  تولید  افزایش  توان  داخلی 
گفت: »حق انحصار وارد شده به خزانه 250 میلیارد 
تومان بوده که طبق پیش بینی بودجه تا پایان سال باید به 

300 میلیارد تومان برسد.«

مالیات بر محصوالت دخانی در سال آینده 
افزایش نمی یابد

این درحالی است که رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل 
دخانیات اعالم کرد: »مالیات بر مصرف سیگار حذف 
 4۷۷5 مبلغ   1400 سال  بودجه  قانون  در  است.  شده 
میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف منظور شده بود 
که متاسفانه در الیحه پیشنهادی این مبلغ به طور کامل 
حذف شده است. تصویب قانون اخیر با هدف تجمیع 
قوانین قبلی و اصالح ساختار مالیاتی انجام شده است، 
اما همین مسئله حداقل روی کاغذ، موجب کاهش 61 
درصدی مالیات سیگار در الیحه سال 1401 شده است. 
رسالت وزارت بهداشت حفظ سالمتی جامعه است و 
با هر اقدام یا فعالیتی که این رسالت را به خطر بیندازد، 
این  به  اشاره  با  بهزاد ولی زاده  برخورد خواهد کرد.« 
مطلب که عالوه بر عدم افزایش مالیات بر محصوالت 
دخانی در سال آینده، استفاده از مواد معطر در تنباکو 
و دیگر محصوالت دخانی ممنوع است، تصریح کرد: 
»با توجه به تاثیر مخرب استفاده از محصوالت دخانی 
معطر از جمله تنباکو بر سالمت مردم و به منظور کاهش 
میزان مصرف آن، بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه 
با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم در 
انواع مواد دخانی، از مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت از 
دخانیات عنوان شده است.« ولی زاده افزود: »بر اساس 
قانون، عرضه دخانیات و به خصوص قلیان در مراکز و 
اماکن عمومی ممنوع است و قهوه خانه ها و سفره خانه ها 
نیز جزو اماکن عمومی هستند. این قانون با هدف کاهش 
مصرف محصوالت دخانی به ویژه در سنین پایین اجرا 
می شود و وزارت بهداشت نیز با متخلفان برخورد و آنها 

را به مراجع قانونی معرفی می کند.«

اشتغال ۱۰۰ هزار نفر
در مقابل مرگ ساالنه 6۰ هزار نفر!

افزود:  دخانی  محصوالت  انجمن  رئیس  همچنین 

از  سال جاری  در  تومان  میلیارد  هزار   ۷ »حدود 
ردیف های مختلف به خزانه واریزی داشته ایم. همچنین 
100 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این 
عامل  هزار   4 تعداد  این  از  که  هستند  فعال  صنعت 
استانی داریم و 300 هزار خرده فروش در بخش قانونی 
حال  این  با  هستند.  فعال  دخانی  محصوالت  فروش 
فعاالن  از  نظرخواهی  هیچ گونه  بدون  وزارت صمت 
از  مرکز دخانیات  به خروج  حوزه دخانیات، تصمیم 

ساختار این وزارتخانه گرفت.«
وی با بیان اینکه 20 میلیارد نخ سیگار غیرقانونی در 
کشور توزیع می شود که با تصمیم جدید وزارت صمت 
بدون ساماندهی رها خواهد شد، گفت: »شنیده ها حاکی 
است مرکز دخانیات در قالب یک دفتر کوچک قرار 
است اداره شود که این امر وظیفه حاکمیتی این مرکز 
ازجمله تایید ثبت سفارش و برنامه ریزی برای تولید را 
دشوار می کند. سال 91 که مرکز دخانیات در وزارت 
تولید سیگار  میلیارد نخ  تاسیس شد، زیر 40  صمت 
داشتیم در حالی که تا پایان امسال تولید سیگار به باالی 
60 میلیارد نخ می رسد. از این رو وزارت صمت نباید 
مرکز دخانیات را از خود براند، بلکه باید در قالب یک 
سازمان یا معاونت اجازه فعالیت به این مرکز را بدهد. 
غیررسمی  وارد  مبادی  از  برندها  از  برخی  اکنون  هم 
خاصی  برنامه ریزی  هم  حاکمیت  و  می شوند  کشور 
برای مقابله با آن ندارد.« به گفته تاجدار، با کوچک ترین 
دخانیات،  مالیات  افزایش  یا  تولید  وضعیت  در  تغییر 
حجم زیادی از محصوالت دخانی برند مارلبرو و در کنار 
آن سایر برندهای غیر قانونی به کشور قاچاق می شود. 
بنابراین تولید مشترک یا واردات قانونی این برند، عالوه 
بر ایجاد درآمد برای دولت، به شبکه قاچاق نیز ضربه 
وارد می کند. وی در مورد وضعیت شرکت دخانیات 
اصالح  گذشته  سال های  طی  »متاسفانه  افزود:  ایران 
ساختاری برای شرکت دخانیات اتفاق نیفتاد و به بخش 
 خصوصی درستی هم واگذار نشد که در حال حاضر 
نیز بدهی های زیادی دارد. از این رو این شرکت نیاز به 
حمایت دارد و حاکمیت به این شرکت بدهکار است، 
زیرا اصالح ساختار رخ نداده است.« به گفته تاجدار، 

پیشنهاد می شود تا پنج سال هیچ عوارض و مالیاتی از 
این شرکت گرفته نشود و از این محل اصالح ساختار 

و نوسازی ماشین آالت صورت گیرد.

آمار فوتی های دخانیات از کرونا بیشتر است
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نیز با اشاره 
به این مطلب که در کشور از بهمن 98 تا امروز بیش 
از ۷0 هزار نفر به علت کرونا فوت کرده اند، تصریح 
به علت  نفر  از 80 هزار  بیش  »در همین مدت  کرد: 
بیماری ها و عوارض ناشی از دخانیات جان خود را 
از دست داده اند.« محمدرضا مسجدی همچنین با بیان 
اینکه مصرف دخانیات مهمترین عامل بازدارنده توسعه 
کشورهای در حال رشد است، ادامه داد: »دخانیات تنها 
مربوط به حوزه سالمت نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی را هم در بر می گیرد.«
مسجدی با اشاره به اشتغال 100 هزار نفر در صنعت 
به  دخانیات تصریح کرد: »صنعت دخانیات در کشور 
تاکید  این صنعت  در  افراد  اشتغال  به  اقتصادی  لحاظ 
می کند و این امر باعث شده که مرگ ساالنه 60 هزار 
نفر در کشور به علت دخانیات به لحاظ سالمت مورد 
توجه قرار نگیرد. البته ماجرا فقط به مرگ ختم نمی شود 
بلکه بسیاری را سال ها با عوارض و بیماری هایی درگیر 
می کند که شاید از مرگ هم تلخ تر باشد. بیماری های 
زنان  در  عوارض  بروز  سرطان ،  انواع  تنفسی،  و  قلبی 
برونشیت مزمن و حتی  ریه،  انسداد  باردار، ذات الریه، 
دخانیات  اثرات  از  خانواده  در  نوزادان  ناگهانی  مرگ 
است.« مسجدی با بیان اینکه استعمال دخانیات عامل 
بیش از 50 نوع بیماری و سرطان است، افزود: »هنوز 
با گذشت 16 ماه از زمان شیوع بیماری کرونا در جهان 
هم  نفر  میلیون  به 4  بیماری  این  باختگان  جان  تعداد 
نرسیده اما در طول یکسال گذشته، بیش از 8 میلیون نفر 
به علت عوارض ناشی از دخانیات در دنیا فوت کرده اند.«

افزایش استعمال دخانیات در میان زنان
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با ابراز نگرانی 
از میانگین سنی پایین مصرف دخانیات در کشور، افزود: 

»عامل هشداردهنده، روند رو به رشد مصرف دخانیات در 
میان زنان است و ادامه این روند موجب گرفتاری مداوم 
آنها در دام دخانیات، مواد مخدر و انواع بزهکاری های 
دیگر خواهد شد. همچنین شاید در کل کشور حدود 10 
درصد جامعه دخانیات مصرف می کنند، اما این درصدی 
که دخانیات استعمال می کنند به جهت عوارضی که به 

وجود می آورند به کل جامعه تعمیم پیدا می کند.«

بسیاری از صنایع ورشکسته شدند اما توجهی نشد
تحریم ها  به خاطر  از صنایع  »برخی  افزود:  مسجدی 
صنعت  اما  شده اند،  ورشکسته  و  بازمانده  تولید  از 
دخانیات نه تنها متوقف نشده، بلکه با چراغ سبز آمریکا 
به شرکت های خارجی، شاهد رشد سرمایه گذاری در 
اینها  که  گفت  می شود  آیا  هستیم.  دخانیات  صنعت 
دلسوز مردم ایران هستند؟ قطعاً خیر بلکه این ها به دنبال 
منافع مالی خود هستند و برای سالمتی مردم ذره ای 

اهمیت قائل نیستند.«

افزایش قاچاق سیگار، توجیه صنعت دخانیات
با توجه به تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم کشور 
مبنی بر خودکفایی در تولید سیگار و کاهش واردات آن 
و با نگاهی به آمار منتشر شده از سوی مرکز نظارت 
بر دخانیات متوجه می شویم که میزان  برنامه ریزی  و 
تولید سیگار از 49 میلیارد نخ در سال 96 به 55 میلیارد 
نخ در سال 98 رسیده است. شاید این حجم از تولید 
اقتصادی رقم خوبی باشد، ولی نشان دهنده  به لحاظ 

افزایش میزان تقاضای بازار و مصرف آن است.
این در حالیست که تاجدار تصریح کرد: »از سال ۷4 
نخ سیگار  به جز شرکت دخانیات، حتی یک  تا 80 
قانونی در کشور تولید نمی شد، اما 15درصد نیاز بازار 
از طریق این شرکت و 85 درصد از طریق قاچاق تامین 
می شد که در این زمان حاکمیت متوجه شد باید اجازه 
واردات رسمی  را بدهد. هم اکنون دولت با حمایت 
با  این شرکت  رقابت  زمینه  باید  از شرکت دخانیات 
بخش خصوصی را فراهم کند.« وی با بیان اینکه نباید 
مصرف 12 هزار تُنی تنباکو را نادیده گرفت، گفت: »در 

9 ماهه سال  جاری بیش از 5 هزار  تن تنباکو قاچاق 
یا به صورت جعلی تولید شده است.« این در حالی 
افزایش قاچاق سیگار بر اساس  با اشاره به  است که 
اطالعات ارائه شده در کشور، قرار بود این حجم از 
تولید، کاهش قاچاق سیگار را در پی داشته باشد که این 
مسئله نیز محقق نشد. طبق آمارهای منتشر شده برآورد 
میزان سیگار قاچاق امسال 6 میلیارد و 240 میلیون نخ 
است که نسبت به برآورد سه میلیارد و 500 میلیون نخ 
سیگار قاچاق در بهار سال قبل ۷8.3 درصد افزایش 
داشته است که در صورت عدم اقدام مناسب تا پایان 

سال جاری حداقل به 10 میلیارد نخ می رسد.

رشد ۱4 درصدی تولید سیگار 
همچنین رئیس هیأت مدیره انجمن محصوالت دخانی 
میلیارد و  پایان آذرماه 4۷  تا  امسال  ابتدای  »از  گفت: 
100 میلیون نخ سیگار در کشور تولید شد که این آمار 
در هم سنجی با پارسال )تولید 41 میلیارد و 444 میلیون 
نخ( رشد 14 درصدی داشته است. آمارها نشان می دهد 
تولید محصوالت تولیدکنندگان داخلی با کاهش همراه 
بوده یا ثابت مانده، اما در تولید بین المللی شاهد رشد 
هستیم.« محمدرضا تاجدار اضافه  کرد: »عامالن توزیع 
کاالهای دخانی استانی و کشوری چهار هزار و 510 نفر 
هستند، در حالی که پارسال تعداد آنها حدود سه هزار 
و 9۷6 نفر بود که رشد 13 درصدی را نشان می دهد.«

وی درخصوص حق انحصار وارد شده به خزانه با 2 
درصد مالیات مصرف محصوالت دخانی، اظهار داشت: 
»این میزان در 9 ماهه امسال 250 میلیارد تومان بوده که 
در ردیف بودجه 300 میلیارد تومان پیش بینی شده بود 
میلیارد تومان  به 500  پایان سال  تا  برآورد می شود  و 
میلیارد  گذشته 166  سال  ماهه   9 در  آمار  این  برسد. 
تومان بوده که بر این اساس، نزدیک به 50 درصد رشد 
را نشان می دهد.« تاجدار خاطرنشان کرد: »این صنعت در 
سال جاری حدود هفت هزار میلیارد تومان واریزی به 
خزانه داشته و 100 هزار نفر فعال مستقیم و غیرمستقیم، 
چهار هزار عامل استانی و 300 هزار خرده فروش در 
بخش قانونی فروش محصوالت دخانی دارد.« به گفته 
تاجدار، تامین نشدن به موقع مواد اولیه در آینده نزدیک 
موجب کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت خواهد 
شد که همین افزایش قیمت به منزله جایگزین کردن 

کاالی قاچاق و جعلی به جای کاالی قانونی است.

آمار دقیقی از وضعیت قاچاق سیگار وجود ندارد
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز در 
تصریح  کشور  در  سیگار  قاچاق  وضعیت  با  رابطه 
کرد: »مستندی از عدد واقعی قاچاق سیگار در کشور 
نداریم ولی آمار منتج از مطالعات ملِی شیوع مصرف 
به صورت دوره ای منتشر می شود که فاصله حداقل 
صنعت  حوزه  از  اعالمی  آمار  با  نخی  میلیارد   20
دارد. در بسیاری از کشورها با افزایش مالیات حتی 
قاچاق محصوالت دخانی کاهش هم پیدا کرده است 
از  حکایت  جهانی  مستندات  و  اطالعات  آخرین  و 
باالتر بودن میزان قاچاق در کشورهایی دارد که مالیات 
کمتری بر محصوالت دخانی وضع کرده اند و بانک 
جهانی شاخص فساد را عامل اصلی قاچاق سازمان 
یافته می داند. ما به هیچ عنوان نمی پذیریم که افزایش 
قاچاق  افزایش  باعث  دخانی  محصوالت  مالیات 
می شود.« بهزاد ولی زاده ادامه داد: »ظرفیت مالیات بر 
تومان  میلیارد  از 20 هزار  باالتر  دخانیات در کشور 
است. اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور، 
از کشور  به خارج  قاچاق محصوالت دخانی  بحث 
جهانی  قیمت  متوسط  ورودی.  قاچاق  نه  داریم  را 
دخانیات حدود 4.5 تا 5 دالر است، اما متوسط این 
قیمت در کشور ایران کمتر از نیم دالر است. بنابراین 
سیگار  کردن  وارد  برای  انگیزه ای  هیچ  قاچاقچی 
قاچاق به کشور ندارد و ادعای صنایع دخانی برای 
تاکید  قاچاق محصوالت خارجی واهی است.« وی 
کرد: »سیاستگذاران با اعمال مالیات بیشتر بر کاالهای 
آسیب رسان سالمت می توانند ضمن کاهش مصرف 
این محصوالت به افزایش درآمد دولت و کاهش تورم 
داشته  توجه  خانوار  سبد  و  استراتژیک  کاالهای  بر 
باشند. حداکثر 10 میلیون نفر مصرف کننده دخانیات 
هستند ولی متاسفانه دود حمایت های دولت از این 
کاالی آسیب رسان به چشم ۷5 میلیون نفر از جمعیتی 

می رود که مصرف کننده این محصوالت نیستند.«

تبعات حذف مالیات بر مصرف 

تولید بیش از 47 میلیارد نخ سیگار در 9 ماه سال جاری
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نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسالمی چندی 
اقتصاد استان گلستان و  پیش اعالم کرد: »۷0 درصد 
سایر استان های شمالی مربوط به کشت توتون است. 
این حوزه کشتی  در  میلیارد هم  که صد  در جاهایی 
وجود ندارد، چارت ایجاد کرده اما استان گلستان که 
معیشت مردم آن بعد از کشت پنبه که از بین رفته، منوط 

به کشت توتون است، به اشتغال توجه نشده است.«
رحمت اهلل نوروزی همچنین با اشاره به حذف مرکز 
دخانیات از سوی وزارت صمت، تصریح کرد: »وزیر 
صمت به جای اینکه ابرو درست کند، چشم را هم کور 
کرده است. در سال گذشته 8 هزار میلیارد گردش مالی 
در عرصه دخانیات داشتیم اما وی بحث مرکز دخانیات 

را حذف کرده است.«

رشد کشت توتون با هدف گسترش صنایع دخانی 
در اینباره رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز گفته 
بود: »با استفاده از چالش اقتصادی موجود در کشور 
دنبال  به  بیشتر  فعالند  دخانیات  حوزه  در  که  افرادی 
که  است  در حالی  این  و  این صنعت هستند  توسعه 
تمام منابع جهانی متفق القول می گویند صنعت دخانیات 
ناپایدار است و باعث افزایش میزان مرگ و میر و کاهش 
بهره وری می شود. سرمایه گذاری بر صنعت دخانیات 
اقتصادی  زیرساخت های  به  رساندن  آسیب  باعث 
هدف  با  توتون  کشت  گسترش  می شود.  کشورها 
گسترش صنایع دخانی سبب می شود تا در زمین هایی 
که می توانست زیر کشت محصوالت استراتژیک برود، 
توتون بکاریم. مگر چند نفر مصرف کننده دخانیات در 
کشور داریم؟ حتی با فرض ظرفیت حداکثری، بیش 
از 10 میلیون مصرف کننده دخانیات نداریم، حال این 
از  که  کشور  میلیونی   85 حدود  جمعیت  با  را  عدد 
کاالهای استراتژیک کشاورزی استفاده می کنند مقایسه 
تاوان مصرف دخانیات آن  باید  نفر  میلیون  کنید. ۷5 
10 میلیون نفر را بدهند. تمام این شرایط و حمایت از 
محصوالت دخانی در حالی رخ می دهد که کشور ما 

عضو کنوانسیون کنترل دخانیات است.«
بهزاد ولی زاده با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مرجع اعالم رسمی مصرف دخانیات است 
و همین ستاد، اعداد اعالمی صنعت دخانیات را زیر 
به دنبال  بهداشت  »وزارت  کرد:  تاکید  برده،  سوال 
پیمایش های متعددی است تا عدد مصرف سیگار را 
به صورت دقیق استخراج و ثابت کند عدد باالی صنعت 
این صنعت در  نیست. مدیران  دخانی کشور صحیح 
صدد ترویج طرحی هستند که زمین های کشاورزی را 
به زمین کشت توتون تبدیل کند تا نیاز صنایع تولیدی 
داخل تامین شود. با ادامه این روند، به جای محصوالت 
کشاورزی که باید با حداقل قیمت به دست مردم برسد، 

توتون کشت شده و به دخانیات تبدیل می شود.«
حال  در  دنیا  اقتصاد  و  »صنعت  داد:  ادامه  ولی زاده 
متحول شدن است، بعد ما افتخار می کنیم که در حال 
توسعه صنعت دخانیات در کشورمان هستیم تا هم از 
واردات بی نیاز شویم و هم اقدام به صادرات این کاالی 
آسیب رسان کنیم. صنایع دخانی با اقداماتی مانند تغییر 
کشت  به  کشاورزی  کاالی  کشت  زمین های  کاربری 
دخانی  محصوالت  قیمت  افزایش  عدم  برای  توتون 
به دنبال واردات توتون خارجی، به فکر پایین نگه داشتن 
قیمت محصوالت دخانی هستند. این صنایع با هدف 

حفظ بازار مصرف از هر طریقی سعی می کنند مالیات 
کمتری برای کاالهای دخانی پرداخت شود در حالی که 
در دنیا ثابت شده است یکی از ابزار مهم کنترل مصرف 

دخانیات و کاهش تقاضا، افزایش مالیات است.«

تنباکوی معسل مصداق تبلیغ دخانیات است
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات همچنین با 
اشاره به اینکه بزرگنمایی آمار قاچاق دخانیات در تمام 
صنایع دخانی کشورهای مختلف ازجمله ایران وجود 
دارد، اظهار کرد: »این عدد را بیشتر اعالم می کنند زیرا 
اگر قاچاق را بیش از حد مجاز اعالم کنند، سیاستگذاران 
برای تصمیم گیری در حوزه کنترل دخانیات به شکلی 
عمل می کنند که مالیات دخانیات را افزایش ندهند که 
و  است  بازی  یک  این  یابد.  افزایش  آن  قاچاق  مبادا 
سازمان های نظارتی باید به موضوع ورود کنند. در طرح 
مطالعه استپس سال 1400 وزارت بهداشت، اطالعات 
به روز تری از مصرف دخانیات به دست می آوریم تا ببینیم 
قاچاق  و  مصرف  مورد  در  صمت  وزارت  که  آماری 
ولی زاده  است.«  آمده  کجا  از  می کند،  اعالم  دخانیات 
تاکید کرد: »تنباکوی معسل و اضافه کردن عطر و طعم به 
توتون به مصداق تبلیغ دخانیات شناخته شده زیرا باعث 
با  جذابیت محصول و گمراهی مصرف کننده می شود. 
وجود عطر و طعم ممکن است مصرف کننده دخانیات 
متوجه میزان ضرری که به بدنش وارد می شود نباشد. 
پس از ممنوعیت اضافه کردن عطر و طعم به محصوالت 
برنامه  در  تا  داشت  فرصت  صمت  وزارت  دخانی، 
چندساله میزان عطر و طعم را کاهش دهد و از سال 93 
تاکنون استفاده از عطر و طعم را حذف کند؛ در حالی که 
هم این ممنوعیت را اعمال نکرده اند و هم مجوز تولید 
اینگونه تولیدات را داده اند. اکنون هم اگر اعتراضی وجود 
داشته باشد، متوجه وزارت صمت است که می توانست 
ظرف حدودا ۷ سال این تولیدات را به حداقل برساند اما 
چنین نکرد و در چنین شرایطی تولیدکنندگان از وزارت 
بهداشت توقع دارند در زمینه تولید توتون و تنباکوی 
معسل کوتاه بیاید. االن نام کشور ما در سازمان جهانی 
بهداشت به عنوان کشوری که مصرف و تولید توتون 
معسل را ممنوع کرده ثبت شده است اما هنوز، هم تولید 

و هم مصرف آن را شاهد هستیم.«

کشاورزانی که با حمایت کم
محصول پرزحمت می کارند!

که  باشد  زراعی  صنعتی  محصول  تنها  شاید  توتون 
وزارت جهاد کشاورزی صفر تا صد تولی گری تولید 
آن را به وزارت صمت واگذار کرده است. محصولی که 
کشت آن کار هر کسی نیست و روزبه روز از جمعیت 
کشتکاران در این حوزه کاسته می شود. کشاورزانی که 
از پوشش های حمایتی کمتر برخوردارند ولی محصولی 
پرزحمت می کارند؛ مساعده ها، بذر، کود و سم خود را 
از شرکت دخانیات به عنوان یکی از زیر مجموعه های 
وزارت صمت دریافت می کنند و در  نهایت محصول 
خود را به خریدار انحصاری این گیاه می فروشند. در 
چنین شرایطی ریش و قیچی قیمت  گذاری هم دست 
کارشناسانی است که توتون را درجه بندی می کنند و 
گاهی  کارشناسان  این  که  می گویند  کشاورزان  البته 
جانب انصاف را هم رعایت نمی کنند. سختی کشت 
توتون باعث شده است که نسل جوان حاضر نباشد 

به این کار ادامه دهد. بر اساس آمارهای استخراج شده 
از گمرک در یک بازه زمانی هشت ساله، 9 میلیون و 
از کشور صادر و  توتون  انواع  تُن  294 هزار و 1۷1 
130 میلیون و 601 هزار و 354 تُن از این محصول 
به ایران وارد شده است. به میزان واردات توتون خام 
باید واردات سیگارت به عنوان محصولی آماده در قالب 
واردات رسمی و قاچاق را هم اضافه کرد. از توتون 
استفاده  سیگار  تولید  برای  کشور  مزارع  در  تولیدی 
امسال، 26  ابتدای  ماهه  بدانیم در 6   می شود. هر گاه 
میلیارد و 440 میلیون نخ سیگار در ایران مصرف شده 
است که این سیگارها یا در کارخانه های داخلی تولید 
متوجه  یافته اند،  راه  بازار  به  قاچاق  مسیر  از  یا  شده 
گردش مالی باالی این صنعت خواهیم شد. این گردش 
زمین های  برنامه ریزی  با  که  شده  موجب  باال،  مالی 
کشاورزان  چراکه  بروند،  توتون  کشت  زیر  بیشتری 
توتون کار به ویژه در شمال کشور می گویند که امکان 
کشت این محصول در تناوب دیگر محصوالت زراعی 
به  یاد شده  زراعی  و محصول  دارد  آنها وجود  برای 

صورت دیم کشت می شود.
برای تولید هر نخ سیگار که در عرض کمتر از چند 
دقیقه دود شده و به هوا می رود، میلیون ها دقیقه وقت 
یک  عنوان  به  سیگار  تولید  زنجیره  می شود.  صرف 
محصولی  می شود.  شروع  مزرعه  از  دخانی  محصول 
که کشت آن کاری بسیار دشوار است. به دلیل عدم 
انجام تحقیقات مناسب روی واریته های توتونی که بعدا 
در کارخانه ها کاغذ به دور آن پیچیده شده و با نصب 
فیلتر تبدیل به یک نخ سیگار می شود، راندمان تولید در 
مزارع چندان باال نیست. کشاورزان 9 ماه از سال درگیر 
کاشت، داشت و برداشت توتون می شوند، در حالی که 
می شود با استفاده از بذرهای اصالح شده، دوره رشد 
گیاه را کاهش داد و از توتون در تناوب کشت دیگر 

محصوالت زراعی استفاده کرد. 

مشقت زنان کشاورز در کشت توتون
کشت  مزارع  در  نقشی  چندان  ریحان آباد  در  مردها 
توتون ندارند. بیشتر کار نقل  و انتقال زنان بر سر زمین 
را عهده دار هستند و گاهی هم برگ های توتونی را که 
برای انتقال به گرمخانه آماده شده اند، به داخل این محل 
منتقل می کنند. مردها صرفا مالک زمین هایی هستند که 
زن ها روی آنها کار می کنند تا محصولی صنعتی تولید 
شود. آن طور که حبیب فالح، توتون کار ریحان آبادی 
به »شرق« می گوید: در استان مازندران سه نوع توتون 

باسما، ویرجینیا و بارلی کشت می شود.
او ادامه می دهد: »بعد از خشک شدن برگ های توتون، 
این برگ ها توسط کارشناسان اداره دخانیات درجه بندی 
می شوند تا قیمت گذاری شده و به کارخانه منتقل شوند 
که البته در این فرآیند، اغلب کارشناسان دخانیات درجه 
اختصاص  کشاورزان  محصوالت  به  را  نامرغوب تر 

می دهند تا پول کمتری به آنها پرداخت کنند.«
به گفته فالح، اکثر کشت کاران منطقه زمین ندارند و 
زمین  این کشاورزان  است.  استیجاری  آنها  زمین های 
کشاورزی را اجاره می کنند و سه به یک می کارند. یعنی 
سه قسمت محصول متعلق به کشاورز و یک قسمت 
کشاورز  این  می یابد.  اختصاص  زمین  به صاحب  آن 
اضافه می کند: بسیاری از کشاورزانی که 50 سال است 
ندارند. در حالی  که توتون در  بیمه  توتون می کارند، 

انحصار یک شرکت است و برای حمل محصول باید 
پروانه حمل داشته باشید و کسی هم به صورت آزاد 
این محصول را نمی خرد، چرا توتون کاران نباید بیمه 
پرسنل  تا ۷ هزار  باشند؟ شرکت دخانیات 6  نداشته 
دارد. کشاورز باید توتون را بکارد اما آن آقا که در اداره 
نشسته، بهترین حقوق را دریافت کند، بیمه هم باشد و 
سنوات بگیرد ولی کشت کاری که 50 سال است توتون 

کشت می کند، حتی بیمه هم نداشته باشد.

اگر بارندگی کم باشد
باردهی مزارع توتون به نصف کاهش می یابد

»برای  می گوید:  محصول  تولید  مشقت های  از  فالح 
نشاکاری، چندین مرحله  از  بعد  برگ مرغوب  تولید 
وجین، کود دهی، سم دهی و سرزنی انجام می شود تا به 
مرحله برداشت برگ برسیم. از هر بوته توتون، چهار یا 
پنج بار برداشت برگ انجام می شود. کشت توتون در 
مقایسه با گندم سود بیشتری دارد اما دردسرهای آن 
هم زیاد است. برای نشا باسما به ازای هر هکتار به 20 
کارگر نیاز است. برای ویرجینیا هم باید به 10 تا 12 
کارگر حقوق داد. اگر بارندگی کم باشد، باردهی مزارع 

به نصف کاهش می یابد.«
او می گوید: »اگر بارش ها مناسب باشد، نیازی به آبیاری 
بعد از نشاکاری وجود ندارد اما اگر هوا گرم باشد، 20 
تانکر چهارهزارلیتری آب به نشای کشت شده داخل زمین 
داده می شود. امکان خرید آب هم برای کشاورزان وجود 
اما از آنجا که گران تمام می شود و برای کشاورز  دارد 
نمی صرفد، کمتر کسی سراغ خرید آب می رود. همچنین 
توتون باسما حدود 5 تا 6 درجه دارد و تفاوت دو گونه 
باسما و ویرجینیا در اندازه برگ های آنهاست. توتون باسما 
بیان  او  نسبت به ویرجینیا برگ های کوچک تری دارد.« 
می کند: »از هر هکتار زمین یک ونیم تن باسما برداشت 
می شود. هر کیلوگرم باسمای درجه یک 40 هزار تومان 
و 600  هم 23هزار  یک  درجه  ویرجینیای  دارد.  قیمت 
تومان قیمت می خورد و اگر کشاورزان در هر هکتار دو 
تن محصول از این واریته را برداشت کنند، دو هزار تومان 

برای محصول درجه یکشان پاداش می گیرند.«

کشت ۵۰۰ هکتار توتون در مازندران
در واقع دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی تأمین 
غذای مردم است. طبیعی است که در چنین شرایطی 
مجوز  صدور  برای  تمایلی  چندان  وزارتخانه  این 
تغییر الگوی کشت به منظور تأمین نیاز کارخانه های 
دخانی را که محصولی تفننی برای قشری خاص تولید 
ترویج  و  کشت  کارشناس  اما  باشد  نداشته  می کنند، 
دخانیات بهشهر بیان می کند: »وزارت جهاد کشاورزی 
محدودیتی برای سطح زیر کشت توتون ایجاد نمی کند 
اما دخانیات برای خرید محصول، سهمیه دارد. به عنوان 
مثال روستای ریحان آباد در سال جاری می تواند صد 
میزان  این  روی  دخانیات  دهد.  تحویل  توتون  تُن 
برنامه ریزی می کند اما جهاد کشاورزی برنامه نمی ریزد 

که سطح خاصی از زمین زیر کشت برود.«
او درباره سطح زیر کشت توتون در مازندران می گوید: 
»اطالعات دقیقی ندارم اما در بهشهر، چلمردی، سورک 
و ساری هم کشت توتون وجود دارد. فکر می کنم حدود 
500 هکتاری بشود. دخانیات پول توتون را در انتهای 
فصل برداشت به کشاورزان می دهد. به ازای هر هکتار 

زمین، در طول فصل کشت دو میلیون تومان مساعده به 
کشاورزان در چند مرحله می دهد تا آنها بتوانند کارهای 
اولیه آمادگی زمین برای کشت را انجام دهند. در قبال این 
مساعده ها هم هیچ سودی از کشاورز نمی گیرد. همچنین 
کود و سم در اختیار کشاورزان قرار می دهد و هزینه 

حمل توتون تا کارخانه های سیگار را هم می پذیرد.«

تولید توتون معسل برای صادرات 
اگرچه تا همین چند سال پیش دخانیات در انحصار 
چند  به  گویا  انحصار،  این  رفع  برای  اما  بود  دولت 
شرکت بخش خصوصی هم مجوز فعالیت در زمینه 
شرکت های  همین  است.  شده  داده  سیگار  تولید 
به  اقدام  مازندران  مزارع  در  گذشته  سال  خصوصی 
با هدف تولید توتون معسل  خرید توتون کشاورزان 
ورودی  اقدام  این  نتیجه  در  و  کردند  صادرات  برای 
توتون به کارخانه های استان مازندران را در سال گذشته 
سال  در  می رسد  نظر  به  اما  کردند  مواجه  مشکل  با 
جاری وضع تحویل توتون به کارخانه های دخانیات، 
مطلوب تر از سال گذشته باشد. آمارها هم نشان می دهد 
که در سال جاری عالوه بر کاهش قاچاق، سیگار مورد 
نیاز جامعه بیشتر در داخل تأمین شده است. جدیدترین 
که  می دهد  نشان  صمت  وزارت  از  منتشر شده  آمار 
برآورد قاچاق سیگار از 13 میلیارد نخ در  6ماهه ابتدای 
سال 9۷ به 6میلیارد   و 90 میلیون نخ رسیده است. در 
این مدت قاچاق 53.2 درصد کاهش داشته و صادرات 
سیگار هم کاهش ۷6 درصدی در نیمه اول سال جاری 

داشته و به 36 میلیون نخ رسیده است.
در مدت یاد شده صادرات تنباکوی سنتی و معسل نیز 
43.3 و ۷۷.2 درصد کاهش داشته است، به  طوری  که 
در نیمه اول سال جاری 63.3 و 3۷.1 تُن تنباکوی سنتی 
و معسل صادر شده است. با  این  حال صادرات توتون 
نیمه اول سال جاری بیش از 9 برابر شده و به 931 تُن 
برآورد مصرف  آمار  این  رسیده است. همچنین طبق 
سیگار تغییری نداشته و تولید سیگار در نیمه اول سال 
جاری 26 میلیارد  و 440 میلیون نخ بوده که در مقایسه 
با تولید 19 میلیارد  و 650 میلیون نخی در مدت مشابه 
سال گذشته، 34.6 درصد افزایش داشته است. همچنین 
آمارها نشان می دهد که تعداد واحدهای فعال دخانی 
در بخش سیگار و تنباکو از 4۷ واحد در 6 ماهه ابتدای 
سال گذشته به 58 واحد در نیمه اول سال جاری رسیده 
است. واریزی اشخاص و شرکت ها برای محصوالت 
نیمه اول سال جاری در مقایسه  دخانی به خزانه در 

با مدت مشابه سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
باید  می شود،  برداشت  مزارع  از  که  توتونی  به هرحال 
وضعیت  شود.  تبدیل  نهایی  محصول  به  کارخانه  در 
بازار هم بر قیمت های نهایی محصوالت تولید شده در 
کارخانه های داخلی تأثیرگذار است. اگرچه توتون مزارع 
تأمین نمی کند و بخشی  نیازهای داخلی را  ایران همه 
شرکت  اما  می شود،  تأمین  واردات  مسیر  از  نیازها  از 
دخانیات، بر تولید این محصول در داخل کشور اصرار 
دارد. عطاء اهلل معروف خانی، رئیس مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور پیش از این در گفت وگو با 
»شرق« درباره تاریخچه تولید توتون و برنامه های این 
مجموعه گفته بود: »صنعت دخانیات ایران یک صنعت 
به  متکی  و  منحصر به فرد  ریشه دار،  انحصاری،  کامال 
به  توجه  با  بنابراین  است،  پیشرفته  بسیار  تکنولوژی 
تاریخچه این صنعت باید عنوان کرد که اولین نوع بذر 
توتون به نام سامسون در سال 18۷5 میالدی )سال 1253 
شمسی( از ترکیه به ایران )گیالن( آورده و کشت شد و 
سپس به استان های مازندران، گلستان و آذربایجان منتقل 
شد.« معروف خانی به این پرسش که مزارع داخل کشور 
چه بخشی از نیازهای صنعت دخانیات را تأمین می کنند، 
اینکه )به صورت  این گونه پاسخ می دهد: »با توجه به 
تقریبی( مزارع زیر کشت انواع برگ توتون و تنباکو به 
ترتیب در استان های گلستان )3500 هکتار و 10500 
تُن(، مازندران )هزار هکتار و 1500 تُن(، گیالن )۷00 
هکتار و 1400 تُن(، آذربایجان غربی )250 هکتار و 5۷5 
تُن(، کردستان )1500 هکتار و 3450 تُن(، اصفهان )490 
هکتار و 12۷5 تُن(، بوشهر )300 هکتار و 600 تُن(، 
و  هکتار   65( مرکزی  تُن(،  و 100  هکتار   50( فارس 
130 تُن( و خراسان رضوی )1۷0 هکتار و 510 تُن( 
بند دو  در  بنابراین همان  طور که  است،  متمرکز شده 
عنوان شد بسیاری از کمپانی های تولیدکننده سیگارت 
خرمن های آماده به مصرف خود را از خارج تأمین کرده 
توتون های روستایی  از  ایران  و فقط شرکت دخانیات 
)40 درصد( در خرمن خود استفاده می کند.« او درباره 
امکان توسعه سطح زیر کشت عنوان می کند: »با توجه 
به بررسی و مطالعات صورت گرفته، کشاورزان امکان 
توسعه سطح زیر کشت توتون تا پنج برابر میزان فعلی 
را دارند.« به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات کشور در  حال  حاضر میزان توتون وارداتی به 

کشور حدود 2۷ هزار تن است.

7۰ درصد اقتصاد استان گلستان وابسته به توتون

زمین های حاصلخیز کشاورزی زیر کشت تنباکو
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سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون  پیش  چندی 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران، بیشترین کاالی 
قاچاق کشف شده طی 9 ماهه امسال در این استان 
و  پوشاک  انواع  دخانیات،  خانگی،  لوازم  شامل  را 
ماه  دانست و تصریح کرد: »طی 9  الستیک خودرو 
سال جاری 60 هزار و 940 بازرسی در حوزه قاچاق 
کاال و خدمات صورت گرفته که رشد 6.11 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.«
مولفه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  محمدی پور  سعید 
با  مبارزه  داخل،  ساخت  به  کمک  و  تولید  رونق 
موضوع  »این  گفت:  است،  کاال  قاچاق  شوم  پدیده 
است.  صمت  سازمان های  بازرسی  اولویت های  از 
بنابراین تشکیل واحد ویژه مبارزه با کاالهای قاچاق 
و همکاری مشترک با دستگاه های مرتبط مثل پلیس 
امنیت اقتصادی از برنامه ها و اقدامات سازمان صمت 

تهران در این زمینه بوده است.«

مجموع قاچاق کشور
بیش از ۱۲ میلیارد دالر است 

معاونت  کشور،  در  قاچاق  معضل  با  رابطه  در 
مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصادی  پژوهش های 
پدیده  بررسی  به  گزارشی  در  اسالمی  شورای 
آثار  و  قاچاق  وقوع  شیوه های  و  ارز  و  کاال  قاچاق 
مجلس  پژوهش های  مرکز  از  نقل  به  پرداخت.  آن 
در  است،  آمده  گزارش  این  در  اسالمی  شورای 
و  باالدستی  اسناد  تأکید  وجود  با  گذشته  سال های 
بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع 
پدیده قاچاق کاال و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از 
روش های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه 
با کاستی هایی  امر،  متولیان  اراده کافی و مؤثر در  و 
رو به رو بوده است. در ادامه این گزارش گفته شده 
به  مربوط  آمارهای  بعد،  به   1392 سال  از  است، 
گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال نشان 
می دهد که در کمترین حالت، مجموع قاچاق ورودی 
 12 از  بیش  معکوس(  قاچاق  )شامل  خروجی  و 
میلیارد دالر بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور 
رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کاالها از 
لوازم  خانگی،  لوازم  سیگار،  کفش،  پوشاک،  جمله 
آرایشی و بهداشتی را شامل می شود. هر چند عوامل 
متعددی ازجمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع 
غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده 
قاچاق تاثیرگذار هستند، اما هدف اصلی این گزارش، 
احصا و طبقه بندی شیوه های وقوع قاچاق کاال و ارز 
راهکارهای  و  آثار  غیررسمی،  و  رسمی  مبادی  در 
مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده های 
تشکیل شده در دستگاه های متولی بررسی شده است. 
شناسایی و واکاوی هر یک از روش ها و شیوه های 
از  با هر یک  تا متناسب  وقوع قاچاق کمک می کند 
اتخاذ  آن  متناسب  راهکار  قاچاق،  وقوع  روش های 

گردد.
وقوع  شیوه های  و  روش ها  گزارش،  این  اساس  بر 

قاچاق به تفکیک اشاره شده و اولین بستر رویه های 
با  نادرست کاالیی  اظهار  آمده:  بیان شده و  وارداتی 
حقوق ورودی کمتر به جای کاالی با حقوق ورودی 
کاالی  تجمیع  اظهارنامه،  به  مربوط  اسناد  باال، جعل 
پوشش  در  قاچاق  کاالی  ورود  مرزنشین،  تعاونی 
مرجوعی کاالی صادراتی، خروج کاال از منطقه ویژه 
بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات 
با بیش اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق 
ورودی با جعل اسناد، اظهار خالف واقع مشخصات 
کاال و عدم اخذ مجوز و واردات کاال با مجوز جعلی 

ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.

رویه های صادراتی
از دیگر عوامل قاچاق است

همچنین در این گزارش گفته شده است که رویه های 
قاچاق  است.  قاچاق  بسترهای  دیگر  از  صادراتی 
گازوئیل  خروج  دیگر،  کاالی  پوشش  در  سوخت 
در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل 
با  گازوئیل  خروج  و  ریلی  نقل  و  حمل  طریق  از 
قاچاق  صادراتی،  تانکرهای  در  جاساز  مخزن  تعبیه 
شناورها  سوخت  سهمیه  از  سوءاستفاده  با  گازوئیل 
فاکتورهای  از  مکرر  استفاده  با  گازوئیل  قاچاق  و 
کاالی  پوشش  تحت  یارانه ای  کاالی  خروج  منشأ، 
استهالک  بدون  شیمیایی  کود  صادرات  صادراتی، 
مجوز یا با مجوز تکراری، ازجمله این موارد است. 
اعالم وصول  آمده:  هم  ترانزیتی  رویه های  مورد  در 
اظهارشده  کاالی  تخلیه  مقصد،  در  محموله  صوری 
در  اظهارنشده  کاالی  تخلیه  ترانزیت،  مسیر  بین  در 
بین مسیر ترانزیت و حمل کاالی قاچاق )از مبادی 
ازجمله  ترانزیت  کاالی  عنوان  تحت  غیررسمی( 
غیر رسمی  مبادی  از طرق  قاچاق  است.  موارد  این 
گزارش  این  در  که  است  قاچاق  بسترهای  دیگر  از 
مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کاال از مرزهای 
زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک 
آنها را کنترل نمی کند، ورود کاال از طریق خورها و 
اسکله های غیرمجاز و متروکه و ورود کاالی غیرمجاز 
از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی 

است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

انحراف در سرمایه گذاری و فرار سرمایه
از پیامدهای اقتصادی قاچاق است

همچنین در این مطالعه مهمترین پیامدهای اقتصادی، 
آثار  ازجمله  و  شده  بررسی  قاچاق  وقوع  اجتماعی 
در  اختالل  ایجاد  به  می توان  آمده:  قاچاق  اقتصادی 
سیاست های  ناکارایی  تولیدی،  واحدهای  فعالیت 
سرمایه،  فرار  و  سرمایه گذاری  در  انحراف  تجاری، 
بر  مبتنی  اقتصادی  تحلیل های  در  اشکال  ایجاد 
افزایش  و  درآمدها  کاهش  نادرست،  آمارهای 
هزینه های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق 
مصرف کننده اشاره نمود. همچنین قاچاق کاال و ارز 
دارای آثار اجتماعی است که ازجمله آن می توان به 

گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سالمت و 
دستگاه های  در  مالی  فساد  ایجاد  عمومی،  بهداشت 
در  مناطق  به  مهاجرت  تشدید   ،... و  قضایی  دولتی، 
ناهنجاری های  افزایش  آن  تبع  به  و  قاچاق  معرض 
اجتماعی اشاره کرد. همچنین با توجه به آثار وقوع 
قاچاق کاال و ارز در حوزه های مختلف و ضرورت 
مبارزه مؤثر با این پدیده، الزم است عالوه بر مسدود 
رسمی  مبادی  کنترل  غیررسمی،  مسیرهای  ساختن 
برخط  و  سیستمی  نظارت  و  قانون گذاری  طریق  از 
فرآیندها  همچنین  و  مقررات  و  قوانین  اجرای  بر 
هزینه  و  ریسک  تا  شود  انجام  گمرکی  رویه های  و 

مبادرت به قاچاق افزایش یابد.

مستندی از عدد واقعی قاچاق سیگار نداریم
گفت  باید  نیز  سیگار  قاچاق  خصوص  در  البته 
در  آن  تولید  میزان  با  می شود،  ارائه  که  آمارهایی 
کشور همخوانی ندارد. پیش از این نیز بارها رئیس 
کرده  تاکید  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه 
بود: »مستندی از عدد واقعی قاچاق سیگار در کشور 
وجود ندارد، ولی آمار منتج از مطالعات ملِی شیوع 
مصرف به صورت دوره ای منتشر می شود که فاصله 
حوزه  از  اعالمی  آمار  با  نخی  میلیارد   20 حداقل 
صنعت دارد. در بسیاری از کشورها با افزایش مالیات 
حتی قاچاق محصوالت دخانی کاهش هم پیدا کرده 
است و آخرین اطالعات و مستندات جهانی حکایت 
که  دارد  در کشورهایی  قاچاق  میزان  بودن  باالتر  از 
کرده اند  دخانی وضع  بر محصوالت  کمتری  مالیات 
و بانک جهانی شاخص فساد را عامل اصلی قاچاق 
نمی پذیریم  عنوان  هیچ  به  ما  می داند.  یافته  سازمان 
که افزایش مالیات محصوالت دخانی باعث افزایش 

قاچاق می شود.«
کد  طرح  اجرای  »با  کرد:  تصریح  ولی زاده  بهزاد 
صنعت  حوزه  در  دخانی  محصوالت  رهگیری، 
کد  این  اجرای  با  قاچاق  دغدغه  و  شد  ساماندهی 
تولید می شود  بین خواهد رفت. هر سیگاری که  از 
قابل  نقطه مصرف  تا  و  باشد  داشته  را  کد  این  باید 
رهگیری باشد. از توزیع کنندگان محصوالت دخانی 
هم خواسته ایم محصوالتشان را به مراکزی که فاقد 
کد  طریق  از  چون  نفرستند،  هستند،  فروش  پروانه 
مذکور، محصوالت رهگیری می شود و اماکن بدون 

مجوز مشمول مجازات های تعیین شده می گردند.«
بر  مالیات  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تومان  میلیارد  از 20 هزار  باالتر  دخانیات در کشور 
پایین سیگار  به قیمت  با توجه  است، گفت: »اکنون 
به  دخانی  محصوالت  قاچاق  بحث  کشور،  در 
خارج از کشور را داریم نه قاچاق ورودی. متوسط 
تا 5 دالر است،  قیمت جهانی دخانیات حدود 4.5 
 0.5 از  کمتر  ایران  کشور  در  قیمت  این  متوسط  اما 
میلیون   10 »حداکثر  افزود:  ولی زاده  است.«  دالر 
با  که  داریم  کشور  در  دخانیات  مصرف کننده  نفر 
در  دخانیات  بر  مالیات  درآمد  درصدی   61 کاهش 

حمایت ها  دود  متاسفانه   1401 سال  بودجه  الیحه 
نفر  میلیون   ۷5 به چشم  آسیب رسان،  کاالی  این  از 
از جمعیتی می رود که مصرف کننده این محصوالت 

نیستند.«
تولیدکنندگان،  انجمن  رئیس  راستا  این  در  البته 
دخانی  محصوالت  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
نیز با اشاره به لزوم اجرای ماده 1۷ آئین نامه اجرایی 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، گفت: 
تنباکوی معسل مصرفی، قاچاق  »بیش از 50 درصد 
افزود:  ادامه  در  تاجدار  محمدرضا  است.«  تقلبی  یا 
»وقفه ای چند روزه در تائید و پیگیری امورات جاری 
صدور  با  که  بود  آمده  وجود  به  تولیدی  واحدهای 
و  برنامه ریزی  مرکز  اقدام  و  صمت  وزیر  دستور 
نظارت بر دخانیات کشور، کارهای معوق و انباشته 
کوتاژها،  تائید  سفارشات،  ثبت  تائید  ازجمله  شده 
صدور مجوزهای عاملیت، صدور مجوزهای صادرات 
کارهای  البته  شد.  انجام  غیره  و  تنباکو  و  توتون 
زیربنایی و مهمی در صنعت دخانیات باقی مانده که 
در صورت حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
ارتقاء جایگاه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور به سازمان یا معاونت دخانی، امکان انجام آن 
فراهم می شود. ازجمله این مسائل می توان به مقابله 
با توجه به گستردگی مرزهای  با قاچاق اشاره کرد. 
جغرافیایی و بر اساس ماده 1۷ آئین نامه اجرایی قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزارت کشور، 
وزارت بهداشت، صنایع و امور خارجه باید در قالب 
انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، هماهنگی الزم را برای 
مبارزه با تجارت غیرقانونی با کشورهای همسایه از 
جمله امارات، عمان، عراق، آذربایجان و غیره انجام 
مرکز  اختیارات  از  فراتر  قانون  این  اجرای  که  دهند 

برنامه ریزی با جایگاه فعلی است.«
تاجدار همچنین با اشاره به ممنوعیت تولید و واردات 
تنباکوی معسل از نظر وزارت بهداشت طی سال های 
و  برنامه ریزی  مرکز  مقاومت  »به رغم  گفت:  اخیر، 
تعطیلی  از  بر دخانیات کشور در جلوگیری  نظارت 
تولید این محصوالت، بیش از 50 درصد از مصرف 
کشور که قریب به 6000 تُن برآورد شده، در اختیار 
گرفته  قرار  قاچاق  و  جعلی  کاالی  تولیدکنندگان 
با دخالت شخص وزیر  داریم  انتظار  بنابراین  است. 
و طرح موضوع در هیأت دولت بتوانیم مجددا تولید 
و واردات این کاال را از مبادی رسمی و قانونی انجام 
و محصولی کم ضررتر در اختیار مصرف کنندگان قرار 
کشوری  ستاد  دبیرخانه  رئیس  نیز  اینباره  در  دهیم.« 
وزارت  »رسالت  کرد:  تصریح  دخانیات  کنترل 
بهداشت حفظ سالمتی جامعه است و با هر اقدام یا 
فعالیتی که این رسالت را به خطر بیاندازد، برخورد 
خواهد کرد. از این رو با توجه به تاثیر مخرب استفاده 
از محصوالت دخانی ازجمله تنباکو بر سالمت مردم 
بند چهار  در  آن،  میزان مصرف  کاهش  منظور  به  و 
ماده سه دستورالعمل اجرایی بند الف ماده 2 قانون 
از شکل  استفاده  با دخانیات،  مبارزه  و  کنترل  جامع 

تولید  در  موادخانی  انواع  طعم  و  عطر  کاربرد  و 
تبلیغ،  مصادیق  از  بالعکس،  و  خوراکی  محصوالت 
تشویق و حمایت از محصوالت دخانی عنوان شده 
است که در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت 
معطر کردن  در سال 96،  در رأی صادره  نیز  اداری 
مواد دخانی از جمله توتون و تنباکو را ممنوع کرد.«

ورود سیگار قاچاق
از طریق ترانزیت برگشتی!

پیش از این نیز مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه قاچاق دخانیات 
ساالنه  مصرف  »برآورد  گفت:  شود  علت یابی  باید 
است.«  نخ  میلیارد   65 تا   60 بین  ایران  در  سیگار 
مسیرهای  »برای  کرد:  اضافه  پرهام فر  امیرمحمد 
عرضه  مراکز  و  دپو  مراکز  سیگار،  قاچاق  اصلی 
اکنون  و  است  شده  انجام  متعددی  اقدام های  آن 
دخانی  کاالی  با  برخورد  بخش  در  موفقیت  میزان 
بیشتر  کاالیی،  گروه های  دیگر  به  نسبت  سیگار  و 
بخش  این  در  را  تمرکز  بیشترین  انتظامی  نیروی  و 
داشته است.« مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه بیشترین روش ورود 
برگشتی  ترانزیت  طریق  از  کشور  به  قاچاق  سیگار 
است، گفت: »درباره این مسأله از سال 1394 بحث 
و در همان زمان مصوب شد که عبور محموله های 
صدور  با  و  کنترل  باید  کشور  از  دخانی  ترانزیتی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  خاص  مجوز 
را  کشور  از  عبوری  ترانزیت  میزان  بتوانیم  تا  باشد 
هم با میزان واردات رسمی همان کاال به کشور و هم 
ترانزیتی،  مقصد  کشورهای  در  آن  مصرف  میزان  با 

انطباق دهیم.«
در  سیگار  قاچاق  وضعیت  به  گذری  با  به هرحال 
سال های گذشته باید یادآوری کرد که در سال 96 
اعالم شده بود که قاچاق سیگار در آن سال  از 6 
یافت.  خواهد  کاهش  نخ  میلیارد   3 به  نخ  میلیارد 
افزایش  از  کاهش، خبر  به جای   9۷ در سال  ولی 
تولید  در حالیکه  داده می شود  قاچاق  برابری  چند 
افزایش  به  رو  همچنان  دخانی  محصوالت  داخلی 
است و به نظر برخی کارشناسان بیش از90 درصد 
نیاز جامعه را تامین می کند. با اشاره به این مسئله 
که آمار و ارقام سالهای گذشته با این حجم از تولید 
اعالم  اگر  نداشت،  همخوانی  دخانی  محصوالت 
می شود که مصرف ساالنه کشور 65 تا ۷5 میلیارد 
نخ سیگار و تولید داخلی آن 48میلیارد نخ است، 
می شود  اعالم   96 سال  در  که  است  چگونه  پس 
ساالنه در کشور 30 میلیارد نخ سیگار تولید می شود 
نخ است؟  میلیارد  میزان مصرف در حدود 55  اما 
یعنی همچنان حجم تولید و مصرف باال رفته ولی 
قاچاق روند صعودی دارد. در واقع از 30 میلیارد نخ 
سیگار تولیدی در سال 96 به 48 میلیارد نخ در سال 
98 رسیده ایم ولی متاسفانه با این حجم از افزایش 
به قاچاق آن،  ارقام مربوط  در تولید، هنوز آمار و 
یک عالمت سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می کند. 
نمی توان  دخانی  محصوالت  مصرف  آمار  از  البته 
افزایش  جامعه  مصرف  میزان  گذشت.  سادگی  به 
و  می چرخد  همچنان  هم  تولید  چرخ  کرده،  پیدا 
متاسفانه هنوز از کاهش میزان قاچاق و در ادامه آن 
کاهش هزینه های سالمت خبری نیست. به هرحال 
دخانیات  بر  مالیات  درصدی   10 ساالنه  افزایش 
مصوب  دخانیات  با  مبارزه  جامع  قانون  اساس  بر 
سال 85 همچنان به طور کامل اجرا نمی شود. این 
مالیات  منطقه  کشورهای  اکثر  در  که  درحالیست 
و  یافته  افزایش  چشمگیری  طرز  به  دخانیات  بر 
درصد   100 به  افزایش  این  کشورها  از  بعضی  در 
جهانی  سازمان  که  حالیست  در  این  می رسد.  نیز 
 ۷5 که  است  کرده  توصیه  کشورها  به  بهداشت 
بر  مالیات  عنوان  به  را  قیمت خرده فروشی  درصد 
در  میزان  این  متاسفانه  اما  کنند،  اخذ  دخانی  مواد 
خرده فروشی  قیمت  درصد   20 حدود  ما  کشور 
مواد  تولید  برای  جدید  مجوزهای  صدور  است. 
و  تبلیغ  مصادیق  از  جدید  برند  ثبت  یا  دخانی 
کنترل  نهم ستاد کشوری  با مصوبات جلسه  مغایر 
دخانیات است و برندهای جدید محصوالت دخانی 
که قرار است تولید شوند یا در حال تولید هستند، 
آنها  کدام  هر  قاچاق  میزان  شفاف  به صورت  باید 
اعالم شود. اگر این مسئله به درستی اعالم شود، ما 
به عنوان یک شهروند متوجه می شویم که با تولید 
هر برند چه میزان از قاچاق آن در بازار کاسته شده 
است. بنابراین افزایش قاچاق اگر قرار باشد افزایش 
تولید را در پی داشته باشد، می توان به عنوان یک 
از  حجم  این  که  داشت  را  دغدغه  این  شهروند 
تولید حتما در بحث عرضه و تقاضا این اطمینان را 
حاصل کرده که تولیداتش بازار هدف خود را دارد. 

بیشترین کاالی قاچاق کشف شده در 9 ماهه امسال

دخانیات، انواع پوشاک و الستیک خودرو
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از  غیرمنتظره،  اقدامی  در  پیش  چندی  موریس  فیلیپ  شرکت 
دولت ها خواست تا جلوی تولید دخانیات را بگیرند! مدیرعامل 
فیلیپ  موریس از جهانی بدون سیگار گفت و اظهار امیدواری 
کرد تا همان طور که پیش تر خودرو های بنزینی جای خود را به 
خودرو هایی با سوخت پاک داده اند، روزی برسد که در جهان 

هیچ کس سیگار نکشد.
در واقع زمانی که شرکت فیلیپ موریس این اظهارات را بیان 
کرد، توجه صنعت دخانیات به ایده های این کمپانی بزرگ تولید 
سیگار بیش از هر وقت دیگری جلب شد. این کمپانی بزرگ 
از دولت انگلیس به عنوان تأمین کننده بخش زیادی از دخانیات 
و  تنباکو  توزیع  و  تولید  جلوی  سال   10 مدت  به  تا  خواست 
سیگار را بگیرد و در چنین اوضاعی پیش بینی می شود به زودی 
تولید سیگار مارلبرو که متعلق به شرکت فیلیپ موریس است، 

متوقف شود.
به راحتی گذشت که  نکته مهم  این  از  این اوصاف نمی توان  با 
منفعت  و  موریس، سودآوری  فیلیپ  مانند  بزرگی  کمپانی های 
در  می دهند.  قرار  خود  سیاست های  اولویت  در  را  اقتصادی 
شرکت  توجه  که  است  آمده  گاردین  گفت وگوی  کامل  متن 
جلب  درمان  و  دارو  روی  سرمایه گذاری  به  فیلیپ موریس 
شده و آن ها از تجارت دخانیاتشان به عنوان تجارتی غیرقانونی 
با حرکتی جهانی و پویشی بزرگ  امیدوارند  برده اند. آن ها  نام 
جلوی مصرف سیگار را یک بار برای همیشه بگیرند. به هرحال 
از تولید  تا کنون سودهای کالن بسیاری را  این کمپانی بزرگ 
دید  باید  و  است  زده  جیب  به  پاندمی  زمان  در  حتی  سیگار 
سود سرمایه گذاری در سالمت اینبار برای آنها چقدر است که 

می خواهند دست از تولید این کاالی مرگبار بردارند.

سود کالن صنایع دخانی اینبار در »جهان بدون دود«
فیلیپ موریس  اکنون 50 درصد از سرمایه در حال گردش خود 
را به بخش درمان و بهداشت اختصاص داده است و مأموریت 
است.  کرده  معرفی  دود«  بدون  »جهان  عنوان  با  را  جدیدش 
به یک شرکت ساخت  پوند  میلیارد  کمپانی یک  این  همچنین 
دارو پیشنهاد داده است که در زمینه تولید داروی آسم فعالیت 
بهداشت  سازمان  اعالم  طبق  که  است  حالی  در  این  می کند. 
جهانی، ساالنه حدود 8 میلیون نفر در جهان به خاطر استعمال 
دخانیات جان خود را از دست می دهند و تعداد مصرف کنندگان 
دخانیات حدود یک میلیارد نفر تخمین زده می شود. کشور های 
دخانیات  پیشرفته  کشور های  برابر  چندین  توسعه  حال  در 
ما  کشور  در  آمار  این  که  بدانید  نیست  بد  و  می کنند  مصرف 
را  آمار  این  البته  است.  سال  در  نخ  میلیارد   65 حدود  چیزی 
مربوط  سیگار  مصرف  به  فقط  کرده،  اعالم  وزارت صمت  که 
می شود و سایر محصوالت دخانی، آمار جداگانه ای دارند. باید 
شرکت های  دیگر  آیا  فیلیپ موریس ،  شرکت  کنار  در  که  دید 
تولید محصوالت دخانی دنیا نیز به سمت جهانی بدون سیگار 
شامل  فقط  دخانیات  آسیب های  البته  نه.  یا  می کنند  حرکت 
انسان ها نمی شود بلکه محیط زیست را نیز در بر می گیرد. ساالنه 
گذر  در  و  می شود  رها  طبیعت  در  ته سیگار  میلیارد  چهارونیم 
سال ها، چندین  هزار تُن نیکوتین وارد آب و خاک شده است. 
ساالنه 9 میلیون اصله درخت در سراسر جهان برای تولید سیگار 
طرز  به  را  متان  گاز  و  منوکسیدکربن  حجم  و  می شوند  قطع 
زباله های  تُن  میلیون ها  تولید  به  و  باال می برند  توجهی  درخور 

شیمیایی منجر می شوند.

عملکرد صنایع دخانی
مغایر حقوق بشر در بخش سالمت است

دبیرکل  سیگار،  تولید  بزرگ  کمپانی  این  فعالیت  با  رابطه  در 
»این  کرد:  تصریح  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
شرکت برای فرار از مقررات و محدودیت های داخلی، فعالیت 

بین المللی خود را تحت شرکت Altria قرار داده است.«
محمدرضا مسجدی ادامه داد: »سال 2018 این شرکت با 180 
معادل   2019 سال  است.  داشته  معامله  دولتی  و  جهانی  بازار 
تنباکو،  و  سیگار  به  مربوط  جهانی  بازار  کل  درصد   28/4
نوع   15 از  و  بوده  کمپانی  این  سهم  آن  ملحقات  و  مشتقات 
این شرکت است.  به  سیگار معروف جهان، 6 رقم آن مربوط 
همچنین معروف ترین سیگار آن مارلبرو است که پرفروش ترین 
سیگار خارجی در سطح جهان است و البته اقالم متعدد دیگر 
با نام های مختلف زیر سایه این شرکت تولید و توزیع می شوند 
و حداقل 15 درصد سهم بازار مصرفی را در 100 کشور جهان 

در اختیار دارد.«
مسجدی تاکید کرد: »براساس بیانیه Cape Town در سال 2018 
عملکرد صنایع دخانی، مغایر حقوق بشر در زمینه سالمت اعالم 
شد. در حال حاضر ساالنه 8/۷8 میلیون نفر به علت عوارض 

مواد دخانی در جهان فوت می کنند. سهم شرکت فیلیپ موریس 
به  است  12درصد  معادل  دخانیات  جهانی  بازار  در   )PMI(
در  نفر  میلیون  یک  از  بیش  مرگ  مسئول  شرکت  این  عبارتی 

سال است.«

همکاری صنایع دخانی با شرکت های دارویی و مؤسسات 
سالمت بر خالف مقررات سازمان جهانی بهداشت است

وی با اشاره به اینکه این کمپانی در چهار ماه سال 2021، 156 
میلیارد نخ سیگار عرضه کرده است، تاکید کرد: »اخیرا شرکت 
شرکت  تصاحب  خرید.  را   Vectura دارویی  مؤسسه   ،PMI
توسط  که  تنفسی  اسپری های  و  افشانه ها  سازنده   Vectura
استفاده  تنفسی  بیماری های  و   COPD و  آسم  به  مبتال  بیماران 
داشته  به همراه  را  مهمی  تبعات   ،PMI شرکت  توسط  می شود 

است.«
دخانیات  کنترل  معاهده جهانی   5/3 ماده  به  اشاره  با  مسجدی 
با  دخانی  مواد  صنایع  و  شرکت ها  تعامل  ماده،  »این  افزود: 
شرکت های دارویی و مؤسسات مرتبط با سالمت را منع کرده 
انجمن ریه  و   ERS اروپا  انجمن ریه  نظیر  انجمن های علمی  و 
انگلستان BTS، هرگونه تعامل با صنایع و شرکت های وابسته به 
مواد دخانی را ممنوع و شاغالن در این مؤسسات در 10 سال 
کرده  منع  تحقیقاتی  و  علمی  همکاری  هرگونه  از  نیز  را  اخیر 

است.«
»بر  گفت:  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
تا متخصصان  اروپا توصیه کرده است  انجمن ریه  اساس،  این 
ترکیبات  و  اسپری ها  تجویز  از  مختلف  رده های  در  سالمت 
دارویی مربوط به شرکت های متعامل با صنایع دخانی خودداری 
کنند. همچنین اطالعات مربوطه به بیماران نیز داده شود تا از 

مصرف این داروها و وسایل امتناع ورزند.«

تالش برای واردات قانونی »مارلبرو« در ایران
جهان  از  موریس  فیلیپ  بزرگ  کمپانی  حالی  در  همچنین 
تولیدکننـدگان،  انجمن  رئیس  که  می کند  صحبت  دود  بدون 
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی در کشور اعالم 
با کوچکترین تغییری در وضعیت تولید  کرد: »در حال حاضر 
دخانی  محصوالت  زیادی  حجم  دخانیات،  مالیات  افزایش  یا 
برند مارلبرو و در کنار آن سایر برندهای غیر قانونی به کشور 
این  قانونی  واردات  یا  مشترک  تولید  بنابراین  می شود.  قاچاق 
برند، عالوه بر ایجاد درآمد برای دولت به شبکه قاچاق ضربه 

وارد می کند.«
محمدرضا تاجدار همچنین از رشد 14 درصدی تولید در 9 ماهه 
اول امسال خبر داد و گفت: »تولید سیگار در 9 ماهه امسال به 
4۷ میلیارد و 100 میلیون نخ رسیده، اما جزئیات افزایش تولید 
نشان می دهد که این رشد بیشتر مربوط به برندهای بین المللی 
کاهش  یا  مانده  ثابت  یا  سیگار  داخلی  برندهای  تولید  و  بوده 

یافته است. این موضوع متاثر از مالیات نخی سیگار است که در 
ابتدای سال عنوان کردیم به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.«

وی همچنین از رشد 98 درصدی تولید تنباکوی معسل و افت 
شدید واردات آن در 9 ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: 
در  معسل  تنباکو  تنی   149 واردات  و   3۷00 تولید  »مجموعه 
سال جاری فقط 43 درصد از برآورد مصرف را تامین می کند 
تولید  یا  رسمی  غیر  واردات  طریق  از  یا  کشور  نیاز  مابقی  و 
تقلبی تامین می شود.« بنابراین با مانور دادن به حجم باالی تولید 
سیگار و البی گری در خصوص عدم افزایش مالیات بر دخانیات 
نیز  و  آن  استعمال  کاهش  اصلی  فاکتورهای  از  یکی  به عنوان 
کاهش هزینه های سالمت مرتبط، به نظر می رسد رویای دستیابی 
به جهان بدون سیگار همچنان در حد یک رویا است تا زمانی 
که صنایع دخانی راهی جدید برای دستیابی به سودهای کالن 

بیشتر را پیدا کنند.

تولید سیگار به بیش از ۱۲ میلیارد نخ افزایش می یابد
اینکه  ایران ضمن  دخانیات  مدیرعامل جدید شرکت  همچنین 
کشت  به ویژه  دخانیات  صنعت  بررسی  برای  استانی  سفرهای 
تاکید  اولویت های خود دانست،  اولین  از  و برداشت توتون را 
با پشت میز نشینی نمی توان تحولی  کرد: »در شرکت دخانیات 
ایجاد کرد، بلکه حضور مستمر در میدان و کار جهادی می تواند 

وضعیت این صنعت را دگرگون سازد.«
محمد شیخان در ادامه گفت: »شرکت دخانیات می تواند جایگاه 
ویژه ای در تولید و نقش آفرینی ملی در عرصه اقتصاد داشته باشد 

و این با همدلی و همراهی شما محقق خواهد شد.«
بخش  در  دخانیات  شرکت  گره  اولین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با سیاست های غلط، هر  کشاورزی است، خاطرنشان کرد: »ما 
به  نبودیم  متوجه  و  کردیم  کوچکتر  را  کشاورزی  بخش  روز 
ایران،  دخانیات  شرکت  زدیم.  آسیب  زحمت کشانی  چه  سفره 
یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است و زمانی موفق خواهد شد 

که برنامه داشته باشیم.«
باالی  حجم  از  دخانیات  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  شیخان 
نقدینگی و پول در داخل کشور برخوردار است، به طرح این 
از تاریخ، سهم بیشتری  پرسش پرداخت که چرا در یک برهه 
داشتیم و االن 5 الی 6 درصد از بازار سهم ما است؟ همچنین 
قراردادهای  و  دخانیات  شرکت  تاریخی  سیر  به  اشاره  با  وی 
تاکید کرد: »من  این زمینه،  موازی توسط دولت اصالحات در 
عالقه مندم نگاه تاریخی داشته باشم. آنهایی که سال 1381 پای 
باز کردند، خیانت  شرکت های خارجی را به صنعت دخانیات 
کردند و اکنون ما شاهد این هستیم که سهم زیادی از بازار داخل 

ما متعلق به بازارهای خارجی بوده است.«
مدیرعامل جدید شرکت دخانیات با تاکید بر اینکه قراردادهای 
تصریح  است،  کرده  خم  را  کشور  دخانیات  کمر   ،1381 سال 
کنیم و  علم  قد  این صنعت مجددا  در  که  می دهیم  »قول  کرد: 

سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنیم . توجه به مسئولیت های 
اجتماعی و توجه به معیشت و رفاه پرسنل دخانیات باید مورد 
دشمن  و  هستیم  اقتصادی  جنگ  در  امروز  بگیرد.  قرار  توجه 
اقتصادی صورت  در جنگ  را  مختلفی  و  پیچیده  عملیات های 
می دهد و آنهایی که در این جنگ منافع دارند، نخواهند گذاشت 
و  همدلی  با  می خواهم  خود  همکاران  از  اما  شویم؛  موفق  ما 

همراهی خود کمک کنند که در این جنگ هم موفق شویم.«
به هرحال باید یادآور شد که مدیرعامل شرکت دخانیات همچنان 
جهادی  کار  یک  را  دخانی  محصوالت  سایر  و  سیگار  تولید 
توصیف می کند و از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ اقتصادی 
در حالی یاد می کند که این کشور بیش از سود اقتصادی همچنان 
می کند.  پرداخت  را  اقتصادی  بنگاه  این  سالمت  هزینه های 
نبوده  افراد  سالمت  فکر  به  دخانیات  صنعت  هیچگاه  بنابراین 
چراکه سودهای کالن این صنعت مغایر با دستاوردهای بخش 
سالمت است. پس باید بیش از هر وقت دیگری آگاهانه نسبت 

به اخبار مرتبط با صنایع دخانی رفتار کنیم. 

تولید سیگار در کشور باید شتاب بگیرد!
بازنشستگی  و  حمایت  صندوق  مدیرعامل  است،  به ذکر  الزم 
کارکنان فوالد در این خصوص تاکید کرد: »فضای تولید مانند 
فضایی مین گذاری شده است که در این فضای سنگین هم باید 
جان  و  کرد  عبور  آن  از  باید  هم  و  کرد  حمل  را  سنگین  بار 
سالم به در برد.« وی اظهار داشت:  »وضعیت اقتصادی در کشور 
از  یکی  دخانیات  شرکت  است.  کرده  سخت  را  تولید  شرایط 
قدیمی ترین شرکت های ایران است و شرایط امروز آن به دلیل 
اقدامات مسئوالن بوده و حق شرکت دخانیات این نیست. لذا 

باید این بخش  را بسازیم و توسعه دهیم.«
نیازمند شوک و  افزود: »شرکت دخانیات برای تحول  عامریان 
جهش است و نیاز به تالش همگانی دارد و این شرکت نیازمند 
دخانیات  شرکت  می خواهند  رقبا  است.  نو  انرژی  و  نو  فکر 
تعطیل و درب آن بسته شود و می خواهند بازار را به صورت 
انحصاری در اختیار داشته باشند، اما ما باید عرضه داشته باشیم 

و سهم دخانیات را از بازار افزایش دهیم.«
و  داریم  نیاز  بخش  این  در  نو  فکر  به  »ما  داشت:   اظهار  وی 
باید بسیاری از کارها به روزرسانی شود و از تکنولوژی روز و 
اصالح بذر استفاده کنیم و ضمن توجه به توتون کاران مدیریت 
این است که  رقیب  زیرا وظیفه  کنیم،  دنبال  نیز  را  رقبا  فضای 
سهم خود را از بازار افزایش دهد، اما ما باید بتوانیم سهم مان 
را از این بازار بگیریم.« وی با تأکید بر اینکه من حرف سیاسی 

نمی زنم،  اظهار داشت: »ما کار فنی می کنیم.«
داشت:  اظهار  فوالد  کارکنان  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
امسال  باید شدت و شتاب گیرد و پیش بینی می شود که  »تولید 
تولید سیگار به بیش از 12 میلیارد نخ افزایش یابد، این در حالی 
است که تا پیش از این میزان تولید ساالنه حدود ۷ میلیارد نخ بود. 
باید حواشی ها را در شرکت دخانیات کنار زد. ما به هیچ وجه به 
هیچکس باج نمی دهیم و فقط به تولید بیشتر و بازار بیشتر داخلی 
مجموعه  در  باید  ساختار  اصالح  یک  می کنیم.  فکر  خارجی  و 
اتفاق بیفتد، بنابراین به کارگرفتن فکر و انرژی بیشتر قطعا حواشی 
ایجاد می کند و خیلی ها نیز فتنه انگیزی می کنند اما نباید بگذاریم.«

افزایش ۵۰ درصدی تولید سیگار در زمان پاندمی
افزود:   رابطه  این  در  هم  دخانیات  شرکت  پیشین  مدیرعامل 
»شرکت دخانیات ایران بدون هیچ کمکی از دولت گذشته در 
شرایط تحریم و حتی شرایطی که من از آن به عنوان تروریسم 

اقتصادی یاد می کنم 50 درصد افزایش تولید داشته است.«
سیاوش افضلی ادامه داد: »وضعیت کشور امروز به گونه ای است 
موفقیت  برای  باید  فکری  چارچوب های  از  جدا  فرد  هر  که 
و  است  درصد  به 102  ما  تولید  االن  کند.  فعلی تالش  دولت 
از برنامه جلوتر هستیم. تعارض منافع در این سند زیاد است و 
باید بتوانیم از این صنعت دفاع کنیم و هنگام دفاع از این صنعت 

لکنت زبان نگیریم.«
در خاتمه باید این موضوع را تاکید کرد که هر قدر ما به عنوان یک 
شهروند آگاه باشیم و قوانین را مطالبه کنیم، بهتر می توانیم سالمت 
را  نکته  این  باید  نماییم.  تامین  جامعه  در  را  و جسم خود  روان 
همیشه در خاطر حفظ کنیم که صنایع دخانی با سرمایه گذاری در 
بخش سالمت قرار نیست هدف مخرب خود را تغییر دهند و تنها 
می خواهند وجهه ای قابل قبول از خود به بازار مصرف شان ارائه 
دهند. چگونه می توان در بخش سالمت سرمایه گذاری کرد وقتی 
از  را  خود  جان  دخانیات  استعمال  دلیل  به  نفر  میلیون ها  ساالنه 
دست می دهند. بنابراین این تنقضات بیش از هر وقت دیگری باید 
تاثیرگذار بر روی افکار عمومی و نیز تصمیم گیران در بخش های 

مختلف قرار بگیرد. 

رویای جدید فیلیپ موریس

سرمایه گذاری در بخش سالمت، با توقف تولید سیگار
سهم شرکت فیلیپ موریس در بازار جهانی معادل ۱۲ درصد و مسئول مرگ بیش از یک میلیون نفر در سال است
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در روستای آق قلعه، مردم از دخانیات، مشروبات الکلی و مواد مخدر 
این  از  کامال خودجوش  بلکه  به صورت دستوری  نه  اما  مبرا هستند 
موارد دوری می کنند. همچنین در این روستا بقالی وجود ندارد و بار ها 
پیش آمده که وقتی در محفل ها راجع به راه اندازی سوپرمارکت حرف 
زده می شود، همه معتقدند که سیگار فروختن در آن ممنوع باشد. مردم 

این جا قلباً از دود و دم بدشان می آید.
و  »سرعین«  به  است سری  بعید  باشد،  افتاده   اردبیل  به  گذرتان  اگر 
سرعین  به  پایش  که  هم  کسی  باشید.  نزده   معروفش  آب گرم های 
می رسد، حتما یادش می ماند محض کنجکاوی هم که شده، خودش را 
به روستایی برساند که روی تابلوی ورودی اش نوشته اند: »به روستای 
نمونه کشوری آق قلعه - بدون مواد مخدر، بدون دخانیات، بدون طالق- 
خوش آمدید«. اما اگر هنوز فرصت سفر به این دیار دست نداده، البد 
حسن شهرت آق قلعه به گوش تان رسیده که همه جا، در خبرگزاری ها و 
شبکه های اجتماعی، حرف از ویژگی های منحصربه فردش است. کافی 
است آق قلعه را در اینترنت جست وجو کنید تا فهرست بلند باالیی از 
مطالب مختلف در ستایش این روستا پیدا کنید که در همه شان هم 
تمرکز بر بدون طالق و بدون دخانیات بودنش به چشم می خورد. یکی 
از ساکنان آق قلعه درباره ویژگی های منحصربه فرد این روستا و میزان 
بهره اش از امکانات زندگی می گوید که مردم اینجا نجیب هستند و از 

دود و دم منتفرند.
سهیل قفقازی 30 ساله و متأهل که دارای کارشناسی دبیری ادبیات 
بودن  بی ارتباط  توضیح  در  است،  کشاورزی  حرفه اش  و  حقوق  و 
تحصیالت و شغلش می گوید که امیدوار بوده که باالخره جایی کاری 
پیدا کند، ولی چون از استخدام خبری نبود، به کشاورزی روی آورد. 
تبلیغات  از  به دور  آق قلعه  در  زندگی  واقعی  جنبه های  درباره  سهیل 
رسانه ای توضیح می دهد. دوره گرد هایی هستند که با خودرو به روستا 
به روستا ها و شهر های  از آن ها خرید می کنیم. گاهی هم  می آیند و 
اطراف یا سوپرمارکتی می رویم که در پمپ بنزینی در یک کیلومتری 
روستا قرار دارد. البته قبال یک بقالی داشتیم، اما چون صاحب اش برای 
زندگی به سرعین رفت، تعطیل شد. حاال دیگر شرایط فراهم نیست؛ 
بعضی ها می گویند سوپر زدن در روستا به صرفه نیست و بعضی های 
دیگر به این کار مایلند، اما سرمایه اولیه اش را ندارند. امکانات خاصی 
نداریم؛ یک مسجد، یک مدرسه ابتدایی و یک نانوایی همه امکانات 
روستای  به  باید  دبیرستان  و  راهنمایی  مقطع  برای  بچه ها  ماست. 
و  سرعین  بین  دانشگاه،  در  خواندن  درس  برای  و  بروند  »قشقالق« 
اردبیل انتخاب می کنند، اما انتخاب آسانی نیست. برای آنکه خودشان 
را به شهر برسانند، باید روزی دست کم 30 هزار تومان کرایه خودرو 
بدهند. زمستان ها این جا بسیار سرد و جاده راهبندان می شود به طوری 
و  وضع  این  با  نمی آید.  گیر  ماشین  روستا  از  رفتن  بیرون  برای  که 
با توجه به شرایط مالی اهالی، بیشتر بچه ها ترجیح می دهند مشغول 

کشاورزی و دامداری شوند. ما در آق قلعه مرکز بهداشت هم نداریم.
با این اوصاف نه تنها در روستا که در شهر هم از نظر کاری افق روشنی 
وجود ندارد. جوان تحصیل کرده با هزار امید و آرزو می رود شهر، با 
پول فروش گاو و گوسفند های پدرش مستأجر می شود و بعد از مدتی 
دست از پا درازتر بر می گردد به روستا. خب این جا هم زندگی ثبات 
ندارد. یک روز خشکسالی است؛ یک روز سرما می زند به محصوالت 
باید  کل  در  ولی  می میرند.  مریضی  از  دام هایت  یک روز  کشاورزی، 
متذکر شوم، ما مردم قانعی هستیم که با هم مدارا می کنیم. این را فقط 
بپرسید،  اگر  اطراف هم  از مردم شهر ها و روستا های  من نمی گویم، 
اهالی آق قلعه را به نجابت، آرام بودن و سربه زیری می شناسند. زن  و 
شوهر ها با هم کنار می آیند و مشکالتشان را با گفتگو و کمک گرفتن 

از ریش سفید ها حل می کنند. ازطرفی شما می دانید که اعتیاد و خیانت 
از دالیل اصلی طالق است. در آق قلعه، همان طور که گفتم، از اعتیاد 
خبری نیست. خیانت هم در روستای ما وجود ندارد، چون هم مردم 

نجیبی داریم و این جا همه یکدیگر را می شناسند.
وی در ادامه می گوید: »کسی که در زندگی به جایی برسد که طالق 
تنها راهکارش باشد، از حرف و نگاه مردم نمی ترسد. مسئله، بیشتر 
به ویژگی های شخصیتی مردم برمی گردد تا فشار اجتماعی. به عالوه 
معموال در همه روستا ها آمار طالق نسبت به شهر ها کمتر است. یکی 
دیگر از دالیل شهرت آق قلعه ادعایی است که گفته می شود در این 
روستا هیچ بیکاری وجود ندارد. در هیچ روستایی کسی بیکار نمی ماند؛ 
یکی می رود دنبال گاو و گوسفند. یکی کشاورزی می کند و یکی به 
مرغ ها دان می دهد. مانور دادن روی این موضوع به نظرم جنبه شعاری 
تبلیغاتی دارد. من که دوتا مدرک کارشناسی دارم و کشاورزی و  و 
دامداری می کنم، ازنظر خودم بیکار محسوب می شوم، چون نه گوسفند 

ربطی به حقوق دارد و نه گندم به ادبیات!«

انتظار تشویق از این روستا را داریم
بدون  روستای  آق قلعه  که  می شود  تأکید  »مدام  افزود:  همچنین  وی 
اعتیاد و بدون طالق است، اما درنهایت این تشویق ها حاصلی برای 
قبال قطب  ندارند. آق قلعه  تفریحی  این جا جوان ها هیچ  ندارد.  مردم 
و  کم  بسیار  کم آبی، محصول  به دلیل  االن  اما  بود،  تولید سیب زمینی 
به روستای ما هم محدود  زندگی مردم مشکل شده  است. کمبود ها 
نمی شود. سرعین که یک شهر گردشگری است و بعد از مشهد از نظر 

تعداد هتل دومین رتبه را در کشور دارد، یک بیمارستان ندارد.«

نقش ریش سفید ها در زندگی روستایی
فیروزه اخوان، 50 ساله و خانه دار است. خانم اخوان درباره حسن شهرت 
آق قلعه به بدون طالق و دخانیات بودن، می گوید: »مردم دهات ما از 
قدیم به ریش سفید ها خیلی اهمیت می  دادند و حرف آن ها برای همه 
بزرگ تر ها  حرف  هم  روستا  در  دخانیات  نبود  درباره  است.  حجت 
البته من نمی گویم هیچ کس در آق قلعه سیگار  تأثیرگذار بوده  است؛ 
نمی کشد، اما در جمع این کار را نمی کنند که ریش سفید ها ناراحت 
تأثیر ریش سفید ها  باشد«.  نشوند و برای جوان تر ها بدآموزی نداشته  
بر طالق، از جنبه پادرمیانی برای حل مشکالت زوجین است. خانم 
اخوان می گوید: »خب نمی شود گفت تا حاال هیچ طالقی در آق قلعه 
نداشتیم. زوج های انگشت شماری بوده اند که از هم جدا شدند، ولی 
در همه شان یکی از طرفین، از بیرون روستا بوده  است. خب ما هم 
دیگر عروس  ده های  به  دیگر عروس می آوریم و هم  از دهات های 
می دهیم و به ندرت پیش می آید که این زوج ها از هم جدا شوند، ولی 
در زوج هایی که هردوی شان مال آق قلعه اند، طالق نداریم. دلیل اش 
هم این است که ما درباره هم شناخت کاملی داریم. دختر و پسر از 
یک طبقه اند. شرایط خانوادگی و فرهنگی مشابهی دارند و به اصطالح 
هم کفو هستند.« وی ادامه داد: »اگر هم مشکلی در زندگی شان پیش 
آسان  را  ازدواج  ما  به عالوه  می کنند.  پادرمیانی  ریش سفید ها  بیاید، 
می گیریم و برای داماد شرایط بلندباالیی تعیین نمی کنیم. مهریه دختر ها 
بیشتر 14 سکه به  نیت 14 معصوم است و به تازگی بعضی ها 150 سکه 
تعیین می کنند. اما رسم خانه و ماشین دادن نداریم. بدون طالق بودن 
آق قلعه، وجوه پنهانی هم دارد که از چشم خیلی ها دور مانده است و در 

مطالب تبلیغی درباره این روستا حرفی از آن زده نمی شود.«
خانم اخوان ادامه می دهد: »خیلی ها اگر در زندگی شان مشکلی داشته 
 باشند، به خاطر بچه های شان می مانند که زیر دست پدر یا مادرخوانده 

روستای آق قلعه
بدون طالق و دخانیات

بزرگ نشود. همان تک  و توک افرادی که جدا شده اند هم با فرد 
و  می شناسند  را  همدیگر  همه  چون  نکرده اند،  ازدواج  دیگری 

می گویند اگر این آدم از فالنی جدا شد، به من هم وفا نمی کند.«

برخوردار از فرهنگ غنی ولی کمبود امکانات
یکی دیگر از جوانان آق قلعه می گوید: »نبود امکانات و فراهم 
نبودن بستر کار باعث مهاجرت جوانان از روستا می شود.« عرفان 
بدون  بر  عرفان  می خواند.  حقوق  و  دارد  سال   21 اعالیی پور 
دخانیات و طالق بودن آق قلعه صحه می گذارد، ولی می گوید 
که شهرت روستا برای اهالی امکانات و امتیازی به دنبال نداشته 
 است: »روستای ما از نظر امکانات فقیر است. وضعیت اینترنت 
یا  به سرعین  باید  امتحانات مجازی  بد است که موقع  آن قدر 
اردبیل برویم. برای ورزش و تفریح کردن هم همین طور، چون 
در آق قلعه سالن ورزشی نداریم. مدت ها پیش تصمیم گرفتند 
روستا را آسفالت کنند، ولی فقط نصف اش آسفالت شد و بقیه 
را رها کردند به امان خدا. بعد از زلزله اردبیل به چند خانوار 
تلفن ثابت دادند، اما از آن موقع تا حاال که این  همه جمعیت 
جدید  تلفن  خط  از  خبری  هیچ  شده  است،  اضافه  روستا  به 

نیست. بار ها نامه نوشته ایم و حتی از مخابرات استان پیگیری 
ما  روستای  نداریم!  کابل  می گویند  بی نتیجه؛  ولی  کرده ایم، 
طبیعت فوق العاده ای دارد و گردشگر هم زیاد می آید، اما رویش 
سرمایه گذاری نمی شود. تلفن همراه خیلی جا ها آنتن نمی دهد، 
اقامتگاه نداریم، خب مسافران در آق قلعه نمی مانند و فقط برای 
گشتن به این جا می آیند. همه این ها درحالی است که روستای 
ما خیلی شناخته شده است. در تلویزیون چندبار گزارش آق قلعه 
نیامده  است که مسئوالن  تا حاال پیش  را پخش کرده اند، ولی 
بگویند حاال که چنین روستایی هست، سری به آن بزنیم و ببینیم 

کمبودی و مشکلی هم دارد یا خیر.«
نکته ای که عرفان به آن اشاره می کند، در حرف های سهیل هم بسیار 
پررنگ بود. همه تأکید ها روی آق قلعه به تعریف و تمجید از آن 
محدود می شود و کسی درباره چند و چون زندگی در این روستا 
حرفی نمی زند. عرفان می گوید: »من شخصا روستا را به دلیل طبیعت 
بکر و فرهنگ غنی اش به شهر ترجیح می دهم، اما الزم است که از 
نظر امکانات به آق قلعه توجه شود. خیلی از جوان های تحصیل کرده 
از آق قلعه مهاجرت می کنند. من هم بعد از تمام شدن درسم در 

روستا شرایط کاری ندارم و باید به شهر بروم.«

یافته های یک مطالعه در سال 1399 با عنوان »کیفیت و کمیت کشش قیمتی سیگار در ایران« 
مطالعه،  یک  انجام  با هدف    health planing and managment بین المللی  ژورنال  در 
کشش قیمتی سیگار در ایران و تاثیر افزایش مالیات در قیمت این محصول انجام شد، حاکی 
از آن است که مالیات و عوارض باعث افزایش قیمت سیگار می شود؛ اما سیگاری ها ممکن 
است به جای کاهش مقدار سیگار، سیگارهای با کیفیت پایین تر و ارزان تر را خریداری کنند. 
پاسخگویی تقاضای سیگار به دلیل تغییر قیمت، معموالً با کیفیت و کمیت کشش قیمت 
)PED( سنجیده می شود. در واقع کشش قیمتی تقاضا )PED( شاخصی است که تغییر در 
مقدار تقاضای یک کاال را به دلیل تغییر در قیمت خود اندازه می گیرد و بسته به نوع محصول 
می تواند کشسان یا غیرکشسان باشد. به عنوان مثال، تقاضا برای انسولین در میان بیماران 
 PED دیابتی، نسبت به افزایش متناسب با قیمت انسولین، کم تر کاهش می یابد. در این حالت
یا کشش قیمتی تقاضا غیرکشسان است که نشان می دهد درصد تغییر در مقدار تقاضا کمتر 
از درصد تغییر قیمت خواهد بود. از سوی دیگر، تقاضا برای کاالهای لوکس مانند جراحی 

زیبایی به تناسب بیشتری نسبت به افزایش قیمت کاهش می یابد.
همه ما می دانیم، استعمال دخانیات در سطح جهانی از علل اصلی مرگ  و میر و عوارض 
قابل اجتناب است. مصرف سیگار به عنوان عامل خطر اصلی بسیاری از بیماری های واگیر 
و غیرواگیر شناخته می شود. همچنین هزینه های اقتصادی بسیار زیادی دارد. برای مثال در 
سال 2012 هزینه اقتصادی مربوط به سیگار، حدود 1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی 

جهانی بود و حدود 40 درصد از این هزینه در کشورهای با درآمد کم صرف می شد. یکی 
از مهم ترین سیاست ها در کاهش تقاضا برای سیگار، تنظیم قیمت این محصول است و 
تحمیل اشکال مختلف مالیات، یکی از راهبردهای کلیدی تنظیم قیمت برای جلوگیری از 
شروع مصرف و افزایش میزان ترک سیگار است. در واقع تعداد زیادی از مطالعات، تاثیر 
افزایش مالیات سیگار را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کردند و چندین 
مطالعه تجربی، شواهدی را در حمایت از آن ارائه می کنند. زمانی که کاالی جایگزین وجود 
داشته باشد، کشش قیمتی یک محصول نیز متفاوت است. کشش متقاطع تقاضا )XED( نیز 
شاخصی است برای نشان دادن تغییر در مقدار تقاضای یک کاال، در زمانی که قیمت کاالی 
جایگزین آن افزایش می یابد. برای مثال، زمانی که قیمت برنج افزایش می یابد، مردم می توانند 
به جای برنج، گندم بیشتری مصرف کنند و شرایط دیگر ثابت بماند. علی رغم شیوع زیاد و 
فزاینده مصرف دخانیات، تالش ها برای کاهش مصرف سیگار در ایران چندان موفقیت آمیز 
نبوده است. با اینکه مالیات می تواند راهبرد مؤثری برای کاهش تقاضا برای سیگار باشد، 
ولی ایران یکی از بدترین سیاست های مالیاتی دخانیات را در منطقه مدیترانه شرقی داشته 
است. مطالعات قبلی شیوع و عوامل تعیین کننده مصرف سیگار در ایران را بررسی کرده اند، 
اما هیچ مطالعه ای در ایران برای سنجش کشش تقاضای سیگار وجود ندارد. بر همین اساس 
پژوهشگران با انجام یک مطالعه، کشش قیمت و درآمد سه نوع سیگار مصرفی ایرانیان را 
بررسی کردند. برای انجام این تحقیق، از داده های پیمایش درآمد و هزینه های خانوار ایرانی 

در سال 1396 که در تمام 31 استان ایران انجام گرفت، استفاده شد. در مجموع 39 هزار و 
864 خانوار در این پیمایش شرکت داشتند. بر اساس بررسی های این مطالعه، به نظر می رسد 
که برندهای غیرایرانی بیشترین سهم هزینه را در خانواده های ایرانی داشته اند. برندهای 
ایرانی 3۷ درصد از کل هزینه ها سهم داشتند. به طور متوسط، خانوارهای ایرانی حدود 0.03 
درصد از کل هزینه خانوار خود را صرف خرید انواع دیگر محصوالت سیگار کرده اند. 
همچنین نتایج حاکی از آن است که برندهای سیگار غیر ایرانی، بیشترین کشش مصرف 
را در بین سه نوع سیگار دارند. پژوهشگران این مطالعه در خصوص نتایج به دست آمده، 
می گویند: »کشش قیمتی تقاضا یا PED برای سیگارهای برندهای ایرانی کم تر از برندهای 
غیر ایرانی است. بنابراین، اقدامات اقتصادی مانند مالیات که قیمت سیگار را افزایش می دهد، 
می تواند یک ابزار سیاسی مفید برای محدود کردن شروع و شدت مصرف سیگار در ایران 
باشد. با این وجود، کارایی چنین سیاستی به مدیریت بهتر مالیات مارک های مختلف سیگار 
بستگی دارد.« به گفته این محققان، یافته های این مطالعه می تواند به سیاستگذاران کمک کند 
تا درک بهتری از استراتژی مالیات بر سیگار و اجرای سیاست های مبتنی بر شواهد در ایران 
داشته باشند. الزم به ذکر است که در انجام این تحقیق، عنایت اله همایی راد و آنیتا ریحانیان، 
نوا  اداره بهداشت  از  پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیالن، محمد حبیب اله پولوک 
اسکوشیا کانادا و ستار رضایی از مرکز تحقیقات تعیین کننده های محیطی سالمت دانشگاه 

علوم پزشکی کرمانشاه، با یکدیگر مشارکت داشتند.

برندهای سیگار غیر ایرانی بیشترین کشش مصرف را دارند
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مصرف سیگار به دلیل نیکوتینی که در آن وجود دارد 
بسیار خطرناک است. نیکوتین سمی بسیار قوی است 
که به تمام ارگان های بدن آسیب می رساند و قدرت 
اعتیاد باالیی دارد. مصرف نیکوتین باعث سرخوشی 
و ایجاد حس آرامش به صورت موقتی می شود و ترک 
نظارت روان پزشک و روانشناس  باید تحت  نیز  آن 
و  پرمصرف ترین  از  یکی  گیرد.  انجام  متخصص 
مصرف  جهان  سراسر  در  که  موادی  اعتیادآور ترین 
می شود، نیکوتین است. استنشاق غیرفعال دود سیگار 
با بروز سرطان ریه در بزرگساالن و بیماری تنفسی 
دخانیات  مصرف  واقع  در  است.  همراه  کودکان  در 
به رغم داده های حاکی از خطرناک بودن آن، گواه بر 
خواص اعتیادآوری قوی نیکوتین است. کاهش میزان 
مصرف سیگار در جوانان مصادف با سال هایی است 
که طی آن درصد بیشتری از جوانان اظهار می دارند، 
مصرف سیگار با خطر بهداشتی بزرگی همراه است 
و مصرف یک پاکت سیگار در روز یا بیشتر را عمل 
قبیحی می دانند. نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی 
که پس از تشخیص سرطان ریه عادت سیگارکشیدن 
خود را ترک می کنند، احتماالً نسبت به افرادی که به 
عادت خود ادامه می دهند، بیشتر عمر خواهند کرد. به 
نقل از هلث دی نیوز، محققان ایتالیایی به این نتیجه 
رسیدند که بیماران مبتال به سرطان ریه که در زمان 
تشخیص یا مدتی بعد از آن، سیگار را ترک می کنند، 
نسبت به بیمارانی که هرگز آن را ترک نمی کنند، مدت 
بیشتر   )%29( سوم  یک  تقریباً  ماندنشان  زنده  زمان 
است. دکتر »ساوریو کاینی«، نویسنده این مطالعه در 
مؤسسه تحقیقات سرطان، پیشگیری و شبکه بالینی 
عامل  مهم ترین  »سیگار  گفت:  ایتالیا،  فلورانس  در 
نرخ  با  خطر سرطان ریه است. سرطان ریه معموالً 
بقای نسبتاً ضعیفی همراه است.« وی خاطرنشان کرد: 
»سیگار کشیدن مداوم بر سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی 
می گذارد، ریسک عوارض جراحی را افزایش می دهد 
احتماالً  می دهد.  کاهش  را  پرتودرمانی  اثربخشی  و 
منجر  نهایت  در  که  است  اثرات  این  همه  مجموع 
برای  بیشتری  شانس  سیگار،  ترک کنندگان  می شود 

زنده ماندن نسبت به افراد سیگاری داشته باشند.«
و  پرتودرمانی  مانند  درمان هایی  محققان،  گفته  به 
شیمی درمانی در غیاب تنباکو مؤثرتر هستند. همچنین 
پیشرفت  و  رشد  باعث  سیگار  در  موجود  نیکوتین 
که سیگار یک  در همه سرطان هایی می شود  تومور 
عامل خطر شناخته شده برای آنهاست. این یافته پس 
از تجزیه و تحلیل 21 مطالعه منتشر شده بین سال های 
1980 تا اواخر سال 2021 به دست آمد. در مجموع، 
آنها بیش از 100 هزار بیمار مبتال به سرطان ریه را 
بررسی کردند. بر اساس این یافته ها، این تیم پیشنهاد 
کرد که برنامه های ترک سیگار باید بخشی از برنامه های 
درمانی سرطان ریه باشد تا بیماران تشویق و حمایت 
الزم را برای افزایش شانس بقای خود دریافت کنند. 
همچنین در حالی که پیش بینی می شود پیشرفت های 
آموزش به کاهش 6.2 میلیون مورد ابتال به زوال عقل 
در سال 2050 منجر شود، اما متخصصان اظهار داشتند 
که این پیشرفت ها با روند افزایشی چاقی، قند خون 
استعمال دخانیات خنثی می شود. متخصصان  باال و 
تا سال  پیش بینی کرده اند که  بررسی جدید  در یک 
در  بزرگسال  میلیون  به 153  نزدیک  میالدی   2050
جهان دچار عارضه زوال عقل خواهند بود. بر اساس 
نتایج این مطالعه ، تعداد بزرگساالن مبتال به زوال عقل 
در سراسر جهان ممکن است از حدود 5۷.4 میلیون 
نفر در سال 2019 به 152.8 میلیون نفر در سال 2050 
افزایش یابد که از عواملی مانند چاقی دوران میانسالی، 
استعمال سیگار و انزوای اجتماعی ناشی می شود. در 
حالی که پیش بینی می شود پیشرفت های آموزش به 
کاهش 6.2 میلیون مورد ابتال به زوال عقل در سال 
که  داشتند  اظهار  متخصصان  اما  شود،  منجر   2050
خون  قند  چاقی،  افزایشی  روند  با  پیشرفت ها  این 
باال و استعمال دخانیات خنثی می شود. به گفته آنها، 
فشارخون  زوال عقل شامل  بروز  در  عوامل خطرزا 
باال، افسردگی، عدم تحرک بدنی، دیابت، مصرف مواد 
الکلی، وارد شدن ضربه به سر، قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا و سطح پایین تحصیالت است. همچنین 
پیش بینی می شود که میزان زوال عقل در هر کشوری 
روند صعودی داشته باشد، به گونه ای که در ژاپن تا 
2۷ درصد و در ایاالت متحده حدود 99.6۷ درصد 
افزایش یابد. محققان تخمین زده اند که میزان شیوع 
زوال عقل تا سال 2050 تقریبا 11۷ درصد افزایش 

دلیل رشد جمعیت سالمندان  به  تنها  این  و  می یابد 
است؛ عاملی که پیش بینی می شود شدیدترین تاثیر را 
در شرق آسیا داشته باشد. به گفته محققان در سال 
به زوال  2030 میالدی 83.2 میلیون بزرگسال مبتال 
عقل و در سال 2040 میالدی 116 میلیون مبتال به این 
عارضه در سراسر جهان وجود خواهد داشت. به نقل 
از فوربس، محققان موسسه سنجش و ارزیابی سالمت 
دانشگاه واشنگتن اظهار داشتند برای کاهش خطر ابتال 
به زوال عقل، سیاستگذاران باید از برنامه های کم هزینه 
سیگار  ترک  و  سالم  غذایی  رژیم  ورزش،  ترویج 

حمایت کنند.

تجربه پرخاشگری و اضطراب
با هر بار استعمال دخانیات

دخانیات  استعمال  مضرات  دیگر  از  همچنین 
سرخوشی های زودگذر برای فرد استعمال کننده است. 
می گوید:  اینباره  درباره  روانشناس  متخصص  یک 
رفتار عادت می شود، حس خوبی حتی  »وقتی یک 
به طور موقت و کاذب در فرد ایجاد می کند. استعمال 
در  موجود  نیکوتین  است.  طور  همین  هم  سیگار 
در عرض  می شود،  در خون  تغییراتی  باعث  سیگار 
چند ثانیه به مغز می رسد و باعث ترشح هورمون هایی 

در مغز می شود.«
نسرین فنایی در ادامه افزود: »هر چند در ابتدا ترشح 
بیش از حد دوپامین با تحریک نیکوتین حس خوبی 
ایجاد می کند، اما ماندگار نخواهد بود و میزان دوپامین 
ادامه  در  و  می کند  پیدا  افت  کوتاهی  مدت  از  بعد 
هورمون کورتیزول یا هورمون استرس ترشح می شود 
ایجاد بهم ریختگی در فرد می شود. یکی  که باعث 
است  دوپامین  هورمون  عصبی  دهنده های  انتقال  از 
که اثراتی هم چون شادی و آرامش دارد. وقتی فرد 
حتی به اهداف کوچکی دست پیدا می کند، مغز به او 
پاداش می دهد. وقتی هورمون پاداش یا دوپامین ترشح 
می شود، فرد با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی احساس 
قدرت باالیی دارد اما اگر دوپامین پالس ایجاد شود، 
یعنی دوپامین بیش از حد خود و به صورت تصاعدی 

باال برود، اختالل در رفتار به وجود می آید.«
فنایی ادامه داد: »تاثیرات منفی بر روی دو هورمون 
استروژن و پروژسترون به صورت کاهشی بروز پیدا 
تحریک پذیری  برابر  در  استروژن  هورمون  می کند. 
از  نتیجه پس  و اضطراب محافظت  خوبی دارد. در 
فرد تحریک پذیر خواهد شد  مدتی مصرف سیگار، 

یعنی نسبت به سایر افراد زودتر عصبانی می شود و 
کنترل کمتری بر رفتار خود خواهد داشت و میزان 
پرخاشگری و اضطراب بیشتری تجربه خواهد کرد. 
در نتیجه مجدد رو به سیگار کشیدن می آورد تا حس 

و حال خوبی تجربه کند.«
این روانشناس گفت: »از دیگر هورمون ها که سیگار 
اثر دارد، پروژسترون است. پروژسترون  بر روی آن 
تاثیرات مثبتی در از بین بردن نوسانات خلقی، از بین 
بردن اضطراب و همچنین کاهش اختالالت خواب 
میزان  با  بدن  می شود  باعث  سیگار  مصرف  دارد. 
پروژسترون خود به تعادل نرسد و دچار اختالل شود، 
بنابراین فرد برای رسیدن به آرامش تمایل بیشتری به 
مصرف سیگار پیدا می کند. خصوصا در زنان که در 
کشیدن سیگار خیلی بیشتر از مردان کاهش هورمون 
به  بیشتری  اختالالت  و  می افتد  اتفاق  پروژسترون 
همراه دارد.« فنایی توضیح داد: »هورمون اُکسی توسین 
دهنده  انتقال  است،  معروف  شادی  هورمون  به  که 
عصبی شگفت انگیزی است. طبق مطالعات محققان 
دانشگاه کالیفرنیا، این هورمون باعث باال بردن سطح 
ایجاد  در  و  می شود  زنان  زندگی  از  رضایت مندی 
می کند.  ایفا  مهمتری  نقش  مردان  به  نسبت  شادی 
استرس یکی از عوامل مهم موثر بر اُکسی توسین است 
و باعث کاهش این هورمون و در نتیجه کاهش شادی 

و رضایتمندی می شود.«

میزان استعمال سیگار
استرس فرد را افزایش می دهد

میزان  سیگار،  مصرف  ابتدای  »در  کرد:  تاکید  فنایی 
کاهش  ادامه  در  اما  می رود  باال  بسیار  اُکسی توسین 
شدید خواهد داشت و در نتیجه استرس باال می رود. 
در نتیجه زنان با مصرف سیگار خیلی شادتر از مردان 
برقرار  هورمونی  تعادل  بدن  وقتی  اما  بود  خواهند 
کند، میزان غم و ناراحتی زنان نسبت به مردان بیشتر 
می شود. در واقع سطح باالی هورمون اُکسی توسین 
باعث می شود فرد عواطف بیشتری به خرج دهد و 
محبت آمیزتر از معمول خود رفتار کند اما با افزایش 
مضطرب  و  حوصله  بی  پرخاشگر،  فرد  استرس، 
خواهد شد.« این روانشناس گفت: »به نظر می رسد 
افراد با در نظر گرفتن فواید موقت و مضرات جبران 
ناپذیر سیگار کشیدن به نتیجه مطلوب در خصوص 
پسندیده  عادات  به  خود  نادرست  عادت  تغییر 

جایگزین، خواهند رسید.«

سالمت قلب با استعمال دخانیات سازگار نیست!
در  را  دیگری  مضرات  دخانیات  استعمال  همچنین 
در  است.  قلبی  آنها، مشکالت  از  یکی  که  دارد  پی 
واقع عادت هایی که سالمت قلب را به خطر می اندازد 
شامل نداشتن فعالیت بدنی، سیگارکشیدن، استرس و 
مصرف غذاهای ناسالم می شود. قلب مهمترین عضو 
بدن است و جزو اندام های حیاتی بدن در نظر گرفته 
می شود. به نظر می رسد که انجام تمرینات ورزشی 
ایجاد  و  کم کلسترول  غذایی  مواد  مصرف  کاردیو، 
تغییرات در سبک زندگی به بهبود سالمت قلب کمک 
شایانی می کند. افراد باید از عادت هایی که سالمت 
این  مهمترین  کنند.  دوری  اندازد  خطر  به  را  قلب 
عادت ها، نداشتن فعالیت بدنی است. در واقع نتایج 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که فعالیت بدنی 
به حفظ سالمت قلب کمک زیادی می کند؛ بنابراین 
ضروری است که به طور منظم ورزش کنید. توصیه 
شده است که افراد از فعالیت هایی با شدت کم مانند 
سپس  و  کنند  شروع  دقیقه   20 مدت  به  پیاده روی 
مدت زمان و شدت ورزش را به مرور زمان افزایش 
دهند. ورزش کردن عالوه بر اینکه به بهبود عملکرد 
قلب کمک می کند، باعث کاهش کلسترول، کاهش 

فشارخون و وزن می شود.
سیگارکشیدن  است.  سیگارکشیدن  دیگر،  عادت 
آسیب زیادی به اندام های بدن از جمله قلب و ریه ها 
وارد می کند، به طوری که یک سوم مرگ و میرهایی 
که به دلیل ضعیف شدن قلب رخ می دهد، از سیگار 
عنصر  کربن  مونوکسید  می گیرد.  نشأت  کشیدن 
اصلی سیگار است که باعث کاهش شمارش گلبول 
می شود؛  خون  کلسترول  افزایش  و  خون  قرمز 
بنابراین توصیه شده است که افراد مصرف سیگار 
را کاهش دهند یا حتی آن را ترک کنند تا عملکرد 

قلب بهبود یابد.
استرس بیش از حد ناشی از کار، مشکالت خانوادگی 
یا هر دلیل دیگر نیز می تواند به قلب فشار وارد کند 
و باعث افزایش سطح کلسترول خون شود. عالوه بر 
این، استرس زیاد ممکن است به شریان ها آسیب وارد 
کند و خطر بروز حمالت قلبی را چندین برابر افزایش 
دهد. افراد به منظور مقابله با استرس معموالً سیگار 
می کشند یا بیش از حد غذا می خورند، که این موارد 
افزایش می دهد.  را  به قلب وارد می شود  آسیبی که 
بنابراین الزم است در صورت استرس داشتن ورزش 
کنید تا میزان ترشح هورمون ها در بدن تنظیم شود و 

عملکرد قلب بهبود پیدا کند. راه های مؤثر برای کاهش 
استرس شامل مدیتیشن، گوش دادن به موسیقی، وقت 

گذراندن با خانواده یا دوستان می شود.
باعث  نیز  شده  فرآوری  و  ناسالم  غذاهای  مصرف 
افزایش فشارخون و سطح کلسترول خون می شود و 
در این صورت، خطر ابتال به بیماری های قلبی افزایش 
پیدا می کند. بنابراین توصیه شده است از مواد غذایی 
سالم و مغذی استفاده کنید تا عالوه بر بهبود عملکرد 

قلب به کاهش وزن خود نیز کمک کنید.

پیامدهای ترک سیگار مورد توجه باشد
در واقع باید متذکر شد، سیگار کشیدن یکی از علل 
اصلی مرگ و میر قابل پیشگیری در ایاالت متحده است، 
گزارش  به  باشد.  دلهره آور  می تواند  نیز  آن  ترک  اما 
مدیکال نیوز، بسیاری می ترسند که زمان زیادی طول 
بکشد تا شاهد بهبود در سالمت و تندرستی باشند، اما 
فواید سالمتی تنها یک ساعت پس از آخرین سیگار 
شروع می شود و همچنان بهبود می یابد. ترک سیگار به 
معنای شکستن چرخه اعتیاد و اساساً سیم کشی مجدد 
مغز برای توقف هوس نیکوتین است. در واقع فواید 
سیگار  آخرین  از  پس  ساعت  یک  تنها  سیگار  ترک 
شروع می شود. به محض اینکه یک فرد سیگار را ترک 
کرد، بدن او به روش هایی شروع به بهبودی می کند. 20 
دقیقه پس از کشیدن آخرین سیگار، ضربان قلب کاهش 
می یابد و به حالت عادی باز می گردد. فشار خون شروع 
به کاهش می کند و گردش خون ممکن است شروع به 
بهبود کند. سیگار حاوی مقدار زیادی سموم شناخته 
دود  در  موجود  گاز  کربن،  مونوکسید  جمله  از  شده 
سیگار است. پس از تنها 12 ساعت بدون سیگار، بدن 
خود را از مونوکسید کربن اضافی سیگار پاک می کند. 
سطح مونوکسید کربن به حالت عادی باز می گردد و 
سطح اکسیژن بدن را افزایش می دهد. تنها یک روز پس 
از ترک سیگار، خطر حمله قلبی شروع به کاهش می کند 
و در عرض یک روز پس از ترک سیگار، فشار خون 
بیماری  به  ابتال  و خطر  می کند  کاهش  به  فرد شروع 
قلبی ناشی از فشار خون باال ناشی از سیگار را کاهش 
می دهد. در این مدت کوتاه، سطح اکسیژن فرد افزایش 
می یابد و انجام فعالیت های بدنی و ورزش را آسان تر 
می کند و عادات سالمت قلب را ترویج می کند. سیگار 
چشایی  و  بویایی  حس  مسئول  عصبی  پایانه های  به 
آسیب می رساند. در کمتر از 2 روز پس از ترک، فرد 
ممکن است حس بویایی قوی تر و طعم های زنده تر را 
با التیام این اعصاب متوجه شود. 3 روز پس از ترک 
سیگار، سطح نیکوتین در بدن فرد کاهش می یابد. در 
اما  است،  سالم تر  بدن  در  نیکوتین  نداشتن  که  حالی 
این کاهش اولیه می تواند باعث ترک نیکوتین شود. در 
عرض یک ماه، عملکرد ریه فرد شروع به بهبود می کند. 
با بهبودی ریه ها و بهبود ظرفیت ریه ها، افراد سیگاری 
سابق ممکن است متوجه سرفه و تنگی نفس کمتری 
شوند. طی چند ماه آینده پس از ترک، گردش خون 
همچنان بهبود می یابد. 9 ماه پس از ترک، ریه ها به طور 
قابل توجهی خود را التیام دادند. ساختارهای ظریف و 
مو مانند درون ریه ها که به مژه ها معروف هستند، از 
عوارضی که دود سیگار روی آن ها وارد کرده بود، بهبود 
یافته اند. این ساختارها به بیرون راندن مخاط از ریه ها و 

مبارزه با عفونت ها کمک می کنند.
یک سال پس از ترک سیگار، خطر ابتال به بیماری عروق 
سیگار  می یابد.  کاهش  نصف  به  فرد  در  قلب  کرونر 
حاوی بسیاری از سموم شناخته شده است که باعث 
باریک شدن شریان ها و رگ های خونی می شود. همین 
سموم نیز احتمال لخته شدن خون را افزایش می دهند. 
پس از 5 سال بدون سیگار، بدن به اندازه کافی خود را 
بهبود می بخشد تا عروق و رگ های خونی دوباره شروع 
به گشاد شدن کنند. پس از 10 سال، شانس ابتالی فرد 
به سرطان ریه و مرگ ناشی از آن در مقایسه با فردی که 
به سیگار کشیدن ادامه می دهد تقریباً به نصف کاهش 
می یابد. احتمال ابتال به سرطان دهان، گلو یا پانکراس به 
میزان قابل توجهی کاهش یافته است. پس از 15 سال 
ترک سیگار، احتمال ابتال به بیماری عروق کرونر قلب 
معادل افراد غیرسیگاری است. به طور مشابه، خطر ابتال 
به سرطان لوزالمعده به اندازه افراد غیر سیگاری کاهش 
یافته است. پس از 20 سال، خطر مرگ ناشی از عوامل 
مرتبط با سیگار، از جمله بیماری های ریوی و سرطان، 
به سطح فردی می رسد که هرگز در زندگی خود سیگار 
نکشیده است. همچنین، خطر ابتال به سرطان لوزالمعده 
به افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند کاهش یافته است.

درمان سرطان ریه با ترک عادت استعمال دخانیات



سابقه ای  داشتن  با  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
بیش از سه دهه در زمینه مبارزه با دخانیات در جامعه، توانست 
عنوان مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 

را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، دبیرکل جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات با اشاره به این دستاورد ارزشمند، تاکید کرد: 
»این سازمان مردم نهاد بیش از سه دهه است که در بخش های 
مختلف مبارزه با دخانیات در کشور فعالیت دارد. فعالیت هایی 
این  جمله  از  مطالبه گری  و  پژوهش  رسانی،  اطالع  بحث  در 
موارد است. بنابراین امید است که همچنان به فعالیت های خود 
در این زمینه ادامه داده تا بتوانیم در عرصله ملی و بین المللی 

تاثیرگذار باشیم.«
مشارکت  و  تالش  »با  گفت:  ادامه  در  مسجدی  محمدرضا 
همکاران، سایر سازمان ها و بخش های دولتی و غیر دولتی در 
زمینه کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات، امیدوارم همچنان 
بدون خستگی این مسیر را ادامه داده تا نقش به سزایی در کاهش 
استعمال دخانیات و مضرات پیرامون آن در جامعه به خصوص 

در زمان پاندمی داشته باشیم.«
باید  ملل  سازمان  در  جایگاه  این  بیشتر  توضیح  در  همچنین 
است  مشاوره ای  امتیاز  نوعی  مشورتی  جایگاه  شد،  یادآور 
سازمان  به یک  ملل  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  که شورای 
ماده  در  که  همانطور  می کند.  اهدا  شرایط  واجد  مردم نهاد 
بیستم قطعنامه 1996E/31 آورده شده، ترتیبات مشورتی با هر 
در  که سازمان مذکور  باشد  مرتبط  به موضوعی  باید  سازمان، 
خصوص آن، صالحیت یا ارتباط ویژه ای داشته باشد و بالعکس 
سازمان های مذکور نیز از نوعی توانایی برای ارائه کمکی مهم 
به فعالیت شورای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند. الزم 
به ذکر است این مقام به هیچ عنوان به منزله امکان نقل وانتقال مالی 

با سازمان ملل متحد نیست.

در واقع این مقام مشورتی ریشه در ماده ۷1 فصل 10 منشور 
سازمان ملل متحد دارد. شورای اقتصادی و اجتماعی این امکان 
فعالیت  حوزه  در  تصمیمات  اخذ  برای  که  می کند  فراهم  را 
زمینه های  در  فعال  غیردولتی  نهادهای  و  سازمان ها  با  خود 
مشابه مشورت کند. چنین امکانی ممکن است با سازمان های 
از  پس  ملی  سازمان های  با  لزوم  صورت  در  و  بین المللی 
مشورت با اعضای سازمان ملل انجام شود. وظایف اصلی این 
شورا شامل توسعه سطح استانداردهای زندگی، کار برای همه، 
توسعه اقتصادی، بهداشتی و دگرگونی اجتماعی، ارائه راهکار 
برای مسائل اقتصاد بین الملل و مشکالت بهداشتی و اجتماعی، 
در  پیشرفت  و  آموزشی  و  فرهنگی  همکاری های  آسان سازی 

احترام به حقوق بشر و آزادی سیاسی است.
در سال 1948، اندکی پس از تأسیس سازمان ملل متحد، 45 
سازمان غیردولتی در وضعیت مشورتی وجود داشتند که بیشتر 
سازمان های بزرگ بین المللی بودند. در حال حاضر بالغ  بر 5 
هزار سازمان غیردولتی دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی 

و اجتماعی )ECOSOC( هستند.
 )ECOSOC( متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای 
توسعه  و  اهداف  پیشبرد  در  را  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
در  که  شورا  این  می کند.  یاری  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل 
سال 1945 تأسیس شده، دارای 54 عضو است که تمامی آنها 
برگزیده می شوند  برای دوره ای 3 ساله توسط مجمع عمومی 
و دبیر این شورا نیز طی انتخاباتی که توسط اعضای آن برگزار 
می شود، برای مدت یک سال به این سمت منصوب می گردد. 
و  هستند  رأی  حق  یک  دارای  اکوسوک،  اعضای  از  یک  هر 
تصمیمات مجمع بر اساس نظر اکثریت حاضر اتخاذ می شود 
ایران  استعمال دخانیات  با  مبارزه  که در حال حاضر جمعیت 
مؤسسه های  بنابراین  می شود.  اعضا محسوب  این  از  یکی  نیز 
غیردولتی )NGO( که می خواهند در تصمیم های رسمی سازمان 
ملل متحد سهیم باشند، باید نخست از سوی شورای اقتصادی و 
اجتماعی سازمان ملل متحد )اکوسوک(، گواهی مقام مخصوص 
مشورتی UN را دریافت کنند تا بتوانند خود را به عنوان مرجعی 

موثق و دارای صالحیت معرفی نمایند.
امروزه بیش از 28۷0 سازمان غیردولتی، عضو اکوسوک هستند. 
درحالی که در بدو تأسیس این مجمع، تنها 41 سازمان مردم نهاد 
)NGO( عضویت اکوسوک را دارا بودند. آمار یادشده نشانگر 
تمایل بهره گیری سازمان ملل از تجارب مؤسسه های غیردولتی 
است که تعهد آنها را در انجام وظایف خود دوچندان می کند. 
»مقام  گواهی  دریافت  برای  نهاد  مردم  سازمان های  همچنین 
مخصوص مشورتی UN« عالوه بر این که الزم است مقر معینی 
 NGO به عنوان  آنها  تأسیس  تاریخ  از  سال   2 حداقل  و  داشته 
ساختار  اعضا،  تأیید  مورد  اساسنامه  دارای  باید  باشد،  گذشته 
در  دموکراتیک  روشی  و  مناسب  پاسخگویی  سیستم  روشن، 

اتخاذ تدابیر نیز باشند.

واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با همکاری 
مسئولیت های  راستای  در  که  »تریتا«  تخصصی  فوق  بیمارستان 
اجتماعی خود، در حال پیاده سازی استانداردهای بیمارستان بدون 
دخانیات است، کارگاه آموزشی آشنایی با مضرات دخانیات را در 

سالن آمفی تئاتر این بیمارستان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، زهرا صدر مدیر واحد زنان 
این سازمان مردم نهاد به عنوان مدرس و کارشناس در این کارگاه 
آموزشی، مطالب تخصصی مرتبط با مضرات دخانیات و عوارض 
را  آن  ترک  لزوم  و  کرونا  ویروس  به  ابتال  یا  تشدید  با  رابطه  آن، 
برای شرکت کنندگان شامل معاون درمان، پرستاران، مدیران و سایر 
مسئوالن و کارکنان بیمارستان تریتا ارائه نمود. زهرا صدر در پایان 

این کارگاه آموزشی در خصوص چگونگی گذراندن مراحل الزم 
جهت دستیابی به بیمارستان بدون دخانیات و اقدامات ضروری )9 
گام بیمارستان بدون دخانیات( برای ایجاد این محیط سالم هم برای 

کارکنان، مراجعه کنندگان و بیماران توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه این کارگاه نیز دکتر شهنی معاون درمان و متخصص بیهوشی 
این بیمارستان تاکید کرد: »بیمارانی که دخانیات مصرف می کنند، متاسفانه 
مراحل بیهوشی و بیداری را بسیار دشوارتر از افرادی که استعمال کننده 
نیستند، سپری می کنند.« در خاتمه این کارگاه آموزشی، مدیر پرستاری 
این بیمارستان برای تشویق کارکنانی که اقدام به ترک می کنند، پیشنهاد 
داد که این افراد برای تسریع روند ترک دخانیات خود به صورت رایگان 

به کلینیک جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معرفی شوند.

با همکاری واحد زنان »جمعیت« برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با مضرات دخانیات 

موفقیتی دیگر برای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

کسب مقام مشورتی
شورای اقتصادی و اجتماعی

سازمان ملل متحد
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پژوهشی  فعالیت های  مجوز  »جمعیت«،  دخانیات  کنترل  تحقیقات  مرکز 
خود را عالوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از وزارت 

علوم دریافت کرد.
با استعمال  مبارزه  به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، دبیرکل جمعیت 
برای  علوم  وزارت  و  بهداشت  وزارت  از  تشکر  ضمن  ایران  دخانیات 
همکاری جهت دریافت این مجوز گفت: »از همکاران این سازمان مردم 
می کنم.  تشکر  فرایند  این  گذراندن  برای  تحقیقات  مرکز  اعضای  و  نهاد 
امیدوارم با کمک به توسعه علوم در حوزه سالمت به جامعه ای عاری از 

دخانیات دست یابیم.«
محمدرضا مسجدی در ادامه افزود: »در بحث مبارزه با دخانیات در جهت 
کاهش مصرف باید به مولفه های مختلفی توجه کرد. بنابراین برای پاسخ 
به بسیاری از این چرایی ها در این حوزه نیازمند یک مرکز مطالعات بودیم 
است  این  اهمیت  حائز  نکته  کند.  فعالیت  و  مطالعه  منسجم  بصورت  که 
آینده سیاستگذاری های جامع و  در  مطالعات،  این  از درون  امیدوارم  که 
کاربردی در خصوص کنترل دخانیات استخراج شود تا تمامی ابعاد تحت 

تاثیر دخانیات بتوانند از آن بهره مند شوند.«
گفتنی است مرکز تحقیقات کنترل دخانیات »جمعیت« در سال ۹5 مجوز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد  از وزارت  تحقیقات را 
نیز توانست  و پس از انجام اقدامات الزم و با حمایت مسئوالن مربوطه 
مجوز تحقیقات برای »گروه پژوهشی مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی 
دخانیات« را با موافقت اصولی وزیر علوم، از این وزارتخانه کسب نماید. 
با  دخانیات  اجتماعی  سیاست گذاری  مطالعات  پژوهشی  گروه  واقع  در 
ارائه  با  به دخانیات  زمینه مضرات و علل گرایش  پژوهش در  و  بررسی 
راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کنترل دخانیات در راستای توسعه 

فرهنگ سالمت کشور فعالیت می کند.

تهران،  شهرداری  سالمت  مدیرکل  صاحب  دکتر 
بین  همکاری های  و  آموزش  معاون  خانکی  دکتر 
سالمت  اداره کل  آموزش  رئیس  مرادی  بخشی، 
فرآموز  مرکز  از  همراه،  هیأت  و  تهران  شهرداری 
دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  پاک  نفس 

ایران بازدید کردند.
این  در  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
تأکید  با  تهران  شهرداری  سالمت  مدیرکل  بازدید 
بر اهمیت احساس بد کودکان نسبت به دخانیات، 
ازجمله  زندگی  مهارت های  »یادگیری  گفت: 
مهارت »نه« گفتن به وسیله شیوه های آموزشی نوین 
که در این مرکز تفریحی-آموزشی به درستی اجرایی 
می شود، در پیشگیری از استعمال دخانیات در بین 
تاثیرگذار خواهد بود.« دکتر صاحب در  نوجوانان 
ادامه افزود: »مرکز فرآموز این سازمان مردم نهاد با 
دریافت حمایت های مالی قابل توجه قادر خواهد 
بود دامنه فعالیت های خود را گسترش داده و این 

فرهنگ آموزش ضد دخانی را تسری دهد.« 
اداره  بخشی  بین  همکاری های  و  آموزش  معاون 
سالمت شهرداری تهران نیز در ادامه گفت: »برای 
از  پیشگیری  و  کنترل  زمینه  در  محیطی  تبلیغات 
استعمال دخانیات در سطح شهر تهران در همینجا 

داد:  ادامه  خانکی  دکتر  می کنیم.«  آمادگی  اعالم 
فعالیت های ضد  بهتر  چه  هر  انجام  در  »همکاری 
دخانی این مرکز فرهنگی و آموزشی در پارک های 
برنامه های  تولید  از  حمایت  نیز  و  تهران  شهر 
تمدید  جهت  رسانه ای  و  فرهنگی-آموزشی 
تفاهم نامه ساالنه میان این سازمان مردم نهاد و اداره 

سالمت شهرداری در دستور کار است.« 
مدیران  حضور  با  جلسه ای  بازدید،  این  ادامه  در 
مسئوالن  و  تهران  شهرداری  سالمت  اداره کل 
طاهری  عطا  علی  شد.  برگزار  نیز  »جمعیت« 
ضمن  جلسه  این  در  »جمعیت«  اجرایی  مدیر 
نیز  و  نهاد  مردم  سازمان  این  فعالیت های  تشریح 
برنامه های  »اجرای  گفت:  پاک  نفس  فرآموز  مرکز 
دخانیات  کنترل  در خصوص  فرهنگی  و  آموزشی 
برای کودکان و نوجوانان زمانی که در سنین اولیه 

هستند، اثر بخشی بیشتری دارد.«
وی ادامه داد: »با توجه به تاثیرگذاری فعالیت های 
اخیر،  دهه  دو  در  آموزشی  سیستم  در  مرکز  این 
اداره کل  با  هم اندیشی  جلسات  تا  است  نیاز 
برای  مستمر  به صورت  تهران  شهرداری  سالمت 
دو مجموعه  این  دخانی  فعالیت های ضد  ارتقای 

برگزار شود.« 

فرزند«  انتظار  در  »والدین  موضوع  با  والدین  ویژه  آموزشی  وبینار 
درخصوص مضرات دخانیات بر زنان باردار و جنین با حضور دکتر 
علیرضا شفیعی  دکتر  زایمان،  و  زنان  نژاد سالمی متخصص  فروغ 
از چین، دکتر مهدی یاری گردوش متخصص  بیهوشی  متخصص 
نوزادان، مریم حیدریان کارشناس مامایی و زهرا صدر مدیر واحد 
زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در بیمارستان تخصصی 

و فوق تخصصی تریتا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، این وبینار با تمرکز بر تاثیرات 
دود دست دوم و سوم بر زنان باردار و جنین با هدف ارتقای آگاهی 
زنان باردار و همسران آنها، ترویج فرهنگ تغذیه نوزاد با شیرمادر، 
زایمان بدون درد و غیره در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
تریتا برگزار شد. در این وبینار پس از سخنرانی پزشکان و اساتید 
متخصص، مدیر واحد زنان »جمعیت« با اشاره به شرایط کنونی جامعه 
در زمان پاندمی گفت: »پدرانی که در منزل دورکاری نموده و همزمان 
دخانیات مصرف می کنند، متاسفانه همسران و اطرافیان آنها عالوه بر 
خطرات عمومی دخانیات، به دلیل عوارض خاص جنس خود در 

معرض خطر بیشتری قرار می گیرند.«

اثراتی  دخانی  مواد  سایر  و  سیگار  »دود  افزود:  صدر  زهرا 
این  جمله  از  می گذارد.  جنین  و  باردار  زنان  بر  جبران ناپذیری 
آسیب ها می توان به زایمان زودرس، سقط جنین خود به  خود، وزن 
کم نوزاد، اختالل در رشد ریه، کم شدن میزان اکسیژن خون در 
به  ابتال  افزایش خطر  قلب کودک،  افزایش ضربان  نوزاد،  و  مادر 
بیماری تنفسی کودک، افزایش خطر سندروم مرگ ناگهانی نوزادان 

و بارداری خارج از رحم اشاره کرد.«
صدر با اشاره به نقش زنان به عنوان مادر گفت: »هزار روز طالیی 
باردار هستند، شامل 2۷0 روز در  زنان  که  زمانی  از  نوزاد  زندگی 
شکم مادر و دو سال اول زندگی مهمترین سنی است که هموار تأکید 
زیادی بر آن می شود. باید این نکته را تاکید کرد که این دوران در آینده 

کودک از نظر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرگذار است.«
وی در ادامه با اشاره به عوارض مصرف دخانیات و اثرات دود ناشی 
از استعمال آن بر زنان باردار در قبل، حین و بعد از بارداری تاکید 
کرد: »این عوارض معموالً در سه  ماهه اول بارداری بروز می کند و این 
اتفاق در موارد نادر بعد از گذشت 20 هفته از حاملگی رخ می دهد. 
درواقع عوارض دود سیگار برای کودکان در زمان بارداری شروع 

می شود یعنی زمانی که دستگاه تنفسی کامل شکل نگرفته و مشکالت 
مربوط به جفت و رشد جنین که موجب سقط  جنین و مرده زایی 

می شود را در پی خواهد داشت.«
مسئول واحد زنان »جمعیت« در خاتمه گفت: » با ترویج فرهنگ 

مبارزه با دخانیات مطابق با اهداف سالمت و دستیابی به بارداری 
سالم می توان آسیب های ناشی از مصرف دخانیات را تا حد قابل 
توجهی کاهش داده و در نهایت به جامعه ای عاری از دخانیات 

دست یابیم.«

با همکاری واحد زنان »جمعیت« برگزار شد

وبینار آموزشی والدین در انتظار فرزند

بازدید مسئوالن شهرداری تهران از فرآموز

توسط مرکز تحقیقات کنترل دخانیات انجام شد

دریافت مجوز گروه پژوهشی مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دخانیات از وزارت علوم
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شعبه  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
حقوق  با  آشنایی  کارگروه  جلسه  قم، 
بر  تاکید  با  و  شهروندی در حوزه سالمت 
کنترل و پیشگیری از دخانیات را با حضور 
جزا،  ارشد حقوق  کارشناس  عبدی  مهدی 
عضو  و  مدیرعامل  لو  تقی  مهدی  محمد 
صراط  دیده بان  موسئسه  مدیره  هیأت 
فتحی  صادق  محمد  شهروندی،  حقوق 
رئیس  هیأت مدیره موسسه دیده بان صراط 
روابط  مسئول  جابری  الهه  شهروندی، 
عمومی »جمعیت« قم، نرگس یعقوبی نایب 
رئیس هیأت مدیره موسسه دیده بان صراط 
خزانه  لو  تقی  فاطمه  و  شهروندی  حقوق 

موسسه  مدیره  هیأت  اصلی  عضو  و  دار 
محل  در  دیده بان صراط حقوق شهروندی 

فرهنگسرای جوان برگزار کرد. 
در  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشد  کارشناس  عبدی  مهدی  جلسه  این 
دفتر  فعالیت های  معرفی  جزا ضمن  حقوق 
دخانیات  معضل  و  قائم  شهر  تسهیل گری 
این  اصلی  معضل  پنج  از  یکی  به عنوان 
و  فرهنگی  فعالیت های  و  اقدامات  محله، 
موثر  بسیار  را  خصوص  این  در  حقوقی 
معرفی کرد. در ادامه نیز الهه جابری مسئول 
بر  تاکید  با  قم  »جمعیت«  عمومی  روابط 
اجرای  لزوم  به  کارگروه  این  ویژه  توجه 

برخی قوانین مبارزه با دخانیات که عمال در 
ساماندهی  نمی شوند، خواستار  اجرا  جامعه 
شهر  در  دخانی  محصوالت  تبلیغ  و  عرضه 
ادارات  از  کارگروه  این  مطالبه گری  با  قم 
این جلسه  ادامه  در  مربوطه شهرستان شد. 
نیز محمد مهدی تقی لو مدیر عامل و عضو 
هیأت مدیره موسسه دیده بان صراط حقوق 
رئیس  فتحی  صادق  محمد  و  شهروندی، 
هیأت مدیره موسسه دیده بان صراط حقوق 
این  فعالیت های  معرفی  ضمن  شهروندی 
زمینه  در  که  کردند  آمادگی  اعالم  موسسه، 
تبلیغات فرهنگی، پیگیری های حقوقی را از 

سازمان های مربوطه به عمل آورند.

جسمی،  آسیب های  و  دخانیات  مضرات  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه 
با  مبارزه  جمعیت  زنان  واحد  توسط  آن  از  ناشی  اقتصادی  اجتماعی، 
بیمارستان ولی عصر )عج(  استعمال دخانیات ویژه پرسنل و کادر درمان 

استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی 
حضور  با  خانواده  و  زنان  سالمت  راستای  در  دخانیات  مضرات  با  زنان 
زهرا صدر مدیر واحد زنان »جمعیت«، دکتر هنرمند مدیر بیمارستان، مدیر 
در  کارکنان  و  سرپرستاران  سایر  و  محیط  و  بهداشت  مسئول  پرستاری، 

بیمارستان ولیعصر )عج( قم  برگزار شد. همچنین از دیگر اهداف این کارگاه 
آموزشی، ورود این بیمارستان به طرح بیمارستان بدون دخانیات بود. در این 
کارگاه افراد شرکت کننده مواردی که در رابطه با بیماران مشاهده کرده بودند 

را به صورت پرسش و پاسخ مطرح کردند.
 پس از برگزاری کارگاه، هماهنگی های الزم جهت تعامالت بیشتر با مدیریت 
بیمارستان و مسئوالن مربوطه توسط مسئوالن »جمعیت« شعبه قم انجام شد. 
دکتر هنرمند مدیر این بیمارستان نیز تمایل و عالقمندی خود را جهت حضور 

در جلسات این سازمان مردم نهاد اعالم نمود.

جلسه شورای فرهنگ عمومی در جهت پیشبرد اهداف کنترل دخانیات 
و پیشگیری از استعمال آن برای دستیبابی به شهر بدون دخانیات، با 
حضور دکتر محبی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان قم، 
قم،  دخانیات  با  مبارزه  اجرایی جمعیت  مدیر  علی گل  محمد  دکتر 
معاونت  کار  محیط  و  واحد سالمت  مسئول  مهندس جعفری  خانم 
قم  استان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل  و  پزشکی  علوم  بهداشتی 
آقای حسینی کاشانی و سایرین در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، در ابتدای این جلسه دکتر محبی 
ضمن اشاره به برنامه »قم شهر مقدس بدون دخانیات« لزوم همکاری 

و  دخانیات  کنترل  اهداف  پیشبرد  جهت  در  استانی  مسئوالن  کلیه 
پیشگیری از توزیع و مصرف دخانیات را الزامی دانست. وی ضمن 
بدون  را  متعدد  مکاتبات  که  مرتبط  ادارات  روسای  برخی  از  گالیه 
پاسخ گذاشته اند، همکاری بهینه این ادارات را خواستار شد. در ادامه 
و  دخانیات  مصرف  مضرات  از  گزارشی  مهندس جعفری  خانم  نیز 
میزان مرگ و میر ناشی از استعمال آن را ارائه نمود. وی با اشاره به 
پلمپ 190 مرکز عرضه قلیان از واحد ستاد شهرستان و محیط تشکر 
و قدردانی کرد. جعفری با اشاره به ۷2 شاخص ارسال شده به ادارات 
مسئوالن  از  مکاتبه  به صورت  بهداشت  معاونت  انتظارات  ارسال  و 

استانی مساعدت و همکاری را در این خصوص خواستار شد.

استعمال دخانیات شعبه قم هفتمین  با  مبارزه  جمعیت 
موضوع  با  را  زنان  ویژه  توانمندسازی  کارگاه  جلسه 
محله  در  دخانیات  استعمال  و  اعتیاد  از  پیشگیری 
پردیسان و در پایگاه بسیج کریمه اهل بیت )س( برگزار 

نمود.
این کارگاه آموزشی توسط  به گزارش روابط عمومی، 
علی  نرگس  خانم ها  نهاد  مردم  سازمان  این  همکاران 
مددی و الهه جابری برای توانمند سازی زنان در منطقه 
پردیسان در خصوص کنترل دخانیات و آشنا نمودن آنها 
کریمه  بسیج  پایگاه  در  دخانی  محصوالت  مضرات  با 

اهل بیت )س( برگزار شد.
در  زنان  امور  دفتر  پیشنهاد  با  مطابق  است،  گفتنی 
استعمال  با  مبارزه  جمعیت  به  منطقه  این  استانداری 
دخانیات شعبه قم، مقرر شد کارگاه های توانمندسازی 

ویژه زنان در منطقه پردیسان برگزار گردد.
مردم  سازمان  این  همکاران  از  نیز  مددی  علی  خانم 
در  آموزش  مربی،  تربیت  دوره  گذراندن  از  پس  نهاد، 
منطقه پردیسان را بر عهده گرفت. در این کارگاه خانم 
علی مددی در خصوص لزوم پیشگیری از دخانیات در 

قم: برگزاری جلسه کارگروه آشنایی
با حقوق شهروندی در حوزه سالمت

برگزاری کارگاه آموزشی
آشنایی با مضرات دخانیات و آسیب های آن

قم: مشارکت »جمعیت«
در جلسه شورای فرهنگ عمومی

برگزاری کارگاه آموزشی
ویژه زنان در قم 

عزم جوانان سنندجی
در شکستن قلیان های این شهر

الگوهای  اصالح  جهت  والدین  آگاهی  افزایش  و  نوجوانان  و  جوانان  بین 
رفتاری اشتباه در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد.

و  زیبا  حرکت  یک  در  سنندجی  جوانان 
ستودنی، قلیان های خود را در مرکز شهر 
جمع آوری نموده و با غلتک از روی آنها 
رد شدند. به گزارش خبرگزاری حال وش، 
جوانان سنندج در یک اقدام خودجوش با 
کافه های  و  منازل  از  قلیان ها  آوری  جمع 
سطح شهر و ترک مصرف آن به این سنت 
ایران به  غلط و مضر که اخیرا در جامعه 
شکل فزاینده ای جا گرفته است و بیشترین 
جوانان  و  نوجوان  آن  مصرف کنندگان 
هستند، با این حرکت نمادین خاتمه دادند.
گفتنی است، تعداد زیادی قلیان جمع آوری 
و  مردم  حضور  با  شهر  سطح  از  شده 
این  میادین  از  یکی  در  سنندجی  جوانان 
به طور  آنها  از روی  غلتک  عبور  با  شهر 

کامل امحا و نابود شدند.
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شهر و روستای بدون دخانیات یکی از پروژه هایی است که توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دستیابی به جامعه 
عاری از دخانیات اجرا می شود. این پروژه با مشارکت سازمان بهداشت 
جهانی در 63 واحد دانشگاهی علوم پزشکی سراسر کشور و بر مبنای 
شاخص های اعالمی ابالغ و در دستور کار قرار گرفته است. این طرح 
می تواند نوید بخش روزهایی باشد که شاهد کاهش مصرف دخانیات 
این طرح، کاهش  از اجرای  باشیم. هدف  اماکن عمومی  به ویژه در 
30درصدی مصرف دخانیات در گروه سنی باالی 15سال است. در 
میان شهرهای مختلف، خرمدره در استان زنجان، فسا در استان شیراز 
و اسدآباد در استان همدان نامزد دریافت گواهی شهر بدون دخانیات 
در کشور شده اند که درصورت تأیید شاخص های اعالمی از سوی 
سازمان جهانی بهداشت، به این عنوان دست خواهند یافت. در استان 
زنجان، خرمدره و روستای رحمت آباد این شهر به عنوان پایلوت شهر 
و  شهر  طرح  همچنین  شده اند.  انتخاب  دخانیات  بدون  روستای  و 
روستای بدون دخانیات یک طرح کشوری است که با هدف کاهش 
عرضه و تقاضا در زمینه مواد دخانی از جمله قلیان و سیگار در راستای 
ماده هشت کنوانسیون جهانی کنترل و مبارزه با دخانیات و بر اساس 
دستورالعمل دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت در همه 

استان ها اجرا می شود.
زنجان  استان  در  طرح  این  اجرای  مثبت  اثرات  به  گزارش  این  در 
پرداخته ایم. در طرح شهر و روستاهای بدون دخانیات، فروش، عرضه 
و استعمال محصوالت دخانی ضابطه مند شده و مردم از مواجهه با 
دود دست دوم سیگار و قلیان محافظت خواهند شد. همچنین تبلیغ 
و ترویج مستقیم و غیرمستقیم دخانیات محدود و مصرف کنندگان به 
ترک دخانیات تشویق شده و تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار خواهد 
که درصورت صدور  امیدوارند  زنجان  استان  مسئوالن  گرفت. حاال 
گواهینامه مربوطه از سوی نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و وزارت 

بهداشت، شاهد آثار مثبتی در خرمدره و روستای رحمت آباد باشند.

مشارکت مردم در برنامه های فرهنگی اهمیت دارد
مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان خرمدره در اینباره 
گفت: »یکی از معیار های انتخاب شهر بدون دخانیات در استان زنجان 
در  این  است.  فرهنگی  برنامه های  در  مردم  همراهی  و  سواد  میزان 
حالیست که جمعیت خرمدره 5۷هزار و 436نفر و جمعیت روستای 
رحمت آباد 854نفر است که به ترتیب حدود 96درصد )خرمدره( و 
92درصد )رحمت آباد( از سطح سواد خواندن و نوشتن تا تحصیالت 

دانشگاهی برخوردارند.«
و  خرمدره  باسوادی  باالی  »سطح  افزود:  ادامه  در  حیدری  فهیمه 
هم صدایی مردم و مسئوالن که هم افزایی مناسبی را رقم زده اند، ازجمله 
عوامل انتخاب این شهرستان به عنوان پایلوت طرح شهر و روستای 
بدون دخانیات است. عالوه بر اینکه خیران این شهر و همراهی مردم 
با طرح های فرهنگی موجب شده تا پروژه های فرهنگی با سرعت 
بیشتری پیش برود.« وی ادامه داد: »تعطیلی قلیانسراها به عنوان مراکز 
و شهر  زنجان  استان  برنامه های  از  یکی  پاتوق جوانان،  و  تفریحی 

خرمدره در اجرای طرح مبارزه با دخانیات است.«

مشاور شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی نیز در 
اینباره تاکید کرد: »تعطیلی این مراکز بدون توجه به موضوع اشتغالزایی 
جوانان به راحتی امکان پذیر نبود. قبل از تعطیلی این مراکز باید برای 
اشتغالزایی جوانان و جایگزینی مراکز تفریحی سالم، چاره ای اندیشید.«
فاطمه محرم خانی ادامه داد: »به همین دلیل هماهنگی های الزم با اداره 
کار انجام شده است تا با نیازسنجی و شناسایی مشاغل مورد نیاز، 
افراد شاغل در قلیانسراها به سمت این مشاغل هدایت شوند. روستای 
رحمت آباد نیز پتانسیل خوبی برای کشاورزی دارد. با همکاری اداره 
جهاد کشاورزی و قرار دادن این روستا در اولویت ارائه تسهیالت به 
کشاورزان، راه اندازی مزرعه بدون دخانیات، اجرای طرح های صنایع 
تبدیلی، راه اندازی حوضچه پرورش ماهی و افتتاح خانه ورزش، از 

برنامه های تشویقی با هدف اشتغالزایی برای جوانان این روستاست.«

قوانین حوزه دخانیات باید ضمانت اجرایی داشته باشند
کارشناس کنترل برنامه های دخانیات معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان نیز در اینباره تصریح کرد: »قوانین بسیار خوبی برای 
کنترل مصرف دخانیات وجود دارد که به درستی اجرا نمی شود. چنانچه 
مصرف دخانیات در کشور با روند فعلی ادامه یابد، در سال های آینده 
مانند پاکستان و مصر به پرمصرف ترین کشورهای جهان در مصرف 

دخانیات تبدیل خواهیم شد.«
تالش  با  گذشته  یک سال  »طی  داد:  ادامه  علی محمدی  غالمرضا 
مضاعف کارشناسان و دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی استان، 
خرمدره و روستای رحمت آباد نامزد دریافت گواهی شهر و روستای 
بدون دخانیات شدند. طبق شاخص های ارائه شده این شهر و روستا، 
رتبه دوم کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.« وی 
با حضور کارشناسان سازمان  آینده  اینکه طی هفته های  به  با اشاره 
جهانی و وزارت بهداشت نیز شاخص های مدنظر در این 2منطقه مورد 
ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت، افزود: »درصورت تأییدیه تمامی 
شاخص ها از سوی این سازمان، گواهی الزم صادر خواهد شد و این 

مهم از ابعاد گوناگون، نتایج بسیار مثبتی را به همراه دارد.«

بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی برای کنترل دخانیات
همچنین در این استان بسیاری معتقدند که اجرای سیاست تشویق 
و فرهنگسازی، همکاری همه نهادهای شهری، فرهنگی، مذهبی و 
... از مؤلفه های دیگری است که باید برای پیشبرد اهداف فرهنگی 
به کار گرفته شود. به طور مثال یکی از طرح های اجرا شده در خرمدره، 
تبدیل گرمابه »یان یان« به مرکزی فرهنگی بدون دخانیات است که 
اکنون با مدیریت بانوان اداره می شود. گرمابه یان یان، در مرکز خرمدره 
و در میان بافت سنتی در حاشیه رودخانه کبیر رود قرار دارد. مدیر 
این مجموعه و مشاور شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث 
فرهنگی درباره تاریخچه این مرکز می گوید: »ساخت این گرمابه به 
دوره قاجار برمی گردد و تا حدود 30سال پیش، از این مکان به عنوان 
از آن حدود 10سال متروکه رها شده  حمام استفاده می شد و پس 
بود تا اینکه اهالی با تخلیه نخاله ها و پاکسازی حمام از آن به عنوان 
زورخانه استفاده می کردند.« فاطمه محرم خانی با اشاره به اینکه در 

سال88 مرمت حمام با سرمایه گذاری خصوصی انجام شد و به عنوان 
شرایط  »اما  داد:  ادامه  کرد،  به کار  شروع  قلیان  عرضه  با  سفره خانه 
نامساعد این مرکز موجب شد تا سال98 دادستان دستور تعطیلی این 
مرکز را صادر کند. بنابراین در دی99 این مرکز را تحویل گرفته و از 
اردیبهشت1400 شروع به مرمت آن نمودیم.« وی در توضیح بیشتر 
گفت: »تالش شد برخی از نمادها و گنبدها بازسازی شود و برخی 
نقش و نگارهای بومی منطقه را در این مجموعه طراحی کنیم. در 
نهایت در تیر1400 این مکان به عنوان مرکزی بدون دخانیات فعالیت 
از  برنامه های جایگزینی پس  خود را آغاز کرد.« محرم خانی درباره 
حذف قلیانسرا افزود: »حمام یان یان در محله ای به همین نام قرار 
دارد. یان یان به معنی به پهلو حرکت کردن است و چون این محله 
کوچه های کم عرضی داشت و مردم باید به پهلو از آن عبور می کردند، 
این نام نیز برای گرمابه انتخاب شده بود. ما نیز تالش کردیم این مکان 
را به مجموعه ای فرهنگی با رویکرد اجرای برنامه های بومی و محلی 
تبدیل کنیم. این مرکز زیر نظر مؤسسه فرهنگی مردم نهاد یادآوران 
فرهنگ فعالیت می کند و برنامه های جایگزینی برای تفریح جوانان به 

جای قلیان اجرا کرده است.«
محرم خانی با توجه به تجربه ای که در این مدت به دست آورده است، 
می گوید: »جوانان ما نیاز به محیط هایی برای تخلیه انرژی دارند و در 
شهرهای کوچک، تنها محیطی که می توانند کنار دوستانشان باشند 
جایگزین  برنامه های  و  زیرساخت ها  اگر  کافه هاست.  و  قلیانسراها 
وجود داشته باشد و محیطی شاد برای دورهمی فراهم شود، جوانان 
دنبال تفریحات ناسالم نمی روند. اگر بتوانیم محیط تفریحی و شادی 
را ایجاد کنیم، آن وقت طرح های حذف یا کاهش مصرف دخانیات و 
به ویژه قلیان در مراکز تفریحی و پاتوق جوانان بهتر اجرا خواهد شد.«

استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی
برای کنترل دخانیات در جامعه

همچنین الزم به ذکر است، استفاده از ظرفیت و آموزه های مذهبی یکی 
از برنامه های سازمان بهداشت جهانی برای کاهش مصرف دخانیات 
به ویژه در شهرهای مذهبی است. مرداد سال98 پیش از شیوع کرونا 
قرار بود طرح شهر بدون دخانیات در شهرهای مذهبی قم و مشهد 
اجرا شود. فاطیما اآلوا، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سفری که به 
شهر قم داشت و طی آن با تولیت آستان مقدس حضرت  معصومه)س( 
دیدار کرد، از برنامه این سازمان برای عضویت 182 کشور در راستای 
مبارزه با دخانیات و اجرای طرح در شهرهای مذهبی خبر داد. 4 شهر 
مکه، مدینه، مشهد و قم به عنوان نمونه برای حذف دخانیات انتخاب 
شده بودند تا با بهره گیری از علمای دینی و آموزه های مذهبی بتوان 

گام های مؤثری در مسیر کاهش مصرف دخانیات بردارند.

نرخ استعمال دخانیات در قم ۱4.۲درصد است
به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم، نرخ استعمال دخانیات 
در قم 14.2درصد است که 9.8درصد آن را زنان، جوانان و نوجوانان 
معرض  در  جامعه  ۷6درصد  اینکه  بیان  با  محبی  می دهند.  تشکیل 
استنشاق دود دست دوم سیگار قرار دارند، گفت: »طبق نظرسنجی 

حداقل  آنها  از  استان 56درصد  نوجوانان  از  گروهی  از  شده  انجام 
یک بار مصرف دخانیات را تجربه کرده اند.«

شهرستان قم به عنوان نخستین شهر مذهبی در اجرای برنامه های مبارزه 
با دخانیات انتخاب شد اما به گفته سلطانی از مسئوالن اداره بهداشت 
قم، همزمان شدن با شیوع کرونا و اهمیت اجرای برنامه های سالمت 
محور و پس از آن واکسیناسیون عمومی، روند اجرای شاخص های 
اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی را کند کرد اما این موضع 
به معنای توقف برنامه نیست. او می افزاید: »برای رسیدن به شهر بدون 
مسجد  و  حرم  اطراف  اول  مرحله  در  مصوب  طرح های  دخانیات، 
جمکران اجرا شده است و سپس به سایر نقاط شهر تسری پیدا می کند. 
کاهش 30درصدی مرگ ومیر ناشی از مصرف دخانیات بعد از 5سال 

از اهداف اصلی اجرای طرح شهر و روستای بدون دخانیات است.«

همکاری مردم، اصناف و تداوم نظارت الزامیست!
همچنین الزم به ذکر است که اسدآباد و روستای گردشگری ملحمدره 
و  معرفی  شهرستان  دخانیات  بدون  روستای  به عنوان  نیز  همدان  در 
هدف گذاری شده اند. به گفته مسئوالن بهداشت استان همدان  با همکاری 
مردم، اصناف و تداوم نظارت و بازرسی های انجام شده در شهرستان 
اسدآباد، عرضه قلیان به صفر رسیده و وجود ندارد. با توجه به ماده16 از 
اصل123 قانون اساسی، قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، فروش 
پاکت های باز فراورده های دخانی ممنوع شده اما در طرح شهر بدون 
دخانیات، در معرض دید قرار دادن مواد دخانی، فروش آن به صورت 
نخی نیز ممنوع است. با اجرای این طرح و نظارت بر آن و همکاری 
همه نهادهای فرهنگی و شهری می توان امیدوار بود که اجرای طرح 
شهر و روستای بدون دخانیات به همه شهرها تسری یابد. همراهی 
نهادهای فرهنگی و مردمی و از همه مهم تر فراهم آوردن زیرساخت های 
فرهنگی گامی مثبت در تسریع و اجرای عملی طرح هایی است که 

موجب کاهش تمایل جوانان به سمت مصرف دخانیات باشد.

»خوی« میزبان اجرای سیاست های کنترل دخانیات
رییس گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی خوی نیز با اشاره 
به اینکه طرح ملی شهر و روستای بدون دخانیات در شهر »دیزج دیز« 
و روستای سعدآباد خوی آغاز شده است، اعالم کرد: »ابتکار شهر و 
روستای بدون دخانیات، به منظور محافظت از مردم در مواجهه با دود 

دخانیات و کاهش عوارض آن در این شهرستان اجرایی شده است.«
رضا حسنلو ادامه داد: »جمعیت تحت پوشش این طرح در شهر »دیزج 
دیز« بیش از 9 هزار و 900 نفر در قالب هزار و 94۷ خانوار است 
و 51۷ نفر هم به عنوان »سفیر همکار« برای اجرای این طرح اعالم 
آمادگی کرده اند.« رییس گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی 
خوی اظهار داشت: »در اجرای این طرح در شهر دیزج دیز، 6 مرکز 
عرضه قلیان و 2 سالن ورزشی نیز برای همکاری شناسایی شده است 
تا سیاست گذاری های »شهر بدون دخانیات« در آن اجرا شود. همچنین 
برای اجرای هر چه بهتر این طرح یک کمیته فرعی هنری مطبوعاتی نیز 
با حضور نمایندگان گروه های نمایشی، هنرهای تجسمی و فعاالن حوزه 

خبر و رسانه نیز پیش بینی شده است تشکیل شود.«

در جهت تحقق جامعه ای عاری از دخانیات انجام می شود

مطالبه نه به دخانیات در شهرها و روستاهای کشور
یک  دخانیات  بدون  روستای  و  شهر  طرح 
طرح کشوری است که با هدف کاهش عرضه 
و تقاضا در زمینه مواد دخانی ازجمله قلیان 
و سیگار در راستای ماده هشت کنوانسیون 
جهانی کنترل و مبارزه با دخانیات در همه 

استان ها اجرا می شود.
روستای رحمت آباد هماهنگی های الزم را با 
اداره کار انجام داده تا با نیازسنجی و شناسایی 
مشاغل مورد نیاز، افراد شاغل در قلیانسراها 
این  شوند.  هدایت  دیگر  مشاغل  سمت  به 
روستا پتانسیل خوبی برای کشاورزی دارد. 
قرار  و  کشاورزی  جهاد  اداره  همکاری  با 
ارائه تسهیالت  اولویت  این روستا در  دادن 
بدون  مزرعه  راه اندازی  کشاورزان،  به 
تبدیلی،  صنایع  طرح های  اجرای  دخانیات، 
افتتاح  و  ماهی  پرورش  راه اندازی حوضچه 
خانه ورزش، از برنامه های تشویقی با هدف 
اشتغالزایی برای جوانان این روستاست برای 
دستیابی به روستای بدون دخانیات انجام شد.
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با 
اعالم این مطلب که از نظر مصرف دخانیات در کشور 
رتبه ششم را داریم، ولی از نظر نرخ استعمال سیگار در 
کشور اول هستیم، تصریح کرد: »میزان مصرف سیگار 
در زنان نسبت به مردان یک سوم و نرخ استعمال سیگار 
در بین مردان قزوینی 19.56 درصد و در بین زنان 6.۷ 
درصد است.« جالل رحمانی همچنین به آمار چاقی 
رشد  به  توجه  »با  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  این  در 
شاخص توده بدنی از 25 به 26 در حال حاضر قزوین 
از نظر چاقی و اضافه وزن رتبه هشتم کشور را دارد 
و بر اساس آخرین پیمایش کشوری وزرات بهداشت 
)استپ( 39.5 درصد قزوینی ها از چاقی رنج می برند. 
همچنین از نرخ چربی خون باال )تری گلیسرید( استان 
قزوین در رتبه 18 کشور قرار دارد. در حوزه ابتال به 
به خود  را  دهم کشور  رده  قزوین  هم  باال  کلسترول 
اختصاص داده که این میزان در بین قزوینی ها از 15 به 

31 درصد افزایش یافته است.«
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
درمانی استان قزوین به آمار دیابت در این استان اشاره 
کرد و گفت: »مطابق پیمایش انجام شده 14 درصد افراد 
30 سال به باال در استان قزوین دیابت دارند و قزوین 
در  قزوین  واقع  در  دارد.  را  رتبه 11 کشور  دیابت  در 
زمینه فشارخون باال در رده 1۷ استان های کشور قرار 
دارد که در این حوزه وضعیتمان بهتر نشده و جمعیت 
افراد دارای فشارخون از 25 به 34 درصد افزایش یافته 
است.« وی با اشاره به نقش فعالیت فیزیکی کم در ابتال 
به دیابت، چاقی و فشارخون باال افزود: »قزوین در زمینه 
فعالیت فیزیکی رتبه 14 را در بین استان ها دارد و 50 
فیزیکی  فعالیت  قزوین  استان  مردم  از  نیمی  یا  درصد 
کمی دارند. طبق پیمایش یادشده میزان مصرف نمک 
داشته  کاهش  زنان  در  و  افزایش  قزوینی  مردهای  در 
در  نمک  افزایش مصرف  در مجموع شاهد  اما  است، 
استان قزوین هستیم به طوری که 3۷ درصد مردم 2 بار 
در روز نمک مصرف می کنند و قزوین جزو گروه سوم 
استان هایی است که مردم آن بیشترین نمک را مصرف 
می کنند.« رحمانی همچنین یادآور شد: »در بحث مصرف 
سبزیجات هم قزوین استان دوم کشور محسوب می شود 
و در این حوزه وضعیت ما از معدل کشوری خیلی  بهتر 
است؛ با این حال ایده آل نیست. در ضمن این آمارها بر 
اساس پیمایش کشوری انجام شده که در آن 612 نفر از 
جمعیت باالی 16 سال استان قزوین در قالب 68 خوشه 

9 نفره مورد پایش های تغذیه ای قرار گرفتند.«

برخورد جدی با قلیانسراها در سایه کرونا
مدیر گروه سالمت محیط مرکز بهداشت استان قزوین 
نیز در اینباره با اشاره به این مطلب که میزان مصرف 
مواد دخانی ازجمله سیگار، قلیان، سیگار الکترونیکی و 
سایر موارد، استان قزوین با مصرف باالتر از میانگین 
کشوری قرار دارد، تاکید کرد: »سازمان بهداشت جهانی 
برای کاهش مصرف مواد دخانی 6 راهکار توصیه کرده 
که پایش مصرف دخانی در کشور از جمله آنها است. 
این پیمایش در سال 95 در کشور انجام شده و نتایج 
آن در دسترس است. البته در سال 99 نیز به طور مجدد 
صورت گرفته که هنوز داده های آن اعالم نشده اما طبق 
برخوردار  رتبه خوبی  از  قزوین  استان  نتایج موجود، 
نیست.« شیرین نادری ادامه داد: »در آمار میزان مصرف 
مواد دخانی ازجمله سیگار و قلیان سیگار الکترونیکی 
و سایر موارد، استان قزوین با میانگین مصرف 20/49 
در رتبه دوم کشور قرار دارد در مصرف سیگار نیز با 
میانگین 13/1 در جایگاه سوم قرار گرفته و در هر دو 
مورد، مصرفی باالتر از میانگین کشوری را دارا است.«

از راهکارهای مقابله ای،  وی عنوان کرد: »یکی دیگر 
محافظت مردم در برابر دود دخانیات است و در این 
ممنوع  اماکن عمومی  در  مواد دخانی  استعمال  راستا 
اعالم شده و خوشبختانه در استان قزوین در این باره 
به هرحال  است.  گرفته  صورت  خوبی  فرهنگسازی 
همچنین  و  عمومی  اماکن  در  نیز  قلیان  مصرف 
رستوران ها و قهوه خانه ها ممنوع است و با شیوع کرونا 
که  واحدهایی  و  شده  مدیریت  خوب  موضوع  این 
به طور علنی قلیان عرضه کنند، نداریم. البته در برخی 
غیرقانونی  زیرزمینی و  به صورت  کار  این  نیز  موارد 

انجام می شود.«
استعمال دخانیات  ترک  به  »کمک  کرد:  اظهار  نادری 
در  نیز  و خصوصی  دولتی  بخش  در  داوطلبان  برای 
دستور کار است و قدم هایی برای آن برداشته شده و 
دستورالعمل ساخت یک مرکز اختصاصی در این زمینه 
صادر شده و امیدواریم طی سال جاری عملی شود. 
همچنین در این راستا، تاسیس مراکز ترک اعتیاد و ترک 

مواد دخانی نیز انجام شد.«

جوانان پول می دهند و بیماری می خرند!
به این مطلب که آگاه سازی  با اشاره  نادری همچنین 

مردم  دارد،  نیز ضرورت  مواد دخانی  درباره مضرات 
دخانیات  مصرف  با  که  بدانند  باید  جوانان  به ویژه  و 
پول می دهند و بیماری می خرند، تصریح کرد: »اجرای 
کامل ممنوعیت تبلیغات دخانیات الزامی است. تبلیغات 
گمراه کننده به جلب مشتری منجر می شود. از این رو 
طبق قانون نباید باکس های سیگار در معرض دید مشتری 
بهداشت  قرار گیرد.« مدیرگروه سالمت محیط مرکز 
استان قزوین ادامه داد: »بسته بندی های مختلف و قرار 
تبلیغات دخانیات  دادن سیگار در ویترین ها، مصداق 
در  استان و کشور  که در سطح  است  ممنوع  بوده و 
این زمینه خیلی موفق عمل نشده است. افزایش مالیات 
بر دخانیات نیز یکی از راهکارهای مقابله با مصرف 
دخانیات به شمار می آید که باید از طرف مسئوالن امر 
صورت گیرد. البته مصرف دخانیات مختص کشور ما 
نبوده و مشکلی جهانی است.« وی با اشاره به مضرات 
مصرف قلیان اظهار کرد: »متاسفانه درباره مصرف قلیان 
تفنن و  به عنوان  از آن  باور غلط وجود دارد و  یک 
سرگرمی یاد می شود؛ این درحالی است که خطرات آن 
از سیگار بیشتر بوده و هر بار استعمال قلیان معادل 10 
نخ سیگار است. طبق مشاهدات، افزایش شیوع سیگار 

در جوانان و دختران رشد بیشتری داشته است.«

فروش دخانیات در اطراف مدارس ممنوع است
تمام  که  مطلب  این  به  اشاره  با  همچنین  نادری 
واحدهای صنفی مجاز به فروش سیگار نیستند و باید 
عاملیت  پروانه  خواروبارفروشی ها  و  سوپرمارکت ها 
دخانیات داشته و از شرایط خاصی برخوردار باشند، 
گفت: »واحدهای واقع در شعاع 100 متری مدارس، 
سیگار  فروش  به  مجاز  ورزشی،  اماکن  و  زیارتگاه ها 
نیستند. همچنین فروش نخی سیگار به افراد زیر 18 
سال نیز ممنوع است. به هرحال مبارزه ملی با دخانیات 
قرار  خاصی  اداره  حوزه  در  و  است  جمعی  فعالیتی 
شود.  تبدیل  مردمی  مطالبه  به  باید  همچنین  ندارد. 
مجری  البته  است.  درد  درمان  تقاضا  کاهش  درواقع 

قانون نیز باید وظایف خود را انجام دهد.« وی ادامه داد: 
»در استان قزوین هفت هزار سوپر و خواروبارفروشی 
داریم که در 6۷ درصد آنها سیگار عرضه می شود؛ اما 
صرفا نیمی از آنها دارای پروانه هستند. درباره عرضه 
سیگار سال گذشته برای صنوف هزار مورد اخطار کتبی 
صادر شده، 200 مورد به مرجع قضائی معرفی شده و 
24 واحد نیز پلمب شدند.« مدیرگروه سالمت محیط 
مرکز بهداشت استان قزوین افزود: »درباره با قلیان نیز 
8 واحد پلمب شده، 18 مورد به مرجع قضایی معرفی 

و برای 25 واحد نیز اخطار کتبی صادر شده است.«

عرضه و فروش ادوات قلیان
بر اساس قانون جرم است 

اشاره  با  نیز  قزوین  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
به اینکه عرضه و فروش ادوات قلیان بر اساس قانون 
جرم است و در صورتی که واحدهای صنفی در استان 
قزوین اقدام به این کار کنند پلمب می شوند، گفت: »باید 
موضوع  بر  نظارت  برای  واحدهای صنفی  از  بازرسی 
توزیع ادوات قلیان در واحدهای صنفی تشدید شود.« 
علی فولیان افزود: »برای مقابله با ترویج قلیان و عرضه 
دخانیات غیر مجاز، اخطار جمع آوری از سوی بازرسی و 
نظارت به فروشندگان دخانیات داده شده است. به هرحال 
سالمت  جدی  تهدیدهای  از  یکی  دخانیات  و  قلیان 
خانواده ها و جوانان به شمار می رود. دستگاه قضایی در 
راستای پیشگیری از وقوع جرم، ورود به موقع و جدی 
در این حوزه داشته است و متصدیان و عرضه کنندگان 
متخلف نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.« 
وی به وضعیت پارک ها و افزایش جرایم در این مکان ها 
اشاره کرد و گفت: »بهسازی و تامین امنیت پارک هایی 
که زمینه ارتکاب جرم در آن زیاد است، باید در اولویت 
قرار بگیرد. همچنین برخی عطاری ها به خرده فروشی 
مواد مخدر تبدیل شده اند و قرص های تقلبی، غیر مجاز 
از پیش  باید بیش  آنها عرضه می شودکه  متادون در  و 

مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند.«

شناسایی و پلمپ مراکز عرضه قلیان 
همچنین در رابطه با سیاست های کنترلی در خصوص 
استعمال دخانیات در استان قزوین باید گفت تاکنون 
معاونت  سرپرست  است.  شده  اجرای  طرح هایی 
کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
استان قزوین چندی پیش با اشاره به پلمپ 13 مرکز 
غیرقانونی  فعالیت  به علت  غیرمجاز  قلیان  عرضه 
و  پیشگیرانه  اهداف  تحقق  راستای  »در  کرد:  تصریح 
ارتقای شاخص های سالمت، بهداشت و امنیت غذایی 
وضعیت  به  توجه  با  عامه  حقوق  احیای  همچنین  و 
خاص جامعه از نظر شیوع ویروس کرونا، طرح تشدید 
برخورد با عرضه کنندگان مواد دخانی به ویژه قلیان در 
با صنوف متخلف و غیرمجاز  قهوه خانه ها و برخورد 
اماکن  بر  نظارت  پلیس  انتظامی،  نیروی  همکاری  با 
عمومی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی در استان 
قزوین اجرایی شد.« علی فولیان در ادامه افزود: »اتاق 
اصناف استان باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی به 
واحدهای صنفی اطالع رسانی کند که عرضه قلیان چه 
در ایام کرونا و چه پساکرونا، جرم است و قانون گذار 
در قانون مبارزه با دخانیات، این رفتار را جرم انگاری 
کرده و در حال حاضر نیز یکی از راه های سریع انتقال 
بیماری کرونا استفاده از قلیان است.« فولیان ادامه داد: 
»به مراجع انتظامی ابالغ کرده ایم که حوزه استحفاظی 
خود را با استفاده از ظرفیت پلیس اماکن، رصد کرده 
و اجازه ندهند عرضه قلیان از علل شیوع کرونا باشد. 
از مردم می خواهیم در راه مبارزه با عرضه و مصرف 
قلیان با ما همکاری کنند و فعالیت غیرمجاز هرگونه 
قلیانسرا و مراکز عرضه قلیان را گزارش کنند.« همچنین 
در قزوین پدیده »الو قلیان« وجود دارد. یعنی افراد به 
صورت تلفنی قلیان سفارش می دهند و متاسفانه عرضه 
آن زیرزمینی شده است. استعمال قلیان شاید به طور 
عادی توسط برخی افراد اتفاق می افتد و همچنان این 
تصور غلط وجود دارد که این ماده دخانی هیچ ضرری 
ندارد و حتی می تواند یک پای اساسی در دورهمی های 

دوستانه و خانوادگی باشد. بیشتر هم جوانان هستند که 
در کنار تفریحات خود به سمت این سم کشنده بی صدا 
می روند. علی رغم تصور غلطی که در جامعه وجود دارد، 
قلیان عامل بسیاری از امراض و بیماری های خطرناک 
است که حتی مضرات آن از سیگار هم حادتر می شود، 
چراکه بنا بر استفاده چندین نفر از قلیان، این امر موجب 
می شود تا زمینه انتقال بسیاری از بیماری ها و مهمتر از 
همه انواع سرطان  ازجمله سرطان ریه و سرطان مری 
از طریق مصرف قلیان ایجاد شود و درواقع دو عضو 
حیاتی ریه و قلب را به خطر می اندازد. از طرفی بسیاری 
از افرادی که به اعتیاد مبتال شده اند که بیشتر هم در سنین 
نوجوانی و جوانی اتفاق افتاده، ابتدا از طریق مصرف 
قلیان به سمت مصرف سایر مواد دخانی و در نهایت 
هم مواد مخدر کشانده شده اند و درواقع به گفته دادستان 
عمومی و انقالب قزوین، نباید فراموش کنیم که ورود به 
اعتیاد از قلیان بوده و اعتیاد منشاء بسیاری از آسیب های 
اجتماعی است. همان طور که می دانیم فروش و عرضه 
قلیان و اقالم آن در واحدهای صنفی ممنوع و حتی جرم 
محسوب می شود و همچنین استعمال و عرضه قلیان در 
اماکن عمومی از جمله قهوه خانه ها و سفره خانه ها ممنوع 
است، اما متاسفانه برخی از این مراکز به طور غیرقانونی 
به  اقدام  آشکارا  به صورت  موارد  بسیاری  در  البته  و 
و  قهری  برخوردهای  قلیان می کنند.  فروش و عرضه 
سلبی به کرات از سوی مراجع مربوطه برای مقابله با 
این معضل اجتماعی اتفاق می افتد اما برخی همچنان بر 
این کار غیرقانونی استمرار دارند و برخی هم به صورت 
زیرزمینی و غیرقانونی اقدام به فروش و عرضه قلیان 
می کنند که در این میان امروزه فضای مجازی هم بستر 

این کار را فراهم ساخته است.

وضعیت قلیانسراها در پساکرونا
از  که  پرخطر  از مشاغل  ایام کرونا، یکی  در  به هرحال 
فعالیت منع شد، بحث سفره خانه ها و قهوه خانه ها بود که 
برای مقطعی تعطیل و همچنین عرضه و فروش قلیان بنا 
بر یکی از عوامل شیوع و انتقال بیماری، سرسختانه تر از 
گذشته نسبت به ممنوعیت آن اقدام و هشدارهای الزم 
هم  باز  گویا  عده ای  اما  شد.  داده  صنفی  واحدهای  به 
سالمت خود و جامعه را به شوخی گرفته اند و همچنان 
بر فروش و عرضه این تفریح پرخطر همانند گذشته و 
برخی  اینکه  یا  دارند؛  اصرار  زیرزمینی  به صورت  حتی 
اصناف تصور می کنند که ممنوعیت فروش و عرضه قلیان 
تنها محدود به دوران کرونا است و پس از اتمام بیماری 
می توانند به راحتی به کار خود ادامه دهند، در حالی که 
واقعیت این است که خطر مصرف قلیان ربطی به شیوع 
سالمت  کاال،  این  هم  عادی  طور  به  و  ندارد  بیماری 

جسمی و روانی افراد و جامعه را نشانه رفته است.

سودهای کالن قلیانسراها
درباره  قزوین  پلیس  عمومی  اماکن  بر  نظارت  رئیس 
اقدامات صورت گرفته در زمینه برخورد با عرضه قلیان 
اظهار کرد: »عده ای که عرضه کننده قلیان هستند، سودهای 
و  مقابله  بحث  می آورند.  به دست  راه  این  از  کالنی 
پیشگیری از مواد دخانی و قلیان در واحدهای صنفی بارها 
توسط نیروی انتظامی شکل گرفته و اقدام شده است.« 
سرهنگ مجدآرا افزود: »در سال های گذشته بالغ بر 12 
هزار پایه قلیان را جمع آوری کردیم و بازدیدهای مکرری 
از واحدهای صنفی داشتیم. از آغاز شیوع کرونا تاکنون 59 
هزار و 60 واحد صنفی متخلف را در حوزه های مختلف 
بازدید داشتیم که 3هزار و 400 مورد را تذکر دادیم و 
هزار و 850 مورد اخطار به پلمب شده و تعداد ۷10 مورد 
اتحادیه  و  اصناف  »اتاق  داد:  ادامه  پلمب شد.« وی  هم 
مربوطه باید در جهت آگاه سازی این واحدها اقدام کنند 
و اطالع رسانی جامعی داشته باشند. همچنین گشت های 

مشترک را به طور جدی از سر خواهیم گرفت.«
الزم به ذکر است، یکی از مبادی که می تواند با اقدامات 
پیشگیرانه نسبت به جلوگیری از مصرف و عرضه قلیان 
اقدام کند، اتاق اصناف و اجرای قوانین نظام صنفی است 
که رئیس اتاق اصناف استان قزوین نیز چندی پیش با 
قرار  عمومی  اماکن  زمره  در  قهوه خانه  اینکه  به  اشاره 
می گیرد، اظهار کرد: »ما به واحدهای صنفی اعالم کردیم 
که کال عرضه و فروش قلیان ممنوع است و در سال 
استانی تصویب کردیم که رسته  94 هم در کمیسیون 
قلیان حذف شود و به همه واحدها ابالغ کردیم.« محمد 
فرج زاده ها با بیان اینکه اکنون ۷2 واحد عرضه و فروش 
قلیان در قزوین وجود دارد، گفت: »واحدهایی که اکنون 
نیز غیرقانونی  قلیان می کنند  به فروش و عرضه  اقدام 

هستند و باید جمع آوری و با آنها برخورد شود.«
به طور قطع، ممنوعیت فروش و عرضه قلیان محدود به 
دوران کرونا نیست و این امر باید برای همیشه در جامعه 
نهادینه شود که نباید برای یک تفریح زودگذر و به ظاهر 
و  افراد  برای  را  آسیب های جدی  درواقع  که  بی خطر 
خانواده ها به دنبال دارد، این مسئله مهم را نادیده بگیریم.

قــزوین 
رتبه نخست استعمال سیگار در کشور



به نقل از mindfood، دستیار وزیر بهداشت نیوزیلند برنامه اقدام بدون دود 2025 این کشور 
را اعالم کرد و آن را »روزی تاریخی برای سالمت مردم ما« خواند. بر این اساس فروش یا 
عرضه محصوالت دخانی به افرادی که پس از تاریخ معینی متولد شده اند، تخلف محسوب 
می شود. دکتر عایشه ورال در اینباره گفت: »ما می خواهیم مطمئن شویم که جوانان هرگز در 
آینده سیگار نخواهند کشید، بنابراین فروش یا عرضه محصوالت دخانی به گروه های جدید 
از جوانان را تخلف اعالم می کنیم. افراد 14 ساله، زمانی که این قانون اجرایی شود هرگز 
نمی توانند به طور قانونی سیگار بخرند. ما همچنین جذابیت، اعتیادآوری و در دسترس بودن 

محصوالت دخانی را کاهش می دهیم.«
قوانین جدید همچنین به این معنی است که فقط محصوالت دخانی حاوی سطوح بسیار پایین 
نیکوتین قابل فروش هستند و تعداد مغازه هایی که می توانند آنها را بفروشند کاهش می یابد. 
سیگار عامل اصلی مرگ و میر قابل پیشگیری در نیوزیلند است و از هر چهار مورد مرگ مربوط 

به سیگار، یک مورد ناشی از سرطان است.
سیگار کشیدن یکی از معمولی ترین رفتارهای خطرناکی است که در بیشتر جوامع رایج است 
و جامعه ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، 
روزانه بین 80 تا 100 هزار کودک به تعداد سیگاری های جهان افزوده می شود که بیش از 
نیمی از این آمار در قاره آسیا حضور دارند و کارشناسان این حوزه تا نیمه سال 98 میزان افراد 
سیگاری در ایران را بیش از 15 میلیون نفر می دانند. اگرچه حداقل سن قانونی برای خرید 
سیگار و توتون در کشورهای مختلف بین 14 تا 21 سال اعالم شده است و به طور خاص 
18 سالگی عمومی ترین سن برای گرایش به دخانیات است، اما نیوزیلند به تازگی در بخشی 
از اقدامات خود به منظور کنترل مصرف دخانیات در این کشور، در حال بررسی طرح ممنوع 
کردن تهیه دخانیات برای متولدین سال 2004 به بعد است. در واقع قانون گذاران نیوزیلند در 
تالش برای افزایش تدریجی سن قانونی افراد مجاز به خرید دخانیات در این کشور هستند. 
این کشور همچنین قصد دارد تا سال 2025 استعمال دخانیات را به صفر برساند. دولت 
همچنین در حال بررسی ممنوع کردن فروش فیلترها، کاهش میزان نیکوتین در دخانیات و 
محدود کردن مکان های خرید آن است. وزیران کشور نیوزیلند قصد دارند برای محصوالت 
دخانی حداقل قیمت را تعیین کنند. به گزارش ایندیپندنت، بر اساس اعالم انجمن سرطان، 
مصرف دخانیات از دالیل اصلی مرگ قابل پیشگیری در جوامع مائوری نیوزیلند است. به نظر 
می رسد سیاستمداران نیوزیلند به این نتیجه رسیده اند که هزینه های درمانی افراد سیگاری که 
به دولت ها تحمیل می شود، بیش از سودی است که از فروش سیگار به دست می آورند و به 

همین دلیل به فکر ممنوعیت مصرف سیگار در کشور افتاده اند.
البته الزم به ذکر است که برخی از دیگر کشورها نیز مجازات منع مصرف سیگار برای افراد 
زیر 18 سال یا استعمال سیگار در حضور افراد زیر 18 سال را اعمال می کنند؛ به طور مثال در 
روسیه خرید و فروش سیگار به افراد 18 ساله در برخی فروشگاه ها و استعمال دخانیات در 
مراکز عمومی از قبیل ایستگاه های مترو، سینماها و مراکز دولتی ممنوع اعالم شده است. برخی 
کشورها هم قوانین سختی برای سیگار کشیدن در اماکن عمومی دارند که می توان به مالزی 
که برای سیگار کشیدن در مکان های ممنوع 100 دالر، صربستان 64 دالر و فرانسه 450 یورو 
جریمه در نظر گرفته اند، اشاره کرد. در کشور ما هم قوانینی برای جلوگیری و کاهش مصرف 
سیگار به تصویب رسیده اما ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. از ممنوعیت سیگار کشیدن 
در اماکن عمومی گرفته تا فروش سیگار به افراد زیر 18 سال یا دکه های روزنامه فروشی. به 
نظر می رسد در کنار تصویب قوانین، فرهنگ سازی و نظارت بر اجرای قانون هم الزامی است؛ 
اتفاقی که اکنون در کشور خودمان شاهد آن نیستیم. قیمت سیگار در سرتاسر اروپا متفاوت 

بوده و جدای از روند اقتصادی و افزوده مالیاتی، معموال در این کشورها نسبت به ایران بسیار 
گران تر است. براساس آمارهای رسمی در سال 201۷ گران ترین کشور از لحاظ قیمت سیگار، 
انگلستان بوده است که قیمت تک فروشی هر پاکت 20عددی از سیگار مرغوب 91/9پوند 
انگلیس تقریبا معادل با 48000تومان ایران است و در ایرلند این مقدار به 15/9پوند معادل با 

قیمت تقریبی 45000تومان ایران می رسد.

نرخ باالی مالیات بر ارزش افزوده سیگار در اروپا
گفتنی است، قیمت سیگار در اروپا با مالیات و عوارض خاصی افزوده می شود و به عبارت 
دیگر، مالیات بر ارزش افزوده آن بسیار باال است. دقیقا همین شرایط نیز برای تنباکو برقرار 
است با این تفاوت که قیمت آن بسیار باالتر از قیمت سیگار بوده و مالیات بر ارزش افزوده 
آن نیز سالیانه به میزان قابل توجهی افزوده می شود. عالوه بر اینکه اکثر دول اروپایی به ویژه 
انگلستان، به منظور جلوگیری از مصرف سیگار و تنباکو عالوه بر ممنوعیت تبلیغاتی برای آنها، 
مصرف دخانیات در اماکن عمومی را ممنوع و مشمول پرداخت هزینه نقدی اعالم کرده اند و 
همچنین با قرار دادن هشدارهای تصویری و نوشتاری بر پاکت های سیگار، سعی در افزایش 
آگاهی های عمومی از مضرات مصرف آن و بیماری های مرتبط با آن دارند. قیمت هر پاکت 
سیگار در برخی کشورهای اروپایی در سال 201۷ بر طبق آمار زیر رده بندی شده است: 
انگلستان: 91/9 پوند معادل با 48000 تومان - ایرلند: 15/9 پوند معادل با 45000 تومان - 
فرانسه: 6۷/5 پوند معادل با 28000 تومان- هلند: 3۷/5 پوند معادل با 26000 تومان- بلژیک: 
12/5 پوند معادل با 25000 تومان- فنالند: 02/5 پوند معادل با 24۷00 تومان- دانمارک: 5 
پوند معادل با 24600 تومان- آلمان: 86/4 پوند معادل با 23900 تومان- مالت: 46/4 پوند 
معادل با 21900 تومان- ایتالیا: 3۷/4 پوند معادل با 21500 تومان- لوکزامبورگ: 21/4 پوند 
پوند  اسپانیا: 93/3  تومان-  با 19900  معادل  پوند  استرالیا: 05/4  تومان-  با 20۷00  معادل 
با 19150 تومان - قبرس: 89/3 پوند  با 19300 تومان- پرتغال: 89/3 پوند معادل  معادل 
معادل با 19150 تومان- یونان: 4/3 پوند معادل با 16۷00 تومان- اسلونی: 16/3 پوند معادل 
با 15500 تومان- استونیا: 09/3 پوند معادل با 15200 تومان- رومانی: 09/3 پوند معادل با 
15200 تومان- مجارستان: 06/3 پوند معادل با 15000 تومان- اسلواکی: 3 پوند معادل با 
14۷00 تومان- جمهوری چک: 3 پوند معادل با 14۷00 تومان- لتونی: 92/2 پوند معادل 
با 14300 تومان- لهستان: 81/2 پوند معادل با 13800 تومان- کروات: ۷2/2 پوند معادل با 
13400 تومان- لیتوانی: 6۷/2 پوند معادل با 13150 تومان- بلغارستان: 32/2 پوند معادل با 

11400 تومان. 

تصمیمی تاریخی برای نیوزیلندی ها

افراد ۱4 ساله هرگز نمی توانند سیگار بخرند

قاچاق و قیمت های بسیار باالی دخانیات در زندان »فیثر استون« 
افزایش  باعث  انگلیس،  زندان های  دیگر  و  بیرمنگام  حومه  در 
دخانی  مواد  از  ناچیزی  مقدار  سر  بر  زندانیان  میان  درگیری ها 
شده است. به گزارش پایگاه »شراپ شایر استار«، برای نسل ها، 
دخانیات واحد پولی اصلی بین زندانیان در زندان های انگلیس 
بوده، اما استقرار اسکنر های بدن جدید در زندان های این کشور 
که  شده  باعث  و  شده  قاچاق  کاال های  عرضه  کاهش  باعث 
سیگار  یک  حاضر  حال  در  کنند.  پیدا  افزایش  شدیداً  قیمت ها 
اکنون می تواند به قیمت 5 پوند در زندان فروخته شود، در حالی 
که در مغازه ها برای یک بسته 50 تایی، 59 پِنی پرداخت می شود؛ 
حتی یک زندانی برای فروختن یک کبریت 4 پوند درخواست 
کرده بود. این در حالیست که در برخی مواقع یک بسته سیگار در 
انگلیس به قیمت 12.50 پوند فروخته می شود که این نرخ گاهی 
زندان های  اداره  می رسد.  هم  پوند  هزار  به  زندان ها  در  اوقات 
انگلیس این ارقام را رد نکرده و فروش اقالم قاچاق گران قیمت 
را تایید کرده که گاها باعث درگیری بین زندانیان نیز شده است. 
سخنگوی سازمان زندان های انگلیس می گوید »تدابیر امنیتی ما 
داخل  به  کاال  قاچاق  منظور  به  خالفکار  باند های  برای  را  کار 
در حال سرمایه گذاری  ما  می کند؛  همیشه  از  زندان ها سخت تر 
100 میلیون پوند دیگر برای اسکنر های بدن اشعه ایکس هستیم 
تا مواردی را که به خشونت پشت میله ها دامن می زنند، محدود 
کنیم.« این در حالی است که بازرسان دولتی در انگلیس اخیراً 
از مؤسسه زندان جوانان »برینسفورد« به دلیل اقدامات خشونت  
آمیز در این مرکز انتقاد کردند، چراکه درگیری ها بین زندانیان در 

این زندان همچنان یک مشکل بزرگ است.

تالش کمپانی های دخانی برای مهار سیاست های بازدارنده
داده اند  هشدار  بارها  انگلیسی  کارشناسان  نیز  این  از  پیش  البته 
با  دخانی  محصوالت  و  تنباکو  تولیدکننده  بزرگ  شرکت های  که 
دستکارِی قیمت سیگار مانع اعمال مالیات برای کنترل و محدودیت 
استعمال آن در انگلیس شده اند. بررسی  انجام شده در این کشور 
ارزان،  دخانی  محصوالت  به  دسترسی  افزایش  می دهد  نشان 
و  جامعه  عمومی  سالمت  حفظ  برای  گرفته  صورت  تالش های 
کرده   متوقف  را  سیگار  استعمال  از  برای خودداری  افراد  تشویق 
هزار   6 از  بیش  اطالعات  بررسی  به  انگلیسی  کارشناسان  است. 
مصرف کننده سیگار پرداختند تا مشخص شود بین سال های 2002 
تا 2014 چه میزان برای خرید سیگار هزینه کرده اند. این کارشناسان 
دریافتند مصرف کنندگان سیگار با تغییر برند سیگار مصرفی خود 
آن  خرید  صرف   2002 سال  در  که  را  هزینه ای  همان  می توانند 
 کرده اند، پرداخت کنند. همچنین در مدت 12 سال تفاوت قیمت بین 
ارزان و گران ترین برند سیگار فقط حدود دو برابر بیشتر شده  است. 
به گزارش روزنامه گاردین، در این بررسی همچنین مشخص شد 
تعداد افراد سیگاری در این کشور بین سال های 2002 تا 2014 دو 
برابر شده  و شیوع آن بیشتر در میان افراد جوان مشاهده شده  است. 

تمرکز بر اجرای طرح »بسته بندی ساده« محصوالت دخانی
بنابراین دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی است که بر اساس 
آن شرکت های دخانیات وادار خواهند شد سیگارهای شان را در 
بسته بندی ساده )بدون نشان تجاری( بفروشند. به گزارش رویترز 
بر  دخانیات  تاثیر  درباره  نگرانی هایی  به  واکنش  در  تصمیم  این 
اقدامی برای جلوگیری از سیگار  بهداشت عمومی و به عنوانی 

کشیدن نوجوانان انجام می شود. دولت بریتانیا معتقد است که میزان 
استعمال سیگار پس از اعمال محدودیت ها بر بسته بندی سیگار و 
ممنوع کردن چاپ نشان تجاری بر روی آنها کاهش خواهد یافت. 
البته پیش از این نیز دولت استرالیا در سال 2012 قانونی را تصویب 
کرد که بر مبنای آن شرکت های دخانی مجبور شدند سیگارهای شان 
را در پاکت های ساده به رنگ سبز زیتونی بدون نشان تجاری به 
همراه عکس های هشداردهنده یک عضو دچار قانقاریا یا گانگرن و 
یک فرد مبتال به سرطان بر روی آن به فروش برسانند. اما این قانون 
در سازمان تجارت جهانی به چالش کشیده شد و اقامه دعوی در 
باره آن، همچنان در جریان است. نیوزیلند و ایسلند نیز بر شدت 
اقدامات بر ضد سیگار کشیدن افزوده اند و پیشنهاد بسته بندی بدون 
نشان تجاری سیگارها را مطرح کرده اند، اما دولت های آنها هنوز 
این پیشنهاد را به صورت قانون درنیاورده اند. پنج کشور دیگر نیز 
شکایتی را به سازمان تجارت جهانی تسلیم کرده اند تا قانون اعمال 

شده در استرالیا لغو شود.
فروشندگان  تمام عیار  مخالفت  با  بریتانیا  دولت  اقدام  این  البته 
دخانیات مانند شرکت بین المللی فیلیپ موریس، شرکت رینولدز 
شرکت های  لوریالرد،  شرکت  گروپ،  آلتاریا  شرکت  آمریکن، 
بریتیش آمریکن توباکو و ایمپریال توباکو گروپ مستقر در این 
کشور روبرو شده است. شرکت های دخانیات به طور فزاینده ای 
برای ایجاد وفاداری مشتریان به نشان تجاری و جلب توجه آنان 
به بسته بندی سیگار وابسته شده اند. پاکت سیگار آخرین راه برای 
تبلیغ دخانیات است، در زمانی که دولت آگهی کردن سیگار را در 
تلویزیون ممنوع کرده. شرکت های  بیلبوردها و  مجله ها و روی 
دخانی همچنین استدالل می کنند که بسته بندی بدون نشان تجاری 
نمی تواند تضمین کننده کاهش میزان  سیگارکشیدن باشد. در عوض 
این کار با توجه به اینکه سیگارها نشان تجاری خاص خود را 
از دست می دهند، باعث محدودیت بازرگانی می شود. پاکت های 
پیدا  باالتر  قیمت های  کمتری  احتمال  با  استانداردشده  سیگار 
خواهند کرد. شرکت های دخانیاتی معتقدند که پاکت های بدون 

نشان، قاچاق و تقلب را ترغیب خواهند کرد.

ممنوعیت تبلیغ سیگار در پشت ویترین از سال ۲۰۱۵
بسیاری از صاحبنظران معتقدند جمع آوری سیگار از فروشگاه ها و 
کیوسک ها کمک بزرگی به نکشیدن سیگار توسط افراد کم سن و 
سال می کند و مانع ترغیب آنها به استعمال می شود. دولت انگلیس 
نیز قراردادن سیگار در پشت ویترین را از سال 2015 ممنوع کرده 
است. طبق آمار تعداد افراد کم سن و سالی که از پشت ویترین سیگار 
می خریدند، پس از اعمال قانون جدید 15 درصد کاهش پیداکرد. 
الزم به ذکر است دفتر امور مالیات و گمرگ انگلیس )اچ ام آر سی( 
پیش از این در گزارشی با اشاره به معضل قاچاق و تقلب سیگار و 
توتون در این کشور و آثار زیانبار اقتصادی آن گفت که خسارت 
مالیاتی ناشی از این مساله در سال گذشته میالدی بیش 2میلیارد پوند 
بوده است. یک سخنگوی »اچ ام آر سی« گفت: »قاچاق دخانیات 

در انگلیس تنها در سال 2014/15 میالدی 2 میلیارد و یکصد میلیون 
انگلیس خسارت وارد کرده است.« وی گفت: »در سال  به  پوند 
گذشته این نهاد انگلیسی از 41۷ نفر بابت قاچاق دخانیات شکایت 
میلیون سیگار  میلیارد و 800  با ضبط یک  کرده و توانسته است 
و 313 تن توتون قاچاق، از خسارت ۷46 میلیون پوندی به این 
کشور جلوگیری کند.« به گفته منابع انگلیسی از 600 میلیون بسته 
سیگار ضبط شده در 6ماه گذشته 10.۷ میلیون داخل کشور، 182.2 
میلیون در مناطق مرزی و 426.6 میلیون در خارج از انگلیس کشف 
شده است. این نهاد انگلیسی همچنین اعالم کرد که 13۷ تن توتون 
)برای مصرف سیگارهای دست ساز( نیز در ماه های آوریل تا سپتامبر 
سال گذشته ضبط شده که می توانست بیش از 30 میلیون پوند به 
اقتصاد انگلیس خسارت وارد سازد. در میان قاچاقچیان بازداشت 
شده یک کمیسر عالی اوگاندایی به چشم می خورد که به جرم حمل 
28 تُن دخانیات به 6سال حبس محکوم شد. مامورین مرزی نیز 
سال گذشته اعالم کردند که در پنج مجسمه بودا که با پشم شیشه پُر 
شده بود، یکصد هزار سیگار قاچاق یافته اند. روزنامه دیلی تلگراف 
نیز پیش تر با اشاره به روند فزاینده بازار فروش سیگار های قاچاق 
در انگلیس در گزارشی نوشته بود که از هر پنج سیگار در انگلیس، 

یک سیگار قاچاق است. 

حمایت از پویش ترک برای کووید-۱9
انگلیس نیز همانند سایر کشورها از هجوم ویروس کرونا در امان 
نماند، ولی اگر از تلفات جانی و مالی ناراحت کننده این ویروس 
در این کشور بگذریم، این بیماری موجب شد که بیش از 300 هزار 
نفر از شهروندان بریتانیایی از ترس افزایش احتمال ابتال به ویروس 
کرونا عادت سیگارکشیدن خود را کنار بگذارند. به نقل از پی ای 
میدیا، یافته های یک پژوهش نشان می دهد با تاکید دانشمندان بر 
تاثیر منفی دود سیگار بر احتمال ابتال به کووید-19، سیگاری ها بیش 
از گذشته نگران جان و سالمتی خود شده اند. از این رو، دست کم 
ترک  را  سیگار  بریتانیا  در  کرونا  شیوع  دوران  از  نفر  هزار   300
کرده اند. از دیگر یافته های نظرسنجی مشترک یوگاو و پویش اقدام 
بر سیگار و سالمتی تالش دست کم 550 هزار شهروند سیگاری 
بریتانیا برای کنار گذاشتن سیگار در دو ماه گذشته است. عالوه 
کم  سیگارهای خود  تعداد  از  هم  دیگر  نفر  میلیون  اینکه 2.4  بر 
بین  بیماری کووید-19  با شیوع  این نظرسنجی همزمان  کرده اند. 
1004 شهروند سیگاری انجام شده و در آن 2۷ درصد هم گفته اند 
هرگز به ترک کردن سیگار و کنار گذاشتن آن فکر نمی کنند. در واقع 
افزایش تعداد سیگاری هایی که از ترس کرونا ناچار به کنار گذاشتن 
این عادت خود شده اند فعاالن پویش های ترک سیگار را خوشحال 
و به آینده امیدوار کرده است. دکتر چارلی کن وارد، بانی پویش ترک 
برای کووید-19 و پزشک بیمارستان بریستول می گوید: »ترک کردن 
تنها کار بسیار بزرگ است که مردم می توانند برای حفظ  سیگار 
سالمتی خود انجام بدهند. این برای بهبود شرایط ریه و قلب مفید 

است و احتمال مبتال شدن به سرطان را هم کاهش می دهد.«

معضلی از جنس سیگار 
سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون پوندی در زندان های انگلیس

برای مهار قاچاق سیگار
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Granting a consultative status in the UN Economic and 
Social Council to the Iranian Anti-Tobacco Association

With a history of more than three decades of activity in the field of 
tobacco control in Iran, the Iranian Anti-Tobacco Association (IATA) was 
able to obtain the title of “consultative status” in the United Nations 
Economic and Social Council (ECOSOC).Referring to this valuable 
achievement, IATA Secretary-General said, “This non-governmental 
organization has been active in various sectors of the fight against 
tobacco in the country for more than three decades. Information, 

research, and demand are among these activities. It is hoped that this 
NGO will continue its activities in these fields so that it can be more 
effective nationally and internationally.”
According to IATA Public Relations, Mohammad-Reza Masjedi 
continued, “With the efforts and participation of our colleagues, 
other governmental and non-governmental organizations, and related 
sectors in the field of tobacco control and prevention, we hope to be 
able to continue this path inexhaustibly to play a more efficient role 
in reducing tobacco use and its harms in society, especially during the 
coronavirus pandemic.”
It should be noted that the consultative status in the United Nations 
is a type of advisory privilege granted by the UN Economic and Social 
Council to qualified NGOs. As provided in Article 20 of Resolution 
1996/31, consultative arrangements with each organization should 
relate to an issue to which the organization has specific competence 
or relevance, and such organizations should be able to contribute to 
the activities of the ECOSOC. This status, however, does not in any way 
constitute a possibility of financial exchange with the United Nations.
This consultative status is rooted in Article 71, Chapter 10 of the 
UN Charter. The ECOSOC provides the opportunity to consult with 
non-governmental organizations active in various fields to make 
decisions in its field of activities. Such a possibility may be provided 
for international and, if necessary, national organizations, after 
consultation with United Nations members. The Council’s main tasks 
include raising living standards, economic and health development and 
social transformation, providing solutions to international economic, 

health, and social problems, facilitating cultural and educational 
cooperation, and advancing respect for human rights and political 
freedoms.
In 1948, shortly after the founding of the United Nations, there were 45 
non-governmental organizations in consultative status; most of them 
were large international organizations. Currently, about 5,000 NGOs hold 
consultative status in ECOSOC. The Council assists the United Nations 
General Assembly in advancing its goals and developing economic 
and social issues. Founded in 1945, the Council has 54 members, all of 
whom are elected by the General Assembly for a three-year term, and 
its president is appointed to this position for a one-year term during the 
elections held by its members. Each member of ECOSOC has one vote, 
and the Council’s decisions are made based on the votes of the majority 
of those present, and currently, IATA is one of these members. Hence, 
NGOs wishing to participate in the formal decisions of the United Nations 
must first obtain a certificate of the consultative status from ECOSOC to 
be able to present themselves as credible and competent entities.
Today, more than 2,870 NGOs have membership of the ECOSOC, 
up from 41 at the beginning of its existence. This figure reflects the 
willingness of the United Nations to draw on the experience of non-
governmental organizations, doubling their commitments to do their 
tasks. Moreover, in order to receive the certificate of consultative status 
in the United Nations, in addition to having a specific headquarters 
and at least two years have passed since their establishment as an 
NGO, NGOs must have a confirmed statute, clear structure, proper 
accountability system, and a democratic way of taking actions.

Dr. Saheb, Director-General of the Tehran Municipality 
Health Department, Dr. Khanaki, Deputy Director 
of Education and Intersectoral Cooperation, and 
Mr. Moradi, Director of Education at the Tehran 
Municipality Health Department, accompanied by a 
delegation, visited the Faramooz Center, affiliated with 
the Iranian Anti-Tobacco Association (IATA). According 
to IATA Public Relations, during the visit, the Director-
General of the Tehran Municipality Health Department 
stressed the importance of creating a negative attitude 
in children towards smoking, saying, “Learning life skills 
- especially, the skill of ‘saying no!’ - through the new 
educational methods implemented in this recreational 
and educational center will be effective in preventing 
smoking among adolescents.” Dr. Saheb added, “The 
training center of this non-governmental organization 
will be able to expand the scope of its activities and 
develop the culture of anti-smoking education by 
receiving significant financial support.” “We declare 
our readiness to cooperate in the field of publicizing of 
tobacco control and prevention materials throughout 
the city of Tehran,” said the Deputy Director of 
Education and Intersectoral Cooperation in the Tehran 

Municipality Health Department. According to Dr. 
Khanaki, “Cooperation in the better implementation of 
anti-smoking activities of this cultural and educational 
center and its expansion to parks and recreational 
centers in Tehran, supporting the production of cultural, 
educational, and media programs, and extending the 
annual memorandum between the NGO and the Tehran 
Municipality Health Department are on our agenda.”
In continuation of the visit, a meeting was held with the 
presence of the officials of the Tehran Municipality Health 
Department and the Iranian Anti-Tobacco Association. 
Mr. Taheri, IATA Executive Director, while explaining 
the activities of this non-governmental organization 
and the Faramooz (‘Clean Breath’) Center, said, “The 
implementation of educational and cultural programs for 
children and adolescents regarding tobacco control will be 
more effective when they are younger.” According to him, 
“Considering the effectiveness of the Center’s activities 
in the education system in the last two decades, it is 
necessary to hold deliberative meetings with the Tehran 
Municipality Health Department continuously with the aim 
of promoting anti-smoking activities in both institutions 
and related organizations.”

Tehran Municipality officials visit Faramooz Center The Tobacco Control Research Center 
received a research license from the
Ministry of Science, Research, and Technology
The Tobacco Control Research Center, affiliated 
with the Iranian Anti-Tobacco Association (IATA), 
received a license for research activities from the 
Ministry of Science, Research, and Technology in 
addition to the Ministry of Health and Medical 
Education. According to IATA Public Relations, the 
NGO’s Secretary-General thanked the officials of 
the Ministry of Health and the Ministry of Science, 
Research, and Technology for their cooperation 
in obtaining the permit, saying, “I thank the NGO 
staff and the members of the Research Center for 
making this process a success. We hope to achieve 
a tobacco-free society by developing health 
sciences.”
“Regarding combating tobacco and reducing its 
consumption, we must pay attention to various 
components. Therefore, to answer many questions 
in this field, we needed a study center that would 
study and work scientifically and coherently.” 
Mohammad-Reza Masjedi added. “The important 

thing is that in the future, comprehensive and 
practical policies on tobacco control can be 
extracted from these studies so that all aspects 
that are affected by tobacco problem can benefit 
from their results.”
Noteworthy, the Tobacco Control Research 
Center, affiliated with the Iranian Anti-Tobacco 
Association, had received a research license from 
the Ministry of Health and Medical Education in 
2016, and after taking the necessary measures 
and with the support of relevant officials, 
obtained a research permit for the Tobacco 
Social Studies and Policy Research Group, with 
the consent of the Minister of Science, Research, 
and Technology, from this ministry. Indeed, the 
Tobacco Social Studies and Policy Research Group 
works to develop the country’s health culture 
by researching the harms and causes of tobacco 
consumption and providing appropriate solutions 
for tobacco prevention and control.


