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مانع  دولت  و  مجلس  در  ذینفعان  پیش  چندی 
تصویب قانون مالیات بر سیگارهای خارجی شرکت های 
چند ملیتی شدند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
سوی  از  مالیات  پرداخت  عدم  از  انتقاد  با  مجلس 
و  ژاپنی   - آمریکایی   JTI شرکت های خارجی )شرکت 
شرکت BAT انگلیسی- آمریکایی( گفت: »به رغم اینکه 
کشورهای خارجی خصوصا اروپا و آمریکا ما را در همه 
برای  اما  کردند،  تحریم  برخی خدمات  و حتی  کاالها 
در  این  و  دارند  حضور  کشور  داخل  در  سیگار  تولید 
حالیست که ذینفعان در مجلس و دولت مانع تصویب 
مالیات برای شرکت های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی 
و ژاپنی تولید کننده سیگار شدند.« حسینعلی شهریاری 
نماینده زاهدان در مجلس با تاکید بر اینکه این کشورها 
پزشکی  تجهیزات  و  واکسن  دارو،  واردات  مانع  حتی 
واردات  مانع  »نه تنها  افزود:  می شوند،  کشور  داخل  به 
محصوالت دخانی و ازجمله سیگار، توتون و تنباکو به 
زمینه  این  در  آنها  سرمایه گذاری  بلکه  نشدند،  کشور 
بیشتر هم شده است. در واقع شرکت های چندملیتی 
ثروت زیادی را از کشور خارج می کنند و سهم زیادی 
از بازار فروش را در اختیار دارند ولی با این درآمدهای 

زیاد، مالیات نمی دهند.«
وی با تاکید بر اینکه در دو مقطع یکی در دهه ٨٠ و 
پس از آن بعد از سال ٩٢ بیشترین سرمایه گذاری که 
کشورهای خارجی در داخل ایران انجام دادند، تولید 
سیگار بود، افزود: »آنها کارخانه های تولیدی راه اندازی 
قبضه  را  سیگار  فروش  بازار  از  زیادی  سهم  و  کرده 
کردند.« شهریاری همچنین تصریح کرد: »برخی افراد 
مانع  هستند،  ذی نفع  که  افرادی  شاید  حتی  ناآگاه 
تصویب قانون مالیات بر درآمد این شرکت های خارجی 
و چندملیتی شدند. متأسفانه به رغم آنکه سرمایه های 
زیادی از کشور نصیب شرکت های چندملیتی می شود 
اما آنها مالیات پرداخت نمی کنند و حتی برای کسب 
این  که  دارند  تمرکز  نیز  مصرف گرایی  بر  زیاد،  سود 

مسئله یک آسیب جدی برای کشور خواهد بود.«

ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به اینکه 
شرکت های خارجی چندملیتی تولید کننده سیگار باید 
متناسب با درآمد مالیات پرداخت کنند، گفت: »باید 

بر نحوه تولید و توزیع سیگار آنها نظارت جدی صورت 
کاشمر  نماینده  نیک بین  جواد  حجت االسالم  گیرد.« 
در مجلس با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل 
و   JTI چندملیتی  خارجی  ٢شرکت  سوی  از  کشور 
BAT با ماهیت انگلیسی- آمریکایی و ژاپنی همچنین 
تصریح کرد: »دو شرکت خارجی چندملیتی ۷۵ درصد 
سهم بازار فروش سیگار را در اختیار گرفته، اما مالیات 
تعجب برانگیز است. در واقع  مناسب نمی دهند واقعاً 
در  که  ایران  دخانیات  شرکت  سیگار  فروش  سهم 
به  امروز  بوده  داخل  مصرف  بازار  درصد   ٨٠ گذشته 
حدود ۱٠درصد بازار رسیده است. بر اساس اطالعات 
شخص  گذشته،  دولت  در  نمایندگان  ما  به  رسیده 
رئیس جمهور، خط پرایمری توتون شرکت آمریکایی 
در  شرکت ها  این  به  و  می کند  افتتاح  را  ژاپنی   -
بحرانی ترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص 
داده است و این وادادگی که در دولت گذشته وجود 
داشته، باید خیلی فوری اصالح و به نفع تولید داخلی 

و ملی تغییر کند.« 
چند  خارجی  شرکت های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
درآمد  با  متناسب  باید  سیگار  تولید کننده  ملیتی 
تولید  نحوه  بر  »باید  گفت:  کنند،  پرداخت  مالیات 
مجلس  سوی  از  جدی  نظارت  آنها  سیگار  توزیع  و 
سالمت  برای  تا  شود  انجام  نظارتی  دستگاه های  و 
مردم ضررهای زیادی نداشته باشد.« عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چرا این 
شرکت های خارجی چندملیتی به رغم سودهای زیاد، 
»متأسفانه  گفت:  نمی کنند،  پرداخت  مناسب  مالیات 
الزم  قوانین  تصویب  جدی  مانع  زور  و  زر  صاحبان 
برای الزام این شرکت ها به پرداخت مالیات هستند.« 
همه  که  است  برانگیز  »تعجب  گفت:  نیک بین 
علیه  غرب  تحریم های  مشمول  خارجی  شرکت های 
چندملیتی  خارجی  شرکت   ٢ این  اما  شدند  ایران 
که محصوالت آنها به ضرر ملت ایران است، مشمول 
»به رغم  کرد:  تصریح  خاتمه  در  وی  نشدند.«  تحریم 
ممنوع  قانون  طبق  دخانی  محصوالت  تبلیغ  آنکه 
دخانی  محصوالت  استندهای  متأسفانه  ولی  است، 
شرکت های خارجی در سوپرمارکت ها وجود دارد که 
این خالف مقررات است و باید دستگاه های نظارتی و 

سازمان تعزیرات با این رویه برخورد قانونی کنند.«

شرکت های چند ملیتی، مالیات سیگار را نمی پردازند!

سودکالندخانیاتباتمرکزبربازارمصرف

بیش از یک دهه است که مناقشات بسیاری 
برای اجرای قوانین و آئین نامه های مرتبط با 
مالیات دخانیات وجود دارد؛ قوانینی که اگر 
بی هیچ اما و اگری اجرا شوند، عالوه بر حوزه 
نیز دستاوردهای  اقتصادی  بحث  در  سالمت 
شرکت  کنار  در  داشت.  خواهند  توجه  قابل 
ایران  در  ملیتی  چند  شرکت های  دخانیات، 
شرکت هایی  هستند.  فعالیت  به  مشغول  نیز 
دغدغه  نه تنها  اولیه  مواد  واردات  برای  که 
با  مواقع،  اکثر  در  بلکه  ندارند،  را  تحریم ها 
مالیات  پرداخت  از  کالن،  سودهای  دریافت 
نیز معاف هستند. معافیتی که سال ها است 
آن  اجرای  به  سالمت  حوزه  صاحب نظران 
که  است  وقتی  چند  حاال  و  داشته  اصرار 
مجلس نیز درخواست تحقیق و تفحص از آن 
مجلس،  نمایندگان  به طوریکه  است؛  داده  را 
وزارت صمت را برای بررسی در این خصوص 
معتقد  مجلس  واقع  در  کرده اند.  مکلف 
تحریف  برای  آئین نامه ها  تنظیم  در  است 
خارجی  شرکت های  بین المللی  برندهای 
نکردن  پرداخت  و  قانون  دورزدن  به منظور 
است  گرفته  صورت  تخلفاتی  افزوده  ارزش 
درآمد  با  مناسب  مالیات  آنها  همگی  باید  و 
مالیات  پرداخت  عدم  کنند.  پرداخت  خود 
بر  مالیات  به  توجه  عدم  درآمد،  با  متناسب 
ارزش افزوده، اجرای بی چون و چرای ماده 
)٨( قانون جامع کنترل دخانیات، بی توجهی 
به اجرای مالیات ویژه و بسیاری دیگر ازاین 
در  دخانیات  صنعت  که  شده  موجب  موارد 
نسبت  اجتماعی  مسئولیت  هیچگونه  کشور 
مسائل  و  زیست  محیط  بهداشت،  مسئله  به 
صنعت  این  باشد.  نداشته  غیره  و  اقتصادی 
با تمرکز بر بازار مصرف، یک طرفه در جهت 
تولید  کارخانجات  چرخ  خود  منافع  و  سود 
سیگار را می گرداند و هزینه های ناشی از آن 
انداخته  جامعه  بخش های  سایر  دوش  به  را 
این در حالی است که  و همچنان می تازاند. 
تعهدات  کشورها  همه  در  دخانیات  صنعت 
خود را در همه بخش ها باید به درستی انجام 
دهد؛ بایدی که در کشور ما در زمره معافیت 
و  اما  آن  اجرای  در  همچنان  و  گرفته  قرار 
که  وقت  هر  به هرحال  دارد.  وجود  اگرهایی 
ارزش افزوده  نیز  و  دخانیات  بر  مالیات  بحث 
اقتصادی  بسیاری معضالت  میان می آید،  به 
ناشی از اجرای این قوانین را زمزمه می کنند، 
مالیات ها  قبیل  این  دریافت  با  حالیکه  در 
نه تنها می تواند کسری بودجه خود را  دولت 
سالمت  بخش  بلکه  کند،  مرتفع  حدودی  تا 
از  بسیاری  می توانند  نیز  کشور  آموزش  و 
دغدغه های خود را هموار نموده و در جهت 
کاهش مصرف و باال بردن سطح آگاهی، بهتر 

از هر وقت دیگری حرکت نماید.

مالیاتینامتناسببادرآمد

سخن اول
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 بر اساس ماده )٨( قانون جامع کنترل و مبارزه با 
دخانیات مصوب سال ۱3٨۵، هر ساله باید ۱٠ درصد 
به مالیات بر سیگار اضافه شود. قانونی که سال ها در 
بالتکلیفی اجرا به مجلس رفته و در نهایت نیز به صورت 
تمام و کمال اجرایی  نشده است. به بیان دیگر، با وجود 
گذشت ۱۵ سال از زمان تصویب این قانون تاکنون، 
است.  نشده  محقق  مالیات  ساالنه  افزایش  متأسفانه 
این در حالیست که وزارت بهداشت بارها اعالم کرده 
می شود،  کسب  مالیات  این  طریق  از  که  درآمدی 
تاکنون به طور کامل به این وزارتخانه ها پرداخت نشده 
و همچنان این وزارتخانه به تنهایی هزینه های درمان 
پرداخت  را  دخانیات  استعمال  از  ناشی  بیماری های 
کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  مسئول  می کند. 
»وزارت  که  داشته  تاکید  بارها  اینباره  در  دخانیات 
بهداشت در طول 3 سال گذشته هیچ وصولی از محل 
مالیات دخانیات نداشته است. در آخرین روز کاری سال 
۱4٠٠ مبلغی کمتر از ۱٠٠ میلیارد تومان از کل ۷٠٠٠ 
میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات 
این وصولی هم  که  پرداخت شد  بهداشت  وزارت  به 
به دانشگاه های علوم پزشکی برای کنترل دخانیات و 
برنامه های پیشگیرانه ارسال شده است.« بهزاد ولی زاده 
حوزه  در  توسعه  ششم  برنامه  »قانون  کرد:  تصریح 
دخانیات حدود یک درصد از درآمدی که باید به وزارت 
بهداشت داده می شد، محقق شده که متأسفانه کمبود 
منابع، طرح های در دست اجرا نظیر شهر و روستای 
بدون دخانیات، دانشگاه بدون دخانیات و پیشگیری از 
دخانیات در مدارس، راه اندازی خط تلفنی و خدمات 
ترک دخانیات، فرهنگسازی و آموزش عمومی  و ... را با 

چالش مواجه ساخته است.« 

ایران بهشت مافیای دخانیات است
نیز  خصوص  این  در 
رئیس  پیش  چندی 
با  مبارزه  فراکسیون 
دخانیات مجلس شورای 
این  به  اشاره  با  اسالمی 
مطلب که در همه چیز 
به جز  هستیم  تحریم 
کرد:  تصریح  سیگار، 
»ایران به بهشت مافیای 

سیگار تبدیل شده، این درحالی است که ساالنه حدود 
از  ناشی  بیماری های  به علت  کشور  در  نفر  هزار   ۷٠
استعمال دخانیات فوت می کنند که ۱٠٪ آنها سیگاری 
نیستند بلکه به علت اینکه در معرض دود سیگار دیگران 
افراد  این  آنکه ٢٠٪  تلخ تر  می شوند.  قربانی  هستند، 
کشیدن  سیگار  قربانی  که  هستند  معصومی  کودکان 
والدین و اطرافیان خود می شوند. یعنی ۱4٠٠ کودک 
فدای مصرف دخانیات والدین خود می شوند و علت بیش 

از 3٠٪ انواع سرطان، مصرف دخانیات است.«
سیدمرتضی خاتمی با انتقاد از نرخ پایین مالیات بر 
سیگار تاکید کرد: »کمپانی خارجی به سیگار وینستون 

اما  باید ۱4٠٪ مالیات بدهد  تولیدی در کشور خود 
 ٪۱٠ هر  با  می پردازد.  مالیات   ٪۱٠ فقط  ایران  در 
افزایش مالیات دخانیات، حدود ۷٪ کاهش مصرف در 
جوانان و حدود 4٪ کاهش مصرف کلی اتفاق می افتد. 
پائین  نرخ  برنده  بزرگترین  ملیتی،  چند  کارخانجات 

مالیات بر سیگار هستند.« 
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به این فرموده مقام معظم رهبری که 
فرموده اند »اینکه با اعمال مالیات سنگین، قاچاق سیگار 
افزایش می یابد، استداللی اشتباه است« تصریح کرد: 
»اصوال در کشور ما با وجود میانگین قیمتی نیم تا یک 
دالر برای هر بسته سیگار در مقایسه با میانگین جهانی 
۵/4 تا ۵ دالر، مقوله قاچاق موضوعیتی ندارد و بیشتر 
به عنوان سرپوشی برای فرار از پرداخت حقوق و تعرفه 
رفتارساز، توسط شرکت های دخانی مورد استفاده قرار 
می گیرد.« رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: »در سبد هزینه خانوار، طی 
برابر  سال های اخیر، رشد هزینه دخانیات، حدود ۵ 
رشد هزینه بهداشت و درمان بوده است. ایران به عنوان 
الگوی جهانی مبارزه با بیماری های غیرواگیر در حال 
حاضر در بحث دخانیات نمره ضعیفی دارد. متأسفانه 
هزینه ورزش و تفریحات سالم گران تر از خرید سیگار 

یا کشیدن قلیان شده است.«

به اندازه کافی قانون برای اجرا داریم
معاون بهداشت وزارت 
بهداشت نیز با تاکید بر 
این مسئله که اگر مالیات 
بر مواد دخانی بر اساس 
داده  پیشنهاد  آنچه 
می شد،  محقق  بودیم، 
میلیارد  هزار   3٠ حدود 
کشور  برای  تومان 
تصریح  داشت،  درآمد 

کرد: »اکنون نظام سالمت بیش از ۱٠ برابر این عدد را 
برای عوارض دخانیات در کشور هزینه می کند.« کمال 
حیدری در ادامه افزود: »از نظر قانونی به اندازه کافی 
قانون داریم، از نظر ما یکی از مهمترین راه های سیاستی 
که اکثر کشورهای دنیا برای کاهش تقاضای مواد دخانی 
در پیش گرفتند، مالیات است که متأسفانه ما به راحتی 
از این موضوع گذشتیم درحالی که انتظار می رفت با این 

سیاست بتوانیم تقاضا را کاهش دهیم.«
وی با بیان اینکه کشور ما از نظر مالیات بر سیگار 
در رده آخر است، گفت:  »بیشتر کشورها از طریق وضع 
را  دخانیات  مصرف  دخانیات  بر  سنگین  مالیات های 
کاهش داده است. وقتی در مجلس بحث افزایش مالیات 
بر این مواد مطرح گردید، اعالم شد که منجر به افزایش 
قاچاق می شود. آیا در این سال ها میزان قاچاق تغییر 
کرده است؟« حیدری با تاکید بر عدم رضایت وزارت 
بهداشت در مبارزه با دخانیات در کشور اظهار کرد: »ما از 
وضعیت موجود راضی نیستیم و به دنبال سالمت مردم و 

ورزشوسرگرمی،فعالیتهایگرانقیمت

گذرزماندرقلیانسراهابهصرفهتراست!

توسعه سالمت جامعه هستیم. باید سوال کنیم چرا قوانین 
مختلف احصا نمی شوند؟ چرا مصرف دخانیات در بانوان 
افزایش پیدا کرده است و چرا باید برای جذب جوانان و 
نوجوانان معطر کردن و معسل کردن توتون و تنباکو در 
دستور کار قرار بگیرد؟ اینها پرسش هایی است که باید 

جواب داده شوند.«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به رغم بار سنگین 
سایر تکالیف و بی میلی ها، همچنان پیگیر کاهش مصرف 
مواد دخانی است، گفت: »ما مدعی العموم سالمت مردم 
هستیم، این در حالی است که هیچ مبلغی از بابت مالیات 
دخانیات که باید برای سالمت مردم خرج شود، به جیب 
وظایف  حوزه  در  بتواند  تا  است  نرفته  بهداشت  وزارت 
را  مالیات  کمترین  ما  دهد. کشور  انجام  اقداماتی  خود 
بر دخانیات می گیرد. همه مستندات درباره اثر مالیات بر 
کاهش مصرف ارائه شده و حال مجلس باید در این باره 

پاسخگو باشد.«

مجلس از افزایش مالیات دخانیات حمایت کند 
دبیرکل جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات ایران 
معاهده  اساس  »بر  گفت: 
جهانی کنترل دخانیات که 
عضویت  آن  در  هم  ایران 
قیمت  درصد   ۷٠ دارد، 
پاکت سیگار باید به عنوان 
در  این  اخذ شود؛  مالیات 
حالی است که در کشور ما 

کمتر از ٢٠ درصد درآمد حاصل از فروش سیگار به مالیات 
اختصاص پیدا می کند و به همین دلیل، سازمان بهداشت 
جهانی بارها تاکید کرده که وضعیت دریافت مالیات بر 

دخانیات  در ایران بسیار نامناسب است.«
محمدرضا مسجدی  افزود: »در بحث افزایش مالیات بر 

دخانیات، نیازمند همراهی دولت و مجلس هستیم.«
 وی سن استعمال دخانیات را حدود ۱٠ الی ۱٢ سال 
افتخار  افزود: »اگر صنعت سیگار به تولید  تخمین زد و 
به جامعه  بیشتری  بچه های  باشیم  منتظر  باید  می کند، 
تنفسی  بیماری های  منتظر  و  کنند  ورود  مصرف کننده 
بیشتر باشیم.« وی افزود: »سالیانه بیش از هشت میلیون 
نفر در جهان بر اثر استعمال دخانیات، جان خود را از دست 
می دهند و متاسفانه در ایران هم ساالنه ۶۵ هزار نفر به دلیل 

مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.«

سیگار خارجی تماما ضرر است
گفت:  خصوص  این  در  نیز  سنگدوینی  رمضانعلی 
»مالیات بستن بر سیگارهای خارجی بسیار مهم است و 
متأسفانه در سال گذشته این امر محقق نشد. به هرحال 
چراکه  است  وابسته  مسئله  این  به  انسان ها  سالمت 
عوارضی وضع  باید  و  است  مضر  برای سالمتی  سیگار 
شود که کاهش مصرف را در پی داشته باشد.« نماینده 
از بین رفتن  به  با اشاره  گلستان در مجلس همچنین 
۶۵ هزار نفر در کشور به خاطر استعمال دخانیات تاکید 
کرد: »این آمار بسیار زیاد است و هزینه های اقتصادی 
باید  نیز مطرح است و صنعت دخانیات  و سالمت آن 
از خارج  یا  تولید  که  بنابراین سیگاری  باشد.  پاسخگو 
وارد می شود و عوارِض آن را نمی گیریم، صرفا مردم ما 

را دچار ضرر و زیان می کند.«
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ایران بابت رقم ناچیز مالیات وضع شده بر قیمت 
در  شرقی  مدیترانه  منطقه  در  سیگار،  خرده فروشی 
وضعیت قرمز قرار دارد. آمارهای سال ٢٠٢٠ حاکی از 
آن است که در منطقه مدیترانه شرقی، کشور ترکیه 
با وضع ٨4.٨٨ درصد مالیات بر قیمت خرده فروشی 
دخانیات، در صدر فهرست قرار گرفته و کشورهای 
و  عمان  قطر،  بحرین،  امارات،  عربستان،  اردن، 
بر  درصدی   ٨٠ الی   ۶٠ مالیات  وضع  با  پاکستان 
قیمت خرده فروشی دخانیات در رده های بعد فهرست 
بر  مالیات  میانگین  که  حالی  در  هم  آن  هستند؛ 
خرده فروشی دخانیات بین ٢٢ کشور منطقه مدیترانه 
شرقی، ۵4.۱۷ درصد است و در این فهرست، فقط 
کشورهای لبنان و عراق وضعیت بدتر از ایران دارند 
در حالی که افغانستان با وضع مالیات ٢٠.۶۵ درصدی 
بر قیمت خرده فروشی دخانیات، باالتر از ایران است.

جهانی  سازمان  آمارهای  اساس  بر  همچنین 
بهداشت، یک میلیارد و 3٢٠ میلیون نفر از جمعیت 
استفاده می کنند  از دخانیات  جهان در حال حاضر 
جهان  سال  باالی ۱۵  درصد جمعیت  و حدود ٢3 
 ٨4 همچنین  هستند؛  دخانی  مواد  مصرف کننده 
کشورهای  در  دخانیات  مصرف کنندگان  از  درصد 
در حال توسعه زندگی می کنند. در حالی که گفته 
استعمال  اثر  بر  نفر  یک  ثانیه   4 هر  در  می شود 
دخانیات در جهان فوت می کند، آمار رسمی حکایت 
از آن دارد که مصرف دخانیات ساالنه منجر به مرگ 
میزان،  این  از  که  در جهان می شود  نفر  میلیون   ٨
۷ میلیون نفر به علت مصرف مستقیم دخانیات جان 
خود را از دست می دهند. بر اساس آمار رسمی، تعداد 
فوتی ها به دلیل استعمال دخانیات در ایران به ساالنه 
۶٠ هزار نفر رسیده اما پیش بینی ها می گوید که تا 
سال ٢٠٢۵ میالدی، بر خالف روند کاهشی مصرف 
دخانیات در سایر مناطق جهان، استعمال دخانیات 

در منطقه مدیترانه شرقی افزایشی خواهد بود.
بر اساس گزارش STEP برای تعیین میزان شیوع 
سال   ۱٨ باالی  جمعیت  تعداد  دخانیات،  مصرف 
مصرف کننده دخانیات در ایران در سال ۱4٠٠ حدود 
۱٠ میلیون نفر )۱4.٠۱ درصد جمعیت کل باالی ۱٨ 
سال( برآورد شده است. در واقع تعداد مصرف کنندگان 
روزانه سیگار در ایران در سال ۱3٩۵، ۱٠.۱ درصد 
در  سیگار  مصرف  شیوع  باالترین  که  حالی  در  بود 

البرز  و  استان های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین 
گزارش شد و در همین سال، گروه سنی 4۵ تا ۵4 
ساله های کشور، بیشترین میزان مصرف دخانیات با 
سهم ۱٨.٢۱ درصدی جمعیت کل مصرف کنندگان 
سیگار را داشتند. نتایج بررسی ها از مصرف دخانیات 
زمانی  بازه  در  تا ۱۵ ساله کشور  نوجوانان ۱3  بین 
۱3٨۶ تا ۱3٩۵نشان داد که ۱٠.٢ درصد نوجوانان، 
از کل  درصد  که 3.4  بودند  دخانیات  مصرف کننده 
 ۶۵ می کشیدند.  سیگار  نوجوان،  مصرف کنندگان 
درصد از نوجوانان مصرف کننده دخانیات، سیگار را 
دکه های  یا  دستفروشان  و  سوپرمارکت  و  مغازه  از 
نوجوانان  درصد   ۶٨.۵ و  می کردند  تهیه  مطبوعاتی 
و  سن  درباره  فروشنده  سوی  از  سیگار  خرید  برای 
سال شان مورد سوال قرار نگرفته و سیگار را به سادگی 

خریداری کرده بودند.

ایران و پاکستان تا 4۰ سال آینده بیشترین 
میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت

که  کرده  پیش بینی  بهداشت  جهانی  سازمان 
مهار  در  الزم  پیشگیری  و  برنامه  فقدان  صورت  در 
تا  پاکستان  و  ایران  کشورهای  دخانیات،  اپیدمی 
4٠ سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را 
خواهند داشت. این درحالیست که مسئول دبیرخانه 
است:  کرده  تاکید  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد 
»مالیات ویژه که در قانون بودجه ۱4٠٠ تصویب شد 
و ما انتظار داشتیم این ارقام در سال ۱4٠۱ به یک 
میزان افزایش یابد، حذف شد و عمال ما به هیچ وجه 
مصرف  3٠درصدی  کاهش  هدف  به  نمی توانیم 
دخانیات تا سال ۱4٠4 و هدفی که ایران به سازمان 
ملل متحد برای کاهش ٢۵درصدی مرگ و میر ناشی 
برسیم.«  است،  داده  تعهد  غیرواگیر  عوامل خطر  از 
مالیات  ولی زاده تصریح کرد: »ساختار کنونی  بهزاد 
به  بیشتر  و دولت  نیست  موثر  برای کاهش مصرف 

جنبه درآمدی آن توجه دارد.«

کاهش  سیاست های  اجرای  به  بی توجهی 
تقاضا

وی ادامه داد: »افزایش مالیات بر دخانیات با تاثیر 
بر کاهش میزان مصرف، سبب می شود بار 4٠ هزار 
این  بابت درمان عوارض مصرف  تومانی که  میلیارد 

ماده مضر بر دوش نظام سالمت است و بار ٩٠ هزار 
میلیاد تومانی ناشی از مرگ زودرس و از کار افتادگی 
دخانیات،  دود  با  مواجهه  و  مصرف  اثر  بر  ناتوانی  و 
کاهش یابد. طبق ماده ٨ قانون جامع کنترل دخانیات 
دخانیات  محصوالت  قیمت   ۱3٨۵ سال  مصوب 
درصد   ۱٠ میزان  به  مالیات  طریق  از  باید  هرساله 
را  مالیات  افزایش  بحث  زمان  هر  می یافت.  افزایش 
مطرح کردیم، صنعت بهانه افزایش قاچاق را مطرح 

کرده است.«
سوی  از  که  هم  »ارقامی  کرد:  تصریح  ولی زاده 
مطرح  سیگار  قاچاق  عنوان  تحت  دخانی  صنایع 
از  جلوگیری  برای  بهانه جویی  هدف  با  می شود، 
اجرای سیاست های کلیدی کاهش تقاضا است. در 
حالی که ما 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 
حوزه  از  اعالمی  آمار  با  نخی  میلیارد   ٢٠ حداقل 
صنعت دارد. الزم به ذکر است در بسیاری از کشورها 
با افزایش مالیات، قاچاق محصوالت دخانی کاهش 
هم پیدا کرده و آخرین اطالعات و مستندات جهانی 
حکایت از باالتر بودن میزان قاچاق در کشورهایی 
دارد که مالیات کمتری بر محصوالت دخانی وضع 
کرده اند و بانک جهانی شاخص فساد را عامل اصلی 
نمی توان  بنابراین  می داند.  یافته  سازمان  قاچاق 
دخانی  محصوالت  مالیات  افزایش  که  پذیرفت 
دبیرخانه  مسئول  می شود.«  قاچاق  افزایش  باعث 
تاکید  همچنین  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد 
کشور،  در  سیگار  پایین  قیمت  به  توجه  »با  کرد: 
کشور  از  خارج  به  دخانی  محصوالت  قاچاق  بحث 
جهانی  قیمت  متوسط  ورودی.  قاچاق  نه  داریم  را 
متوسط  اما  است،  دالر   ۵ تا   4.۵ حدود  دخانیات 
این قیمت در کشور ایران کمتر از ٠.۵ دالر است. 
وارد  قاچاقچی جهت  برای  انگیزه ای  هیچ  بنابراین 
کردن سیگار قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای 
به  خارجی  محصوالت  قاچاق  برای  دخانی  صنایع 
مالیات  اعمال  با  سیاستگذاران  است.  واهی  کشور 
می توانند  سالمت  آسیب رسان  کاالهای  بر  بیشتر 
افزایش  به  محصوالت  این  مصرف  کاهش  ضمن 
درآمد دولت و کاهش تورم بر کاالهای استراتژیک 

و سبد خانوار توجه داشته باشند.«

وضعیتقرمزاستعمالدخانیاتدرایران

مالیاتبرخردهفروشیهمچناناجرانمیشود!
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شرکتهایخارجی75درصدبازارسیگارراقبضهکردهاند

بنبستپرداختمالیات
ردپای دور زدن قانون ارزش افزوده

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس نیز در این خصوص با 
باید  تولید کننده سیگار  اینکه شرکت های خارجی  بر  تاکید 
مالیات مناسب برند خارجی پرداخت کنند و به زودی طرح 
خواهد  کلید  مجلس  در  شرکت ها  این  از  تفحص  و  تحقیق 
آمریکایی،  چندملیتی  »کمپانی های  کرد:  تصریح  خورد، 
انگلیسی و ژاپنی فعال در ایران با وجود مالکیت و سهامداران 
خارجی با ثبت بعضی از عالئم تجاری خود در داخل ایران، 
عوارض و مالیاتی مشابه شرکت های ایرانی پرداخت می کنند، 
مالیات است  پرداخت  از  فرار  برای  استفاده  این یک سوء  و 
که  باشند  داشته  توجه  دولت  هیأت  و  وزارت صمت  باید  و 
این شرکت های خارجی با دور زدن قانون، حقوقی از کشور 

تضییع ننمایند.«
افزود:  ادامه  الدینی در  حجت االسالم محمدرضا میرتاج 
»وزارت صمت مکلف است در تصویب نشان های داخلی و 
در  چراکه  نماید،  ویژه  توجه  مهم  نکته  این  به  بین المللی 
برای  و  بودند  ذینفع  مسائل  این  در  عده ای  گذشته  دولت 
انجام  را  تخلفات  این  خارجی  شرکت های  موقعیت  حفظ 
آئین نامه ها  این تفکر در تنظیم  داده اند و همچنان رد پای 
به  خارجی  شرکت های  بین المللی  برندهای  تحریف  برای 
منظور دور زدن قانون و پرداخت نکردن ارزش افزوده دیده 

می شود.«
نماینده تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه این شرکت های چند ملیتی باید مالیات مناسب 
این  است  »انتظار  افزود:  کنند،  پرداخت  خود  درآمد  با 
رویه های غلِط نوشته شده به نفع کمپانی های چند ملیتی 
قدرت  نفوذ  جریان  توسط  ژاپنی  و  انگلیسی  آمریکایی، 
آن  بساط  و  اصالح  زود  خیلی  گذشته  دولت  در  ثروت  و 
برچیده شود. متأسفانه این شرکت ها به رغم سود سرشار از 
بازار داخلی ایران، هیچ تعهدی نسبت به بهداشت، اشتغال، 
توسعه کشت، ورزش و مسئولیت اجتماعی ندارند و صرفا 
نگاهی سود انگارانه به بازار مصرف ایران داشته و عایدات 
آنها از کشور خارج می شود،  این در حالی است که دخانیات 
در همه کشورها تعهدات خود را در قبال این مقوله ها باید 

انجام دهند.«

سازمان امور مالیاتی ورود کند!
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  همچنین  خصوص  این  در 
مجلس با اظهار تعجب از پرداخت نکردن مالیات مناسب از سوی 
»سازمان  گفت:  داخل  در  سیگار  تولید کننده  خارجی  شرکت   ٢
امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید فرار مالیاتی ٢ شرکت خارجی را 
به طور جدی پیگیری کنند.« محمدعلی محسنی بندپی با اشاره 
به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ٢ شرکت چند 
ملیتی خارجی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی 
در ادامه افزود: »در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسالمی ایران به 
صراحت تاکید شده که فعالیت های آسیب رسان به سالمت مردم از 
جمله تولید سیگار و فروش آن نه تنها باید مالیات مناسب پرداخت 
را هم قبول کرده و در  اجتماعی  باید مسئولیت های  بلکه  کنند، 
راستای سالمت مردم بخشی از درآمدهای خود را هزینه کنند.« 
بر  تاکید  با  اسالمی  در مجلس شورای  و چالوس  نوشهر  نماینده 
این مطلب که باعث تعجب است که دو شرکت خارجی بیش از 
۷۵ درصد بازار فروش سیگار را در اختیار گرفته و نه تنها مالیات 
خود  اجتماعی  وظایف  انجام  به  توجهی  بلکه  نمی دهند،  مناسب 
ندارند، تصریح کرد: »به سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد مبنی 
این ٢ شرکت خارجی  از سوی  مالیات  بر پیگیری عدم پرداخت 
هشدار می دهیم. این شرکت ها یا باید طبق قانون معافیت مالیاتی 
داشته باشند که چنین چیزی وجود ندارد و یا فرار مالیاتی دارند.« 
وزارت  و  مالیاتی  از مسئوالن سازمان  »ما  افزود:  بندپی  محسنی 
اقتصاد می خواهیم که موضوع فرار مالیاتی شرکت های خارجی و 
عدم تناسب پرداخت مالیات یا ارزش افزوده شرکت های خارجی 
را بررسی کرده و خیلی فوری نسبت به احقاق حقوق ملت ایران 
را  موضوع  دولت  و  مجلس  مسیر  از  الیحه  یا  و  طرح  طریق  از 
دنبال نمایند.« وی تاکید کرد: »آن گونه که ما اطالع یافتیم این 
شرکت ها به منظور دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات و ارزش 
در  را  خود  برندهای  از  بعضی  بین المللی،  برندهای  برای  افزوده 
لذا  می زنند،  دور  را  قانون  این گونه  و  کرده اند  ثبت  کشور  داخل 
وزارت صمت و دولت مکلف است نسبت به این مسئله ورود جدی 
داشته و نگذارد عده ای با تدوین و تعاریف غلط منافع ملت را از 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  قطعاً  نمایند.  خارج  کشور 
وظایف  ندادن  انجام  و  خارجی  ٢ شرکت  این  عملکرد  به  نسبت 

قانونی و مسئولیت اجتماعی ورود خواهد کرد.«

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چندی پیش با 
باید پرداخت نکردن مالیات از سوی شرکت های  اینکه مجلس  اشاره به 
خارجی چند ملیتی تولید سیگار را به طور جدی پیگیری کند، تصریح کرد: 
»تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ٢ شرکت خارجی چند 
ملیتی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی- آمریکایی و ژاپنی بدون پرداخت 
اینکه  با بیان  انجام است.« حجت االسالم احد آزادیخواه  مالیات در حال 
افزایش  به شکل عجیبی  در حال حاضر مصرف سیگار در داخل کشور 
یافته، تصریح کرد: »مصرف زیاد سیگار در کشور تعجب برانگیز است، در 
حالی که شرکت های خارجی چند ملیتی به خصوص شرکت آمریکایی- 
انگلیسی و ژاپنی سهم زیادی از بازار فروش را در اختیار دارند.« نماینده 

مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرکت های خارجی چند 
»مجلس  گفت:  کنند،  پرداخت  مالیات  باید  سیگار  تولید کننده  ملیتی 
به خصوص کمیسیون های تخصصی باید پرداخت نکردن مالیات از سوی 
این شرکت های چند ملیتی را به طور جدی بررسی و این شرکت ها را ملزم 
به پرداخت مالیات کنند.« عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس با بیان اینکه سیاست کمیسیون کشاورزی حمایت از کشاورزان 
و  توتون  کشت  موضوع  کمیسیون  در  »ما  داد:  ادامه  است،  زحمت کش 
تنباکو در داخل را پیگیری خواهیم کرد، البته باید این مد نظر باشد که در 
حوزه سیگار، عوارض سیگار همیشه چالش برانگیز بوده و این موضوع باید 

به طور جدی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.«
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صدور بخشنامه برخورد با عرضه بدون مجوز
عالی  هیأت  دبیر 
سازمان های  بر  نظارت 
صدور  از  کشور  صنفی 
بخشنامه ای برای برخورد با 
عرضه کنندگان محصوالت 
در  مجوز  بدون  دخانی 
همکاری  با  کشور  سراسر 
وزارت بهداشت، خبر داد و 
تصریح کرد: »اجرای ماده 

۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات و دستورالعمل 
محصوالت  فروش  عاملیت  تعیین  و  وظایف  ابالغی 
پیشین،  بخشنامه های  اساس  بر  شود.  اجرا  باید  دخانی 
بستر الزم برای ثبت درخواست و صدور پروانه عمده و 
ایرانیان  سامانه  روی  بر  دخانی  محصوالت  خرده فروشی 
اصناف پیاده سازی و به اتحادیه های صنف بنکداران مواد 
غذایی، سقط فروشان، خواروبارفروشان، سوپرمارکت داران 
ابالغ و تأکید شده است.« غالمعلی مهدوی تاکید کرد: 
»در این بخشنامه از مدیران کل سراسر کشور درخواست 
کرده است که با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی و 
نیروی  اماکن  بر  نظارت  اداره  و  استان  درمانی  خدمات 
انتظامی، ترتیبی اتخاذ شود تا واحدهای بازرسی و نظارت 
با همکاری مراکز بهداشت در خصوص  اتاق های اصناف 
برخورد قانونی با عرضه کنندگان محصوالت دخانی بدون 
مجوز و همچنین رعایت نکردن شروط مندرج در مجوز 
ازجمله نفروختن سیگار فله ای و نخی و نفروختن سیگار 
البته  به افراد زیر ۱٨ سال، برخورد الزم صورت گیرد.« 
این صحبت ها درحالی گفته شد که چندی پیش مسئول 
بیان  با  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دخانیات  کنترل 
اینکه ٨٠ درصد فروشگاه های استان مجوز فروش سیگار 

ندارند، تصریح کرد: »کمتر از ٢٠ درصد این مراکز مجوز 
فروش دارند که سازمان صمت و اصناف باید با متخلفان 
عوارض  به  اشاره  با  خدابخشی  مهدی  کنند.«  برخورد 
اقتصادی مصرف دخانیات گفت: »در حال حاضر قیمت 
سیگار افزایش یافته اما با این وجود، بیش از ۶٠ میلیارد 
نخ سیگار در طول سال در کشور مصرف می شود که اگر 
به طور متوسط هر نخ نیز هزار تومان باشد حدود ۶٠ 
هزار میلیارد تومان در سال برای مصرف این مواد هزینه 
می شود. بسیاری از افراد سیگاری از لحاظ درآمدی اقشار 
متوسط به پایین جامعه هستند.« وی با بیان اینکه پولی 
که وزارت بهداشت برای افراد سیگاری هزینه می کند از 
سرجمع هزینه های عمومی مردم کم می شود و به نحوی 
یارانه های عمومی کشور در جایی برای افراد سیگاری 
فردی  برای  پرستاری  گفت: »خدمات  می شود،  هزینه 
که به واسطه مصرف سیگار در بیمارستان بستری شده 
رایگان است و داروهای شیمیایی نیز با ارز دولتی وارد 
می شود.« مسئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی 
همدان با اشاره به اقدامات کنترلی و برخوردهای قضائی 
در این زمینه تاکید کرد: »افزایش قیمت موضوع کالن 
است و الزم بوده سیاستگذاران ورود جدی در این زمینه 

داشته باشند.«

پلمپ 36 مرکز تبلیغ محصوالت دخانی
وی از پلمپ 3۶ مرکز تبلیغات غیرمتعارف دخانیات طی 
سال گذشته در استان خبر داد و افزود: »نمایش ادوات و 
ابزارهای قلیان یک نوع تبلیغات است.« خدابخشی با اشاره 
به اینکه اگر تنها سیگار در مغازه ای نمایان و تابلوی بزرگی 
از وجود انواع سیگار و تنباکو و ادوات قلیان در مغازه ها 
باشد مصادیق تبلیغات است و برخورد خواهیم کرد گفت: 
»بر اساس قانون تبلیغ مواد دخانی به هر شکلی ممنوع 

اینکه متأسفانه استند فروش سیگار  با بیان  است.« وی 
و  شیک  ویترین های  و  می بینیم  را  مغازه دار  سر  پشت 
لوکسی که شرکت های تولیدی سیگار در اختیار مغازه دار 
قرار می دهند که همه اینها ممنوع است افزود: »این اقالم 
نباید ویترینی و جلوی دید مشتری باشد. متأسفانه تعداد 
عرضه کنندگان مواد دخانی آنچنان باالست که برخوردها 
را با چالش مواجه می کند. در واقع جلوگیری از تبلیغات 
موضوع مهمی است و از سال ٩٩ وزارت بهداشت تاکید 

زیادی به این موارد دارد.«

قفسه های اغوا کننده برای فروش دخانیات
وی با اشاره به اینکه آنچه باعث ترغیب نوجوانان به 
مصرف دخانیات می شود، وجود قفسه های شیک از این 
مواد در فروشگاه هاست و ادامه داد: »قلیان هایی که به 
و  است  ترغیب کننده  می شود  عرضه  شیک  شیوه های 
باید در این موارد کنترل های خاصی اعمال شود. برخی 
رعایت  خرد  فروشگاه های  و  سوپرمارکت ها  در  قوانین 
نمی شود و فروش نخی سیگار در چنین مراکزی ممنوع 

است اما متأسفانه برخی  توجهی ندارند.«
خدابخشی با اشاره به اینکه فروش سیگار به زیر ۱٨ 
ساله ها ممنوع است اما بازهم فروشگاه ها توجهی به سن 
خریدار نمی کنند، تصریح کرد: »سیگار با هر نوع کیفیت 
و تعداد، به افراد زیر ۱٨ سال همچنان فروخته می شود. 
مجوز  که  فروشگاه هایی  و  افراد  توسط  سیگار  فروش 
فروش ندارند ممنوع است اما در حال حاضر کمتر از ٢٠ 
درصد آنها مجوز دارند.« وی تصریح کرد: »گردش مالی 
باالست که هیچ فروشنده   و سودآوری دخانیات چنان 
و کمپانی نمی خواهد از این سود دست بکشد و به هر 
شکل می خواهد به آن برسد که باید نظارت جدی در 

این زمینه داشت.«

فروشدخانیاتبدونمجوز،بدوننظارتادامهدارد

اینداسـتانبیپایان!
به استناد ماده )2( دستورالعمل تبصره )4( الحاقی ماده )18( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و بر اساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، ضوابط اختصاصی 
خرید، فروش، حمل و نگهداری محصوالت دخانی و کاالهای تبلیغی دخانی در 7 ماده، 32 بند و 5 تبصره تعیین شد. در ماده )3( این دستورالعمل آمده 
است؛ »1-تمامی خریداران محصوالت دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز خرید محصوالت دخانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دریافت نمایند. 
تبصره- خرید مواد اولیه برای استفاده در امر تولید نیز »خرید تجاری« محسوب می شود. 2-تمامی خریداران محصوالت دخانی به شکل تجاری، صرفا مجاز 
به خرید محصوالت دخانی از فروشندگان دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هستند.« به رغم قوانین، مقررات و آئین نامه هایی که در این خصوص 

به تصویب رسیده است، همچنان فروش محصوالت دخانی بدون مجوز از دیگر معضالتی است که متأسفانه نظارتی بر روی آنها وجود ندارد. 

کودکان  فراغت  اوقات  تابستان،  فصل  آغاز  با  هم زمان 
پاک  نفس  فرآموز  مرکز  مجازی  کالس های  در  شرکت  با 
»جمعیت« به گونه ای دیگر گذشت. به گزارش روابط عمومی 
»جمعیت«، مرکز فرآموز نفس پاک با ثبت نام حدود ٢٠٠ نفر 
از همیاران و والدین آن ها در کالس های تابستانه که شامل 
نان و شیرینی پزی، چرتکه،  انگلیسی، فن بیان،  نقاشی، زبان 
داستان نویسی و تأثیر مزاج در تربیت کودکان، قصه گویی و ... 
می شد، سعی در ایجاد اوقاتی هدفمند برای گذراندن اوقات 
فراغت داوطلبان نمود. این کالس ها با هدف باال بردن سطح 

برگزار شد.  نوجوانان  برای  الزم  مهارت های  و کسب  آگاهی 
همچنین این مرکز در فضای مجازی اسکای روم مهارت های 
زندگی را به کودکان و نوجوانان از طریق قصه گویی آموزش 
مربیان  توسط  اداری  ساعت  از  خارج  این کالس ها  می دهد. 
مسابقه،  همراه  به  سالمت  همیاران  خود  همکاری  با  و 
مسابقات  اجرای  واقع  در  می شود.  برگزار  سرگرمی  و  بازی 
فعالیت های  دیگر  از  سالمت  همیاران  ویژه  درون گروهی 
مستمر مرکز نفس پاک است که نزدیک به ۱۵٠ نفر در هر 

دوره از شرکت کنندگان این مسابقات هستند. 

تابستان خود را چگونه گذراندید!

کالسهایمجازیپیشگیریازاستعمالدخانیات»فرآموز«
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با  دخانیات،  با  مبارزه  راهبری  ستاد  جلسه  اولین 
و  کشور  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  همکاری 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و با حضور 
رئیس  رجایی نیا  مهدی  حجت االسالم  والمسلمین 
مجلس، حجت االسالم سید  اسالمی  تحقیقات  مرکز 
حسن معین شیرازی ریاست هیأت مدیره »جمعیت«، 
محمدرضا مسجدی دبیرکل »جمعیت«، محمد حسن 
حسن  سید  »جمعیت«،  هیأت امنای  عضو  تبرائیان 
عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم و عضو 
هیأت امنای »جمعیت« و سایر اعضای ستاد حوزه های 
اعضای حقیقی و حقوقی »جمعیت«  علمیه و دیگر 
ملی  شبکه  همکاران  همچنین  و  قم  و  تهران  شعبه 
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، به منظور بررسی 

سند راهبردی و آغاز به کار این ستاد برگزار شد.
دبیرکل  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در ابتدای 
این جلسه ضمن اشاره به اینکه ٨٠ درصد موارد ابتال 
به استعمال دخانیات  به سرطان ریه در دنیا مربوط 
مصرف  کننده  افراد  این  درصد   ٨٠« گفت:  است، 
مستقیم دخانیات و ۱٢ درصد در معرض دود ناشی 
از استعمال آن هستند. محمد رضا مسجدی در ادامه 
افزود: » با کنترل مصرف دخانیات، می توان از ابتال به 
یک سوم انواع سرطان ها در کشور پیشگیری کرد. این 
در حالیست که میزان ابتال به سرطان در کشور ساالنه 
حدود ۱۵٠ هزار نفر است.« وی تصریح کرد: »در ایران 
سالیانه حداقل ۶٠ هزار نفر بر اثر استعمال دخانیات 
جان خود را از دست می دهند و متأسفانه ادامه این 
روند رو به افزایش است و درصورت عدم توجه به این 
با  افزایش خواهد داشت.« مسجدی  این رقم  معضل 
اشاره به این مطلب که آخرین آمار مرگ ومیر ناشی از 
ابتال به بیماری کرونا در دنیا تاکنون بیش ۶.4 میلیون 
نفر بوده است، تصریح کرد: »طبق آمار سازمان جهانی 
بهداشت با اعالم ساالنه ٨.٢ میلیون مرگ منتسب به 
دخانیات، در مدت شیوع کرونا، نزدیک به ٢٠ میلیون 
نفر به علت بیماری های ناشی از استعمال دخانیات در 
دنیا جان خود را از دست داده اند که از این تعداد حدود 
قرار  به علت  تعداد مرگ و میر  این  از  نفر  3میلیون 
گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات بوده است.«

ارائه خدمات تشویقی برای کشت توتون
مسجدی همچنین با اشاره به این مطلب که، سن 
مصرف دخانیات در کشور به ۱٢ سال رسیده است، 
گفت: »در دنیا ساالنه ۶۵ هزار کودک )سنین زیر ۶ تا 
۱4 سال( به علت قرارگرفتن در معرض دود دست دوم 
با  وی  می دهند.«  دست  از  را  خود  جان  دخانیات 
اشاره به این مطلب که کشور ونزوئال با هدف کشت 
در  کشاورزی  زمین  هکتار  یک میلیون  فراسرزمینی 
اختیار ایرانیان قرار داده است، تصریح کرد: »با انجام این 
کار محصوالت استراتژیک مانند گندم، جو، نهاده های 

دامی و دانه های روغنی در ونزوئال کشت می شود اما در 
ایران شرکت دخانیات در استان های گیالن، مازندران، 
آذربایجان غربی، خوزستان و ... با اعطای مشوق هایی 
در قالب وام، کشاورزان را به کشت تنباکو در زمین های 
از  جلوگیری  برای  ما  که  می کند  ترغیب  حاصلخیز 
این کار مکاتبات و مطالبه گری با کمیسیون بهداشت 

مجلس و سایر نهادهای مربوطه داشته ایم.«
دبیرکل »جمعیت« همچنین در ادامه با اشاره به 
وضعیت نامطلوب مالیات بر دخانیات در کشور نسبت 
به سایر کشورهای همسایه تصریح کرد: »ساالنه بالغ بر 
3 میلیارد پاکت سیگار در کشور مصرف می شود که 
حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و در ازای 
آن دولت ها هم مجبورند ٢ تا 3 برابر این مبلغ )بیش 
درمان  بابت  تومان(  میلیارد  هزار   ۱٨٠ الی   ۱٢٠ از 
از دخانیات هزینه کنند.« در این  بیماری های ناشی 
خصوص حجت االسالم رجایی نیا از حاضران در جلسه 
با اشاره به این مسئله که در خصوص زیان های  نیز 
اخذ صحیح  و همچنین  از دخانیات  ناشی  اقتصادی 
مالیات دخانیات باید چاره اندیشی شود، افزود: »طی 
بررسی  و  بودجه  برنامه  و  سازمان  با  متعدد  جلسات 
عمیق تر این موضوع نسبت به تصحیح مالیات دخانیات 
زیان های  از  تا  اقدام شود  باید  آتی  بودجه  برنامه  در 
دخانیات  بهداشتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 

پیشگیری گردد.«

اهمیت ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی 
جدی گرفته شود

»بر  کرد:  تصریح  همچنین  »جمعیت«  دبیرکل 
اساس قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب 
غیرمستقیم  و  مستقیم  تبلیغ  هرگونه   ،۱3٨۵ سال 
شاهد  همچنان  و  است  ممنوع  دخانی  محصوالت 
هستیم که هنرمندان در فیلم ها و سریال ها در اکثر 
سکانس ها دخانیات استعمال می کنند، که این خود 
بحث  در  همچنین  می شود.  محسوب  تبلیغ  نوعی 
کنترل دخانیات ما متوجه حمایت شرکت دخانیات 
تجهیزات  بحث  در  کشتی  فدراسیون  فعالیت های  از 
ورزشی شدیم که نسبت به آن واکنش نشان دادیم.« 
این درحالیست که در این خصوص، سید حسن عادلی 

نیز مطالبه گری از وزیر ارشاد را در خصوص تبلیغات 
بر  و  شد  خواستار  دخانیات  غیرمستقیم  و  مستقیم 
اجرای ممنوعیت آن تأکید کرد. وی همچنین یکی 
از وظایف مهم در کمیته آموزش ستاد راهبری مبارزه 
با دخانیات را برقراری ارتباط با کمیته تدوین وزارت 
آموزش  و پرورش دانست و خواستار گنجاندن سرفصل 

ضد دخانی در متون درسی دانش آموزان شد.

لزوم اجرای طرح پاد در مدارس
رئیس هیأت مدیره »جمعیت« در ادامه این جلسه 
تاکید کرد: »همکاران ما از ابتدا درصدد فتوای تحریم 
با تأثیرگذاری بسیاری  دخانیات بودند که این مهم 
جمع آوری  به  می توان  آن  اثرات  از  که  بود  همراه 
حسینیه ها  و  مساجد  در  موجود  زیرسیگاری های 
اشاره کرد.« حجت االسالم معین شیرازی همچنین 
از  )پیشگیری  »پاد«  طرح  اجرای  لزوم  به  اشاره  با 
استعمال دخانیات دانش آموزان( گفت: »اگر این طرح 
در آموزش  و پرورش اجرا شود و همچنین از فتوای 
مراجع در خصوص تحریم مصرف دخانیات استفاده 
شود، می توان نسبت به آینده بدون دخانیات کشور 
امیدوارتر بود.« در ادامه نیز حجت االسالم رباطیان، 
مدیر واحد حوزه جمعیت نیز در این جلسه با بیان 
مدیر  اعرافی،  آیت اهلل  دستور  طبق  ستاد  این  اینکه 
»در  گفت:  است  شده  راه اندازی  علمیه  حوزه های 
ستاد راهبری مبارزه با دخانیات، یک برنامه پنج ساله 
و یک برنامه کوتاه مدت یک ساله تعریف  شده است و 
از فارغ التحصیالن و  با تشکیل گروه هدف متشکل 
مبلغان حوزه می توان در راستای فرهنگ سازی ضد 
دخانی در جامعه بهره مند شد.« در پایان این جلسه 
نماینده نهاد رهبری در دانشگاه ها ضمن اعالم آمادگی 
برای همکاری با این سازمان مردم نهاد گفت: »این 
برای  تمام ظرفیت های خود  از  مهم  این  برای  نهاد 
همکاری در این زمینه اعالم آمادگی می کند. بنابراین 
مصرف  آمار  از  ستاد  این  تشکیل  با  که  است  امید 
دخانیات در میان دانشجویان نیز کاسته شود.« الزم 
به ذکر است، در این جلسه همچنین نماینده سازمان 
ضد  فعالیت های  با  مستمر  همکاری  برای  تبلیغات 

دخانی این سازمان مردم نهاد اعالم آمادگی کرد.

همکاریحوزههایعلمیهبافعالیتهایضددخانی
اولین جلسه ستاد راهبری مبارزه با دخانیات برگزار شد
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برابر  در  مراقبت  طرح های  اختتامیه  آیین 
طرح  اول  فاز  پایان  و  اجتماعی  آسیب های 
با  دخانیات(  استعمال  )پیشگیری  »پاد« 
حضورحجت االسالم  والمسلمین سید حسن معین 
با  مبارزه  جمعیت  هیأت مدیره  رئیس  شیرازی 
استعمال دخانیات، دکتر امید احمدی فرماندار رباط 
 کریم، هاشم رسول زاده سرپرست اداره کل آموزش  
و پرورش رباط  کریم و جمعی از مسئوالن در سالن 

اجتماعات این اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، در ابتدا رئیس 
همایش  این  در  نهاد  مردم  موسسه  این  هیأت مدیره 
گفت: »استعمال دخانیات درواره ورود به تمام مشکالت، 
ناهنجاری های اجتماعی و اعتیاد است.« حجت االسالم 
معین شیرازی با اشاره به اینکه بر اساس آمار بین ۱۱ 
افزود:  می کنند،  استعمال  دخانیات  افراد  الی ۱4درصد 
اجتماعی  ناهنجاری های  که  زندان ها  و  ندامتگاه ها  »در 
افراد  است،٨۶درصد  منجرشده  افراد  شدن  زندانی  به 
سیگاری بوده اند.« وی ادامه داد: »همان طور که آموزش  و 
پرورش هم تأکید کرده است، والدین به منظور جلوگیری 
از اعتیاد فرزندان خود باید کاری کنند که آن ها به دام 
دخانیات گرفتار نشوند که خوشبختانه در این راستا طرح 
»پاد« به کمک آمده است.« وی همچنین یادآور شد تمام 
افرادی که سیگار می کشند از یک تعارف »بفرما« این کار 
را شروع کردند، طرح پاد این مناعت را در شخصیت افراد 
ایجاد می کند که در مواجهه با این تعارفات، بتوانند مهارت 

نه گفتن را داشته باشند.

مهارت »نه« گفتن در دانش آموزان نهادینه شود
به  اشاره  با  هیأت مدیره »جمعیت« همچنین  رئیس 
اینکه اگر شخصیت و منش در دانش آموز پیدا شود که 
جرأت نه گفتن را در مقابل مصرف سیگار داشته باشد، به 
اعتیاد دچار نمی شود و این گونه است که طرح پاد جرات 
»نه گفتن« را در افراد نهادینه می سازد، تصریح کرد: » 
یکی از خألهایی که از گذشته در آموزش  و پرورش وجود 

داشته و پس از پیروزی انقالب برای رفع آن سعی شد، 
مربوط به ارتباط بین نهاد آموزشی با خانواده است که 
طرح پاد، بستر این مهم را فراهم می سازد. باید بدانیم که 
همه ما برای جلوگیری از استعمال دخانیات در جامعه 

مسئول هستیم.«

آسیب های اجتماعی جدی گرفته شوند
فرماندار رباط  کریم نیز در ادامه این همایش با بیان 
به  اجتماعی  امنیتی و  این که عمده موضوعات مسائل 
از  »هریک  گفت:  بازمی گردد،  اجتماعی  آسیب های 
آسیب های اجتماعی می تواند بنیان جامعه و خانواده را 
متزلزل سازد. صاحب نظران اجتماعی معتقدند پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در دولت ها با رفتارهای حاکمیتی 
نخست  وهله  در  بلکه  نیست  قابل حل  گونه  دولت  و 
از  باید فرهنگ سازی های خاص صورت پذیرد و سپس 
استفاده  پیشگیری  زمینه های  در  مردم نهاد  تشکل های 
آسیب های  کرونا  دوران  در  اینکه  بیان  با  وی  شود.« 
اجتماعی در بین دانش آموزان قابل  مشاهده بود، گفت: 
با  معلمان  و  مربیان  که  می طلبد  پساکرونا  دوران  »در 
خانواده های  و  دانش آموزان  کامل،  و  جامع  برنامه ریزی 

آن ها را در مقابل آسیب های اجتماعی توانمند کنند.«
مردم نهاد  ازتشکل های  »باید  کرد:  بیان  احمدی 
به عنوان بازوان توانمند مدیریتی استفاده کنیم. هراندازه 
این  اداره کل آموزش  و پرورش رباط  کریم و همکاران 
حوزه در حوزه آسیب های اجتماعی کار کنند، بازهم کم 
است و چه بسا در حوزه های آموزشی هم این مهم باید 

پیگیری شود.«
نیز  رباط  کریم  پرورش  و  آموزش   اداره کل  سرپرست 
در این برنامه گفت: »رباط  کریم یکی از شهرستان های 
بوده  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  حوزه  در  فعال 
است به طوری  که از سال های گذشته به همت همکاران 
فعالیت های  این شهرستان  پرورش  آموزش  و  اداره کل 
و  مدارس  در سطح  حوزه  این  در  و چشمگیری  خوب 
دانش آموزان صورت گرفته است.« وی افزود: »به سبب 

برگزاریآییناختتامیه
طرحهایمراقبتدربرابرآسیبهایاجتماعی

شیوع بیماری کرونا و آسیب تعطیلی مدارس، بسیاری 
همین  به  دور شدند  آموزشی  فضای  از  دانش آموزان  از 
دلیل همکاران در واحد پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و مشاوره اقدامات بسیاری انجام دادند. همچنین طبق 
راهبرد سازمانی و تعامل بین ارگانی در انجام طرح های 
نمودیم  مشارکت  یاریگران«  و  »نماد  ازجمله  مختلف 
حوزه  در  مدارس  سطح  در  همکاران  و  دانش آموزان  تا 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت الزم را انجام 
دهند و با حضوری شدن مدارس از ابتدای سال تحصیلی 
جدید امیدواریم بازخورد بیشتری نسبت به این طرح ها را 

شاهد باشیم.«

تداوم اجرای طرح ملی »پاد«
)پیشگیری  پاد  ملی  طرح  به  اشاره  با  رسول زاده 
استعمال دخانیات( گفت: »با استفاده از این طرح با ایجاد 
فضای مناسب در مدارس به دانش آموزان مقطع متوسطه 
پیشگیری  راستای  در  الزم  آموزش های  شهرستان  این 
باشروع سال  ادامه  استعمال دخانیات داده شد و در  از 
تحصیلی این طرح ادامه خواهد یافت.« همچنین در این 
همایش مربیان مرکز فرآموز نفس پاک به اجرای نمایش 
عروسکی برای کودکان و آشنایی آن ها با مضرات استعمال 
دخانیات پرداختند. در خاتمه نیز از مشارکت کنندگان در 
در  معلمان  و  دانش آموزان  پاد،  ملی  طرح  نخست  فاز 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  با  مرتبط  طرح های 
و  »جمعیت«  هیأت مدیره  رئیس  آمد.  عمل  به  تقدیر 
جمعی از مسئوالن نیز از غرفه های نمایشگاه مرتبط با 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی بازدید به عمل آوردند.
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اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی 
و روانی بسیاری دارد و از مهم ترین مشکالت اجتماعی، 
از  ناشی  به شمار می رود. عوارض  بهداشتی  و  اقتصادی 
اعتیاد باعث رکود اجتماعی در زمینه  های مختلف می شود 
مصرف  است.  جامعه  سالمت  برای  جدی  تهدیدی  و 
در  زمینه ساز  عامل  یک  به عنوان  نیز  می تواند  دخانیات 
جهت اعتیاد به مواد مخدر شناخته شود که این امر  لزوم 
اجراي صحیح و دقیق قوانین کنترل دخانیات و اقدامات 

پیش گیرانه در سنین پایین را  یادآور می نماید.

تاریخچه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
کنفرانس   ۱٩٨۷ سال  ژوئن   ٢۶ تا   ۱۷ تاریخ  در 
توسط  مخدر  مواد  قاچاق  و  اعتیاد  با  مبارزه  بین المللی 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شهر وین تشکیل 
شد. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس سندی به 
کردند که خط مشی همه جانبه  تصویب  را   C.M.O نام 
سوی  از  را  مخدر  مواد  کنترل  جهت  الزم  اقدامات 
کشورهای شرکت کننده مشخص می کرد و این کشورها 
را متعهد کرد تا فعالیت های بین المللی در زمینه مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر را به طورجدی انجام دهند. این سند در 
چهارفصل تنظیم شد و در آن حدود 3۵ مورد از اقدامات 

عملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق 
مواد مخدر و کنترل اعتیاد در جوامع ذکر شد. این موارد 
ارزیابی میزان مصرف، ریشه کنی مزارع غیرمجاز  شامل 
به دامن  بازگشت معتادان  خشخاش، نقش رسانه ها در 
اجتماع و معالجه آنان، نابودی شبکه های عمده قاچاق مواد 
مخدر، پیشگیری از طریق آموزش، همکاری های حقوقی 
کشورها است. از آنجاکه این سند در روز ٢۶ ژوئن برابر 
با کسب اکثریت آرا کشورهای شرکت کننده در اجالس 

تصویب شد، این روز را به نام روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر نام گذاری کردند.

هدف روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
این روز با هدف کنترل مواد مخدر و ابراز عزم سیاسی 
ملت ها در امر مبارزه با آن، تقویت همکاری و اقدام جهانی 
در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و آشنایی قشر 
جوان با آسیب های اعتیاد به نام روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر نام گذاری شد. هرسال به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر، شعار ویژه ای از سوی سازمان ملل انتخاب 
می شود و پیرو آن شعار، اقدامات و فعالیت های الزم برای 
مقابله با مواد مخدر و اعتیاد در سال پیش رو برنامه ریزی و 
سازمان دهی می شود. »پرداختن به چالش های مواد مخدر 
در حوزه سالمت و بحران های بشری« برای سال ٢٠٢٢ 
میالدی )۱4٠۱ شمسی( انتخاب  شد. در سالروز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر در تمامی جوامع بین المللی مراسم  
مختلفی با هدف مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، 
درمان افراد گرفتارشده به بیماری اعتیاد و توانمندسازی و 
نگهداری افراد بهبودیافته برگزار و در ایران نیز این مراسم 
امسال با عنوان »کرامت انسان - همکاری های بین المللی 

- نه به اعتیاد« برگزار شد.

درپاسخبهپیشنهاد
استفادهازتصویریوزایرانی

بررویپاکتسیگار

مخالفیــم!
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
پاکت  روی  بر  ایرانی  یوز  عکس  درج  پیشنهاد  به  واکنش  در  زیست 

سیگار واکنش نشان داد و گفت: »مخالف این کار هستیم.«

حسن اکبری در نامه ای به مدیرعامل شرکت دخانیات 
ایران در خصوص انتشار خبری از قول وی مبنی بر درج 
عکس یوز ایرانی بر روی پاکت سیگار به نقل از ایرانا، 
نوشت: »با توجه به شرح وظایف سازمان حفاظت محیط 
زیست که تنها متولی حفاظت و حراست از حیات وحش 
کشور است و هرگونه فعالیت در این خصوص منوط به 
کسب نظر از این سازمان است، با توجه به بررسی های 
رسانه ها  در  اقدام  این  از  منفی  بازخورد  و  کارشناسی 
نظر مخالف خود  این سازمان  اجتماعی،  و شبکه های 
پاکت های سیگار  روی  بر  ایرانی  یوز  تصویر  با درج  را 
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«،  اعالم می دارد.« 
دخانی  تبلیغ  یک  ایرانی  یوزپلنگ  نشان  از  استفاده 
محسوب شده و خالف قوانین ملی و بین المللی ازجمله 
 FCTC ماده ۱۱ کنوانسیون معاهده بین المللی دخانیات
است؛  اعضا  کنفرانس  جلسه  در   ۱3٨4 سال  مصوب 

که طبق آن باید بسته بندی ساده با اعمال 3٠ درصد 
سطح هر طرف پاکت را طرح ها یا پیام های سالمتی و 
زیان های دخانیات بپوشاند، همچنین طبق ماده 3 قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، 
تحریک  یا  و  غیرمستقیم  و  تشویق مستقیم  حمایت، 
ماده  و طبق  است  ممنوع  استعمال دخانیات  به  افراد 
۵ همین قانون پیام های سالمتی و زیان های دخانیات 
باید مصور و حداقل ۵٠ درصد سطح هر طرف پاکت 
بر  را پوشش دهد که عالوه  سیگار )تولیدی-وارداتی( 
آن طبق تبصره ماده ۵ استفاده از تعابیر گمراه کننده 
است.  ممنوع  آن  مانند  و  سبک  الیت،  مالیم،  مانند 
به طورقطع استفاده از تبلیغات این چنینی باعث گرایش 
بیشتر نوجوانان و جوانان به این کاالی سرطان زاست 
که اگر این گونه نیست نیازی به استفاده از این واژه ها و 
نمادها نخواهد بود. درحالی که باید تصاویر بیماری های 

است  دخانیات  استعمال  از  ناشی  که  غیره  و  سرطان 
روی آن درج شود. حال سؤال اینجاست که شرکت های 
دخانی باوجود اطالع از این موارد چگونه اقدام به چنین 
فعالیت هایی می کنند؟ آیا از آمار مرگ ومیر ساالنه ۶٠ 

هزار نفر مصرف کننده آن اطالعی ندارند؟
با  مبارزه  جمعیت  کل  دبیر  مسجدی  محمدرضا 
ضمن  خصوص  این  در  نیز  ایران  دخانیات  استعمال 
و  آن  منع  خواستار  موضوع،  این  دانستن  غیرقانونی 
از  قوانین  رعایت  به  دخانی  شرکت های  کردن  ملزم 
طرف مسئوالن ذی ربط به خصوص وزارت صمت شد و 
تصریح کرد: »انتظار می رود نهادهای مربوطه بر اساس 
وظیفه خود، نسبت به ممانعت از تولید کاالهای دخانی 
بهداشت  وزارت  همچنین  و  نمایند  عمل  این چنینی 
از  پیشگیری  کنترل  و  مردم  سالمت  حفظ  برای  نیز 

استعمال دخانیات به این مسئله ورود کند.«

استعمالدخانیات،دروازهاعتیادبهموادمخدر
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استعمال  از  )پیشگیری  پاد  ملی  طرح  نشست 
ورامین،  دادستان  شمس  علیرضا  حضور  با  دخانیات( 
شرق  ویژه  انتظامی  فرمانده  عزیزی  کیومرث  سردار 
دکتر محسن  والمسلمین  تهران، حجت االسالم   استان 
محمودی امام جمعه موقت ورامین، محمدرضا سهرابی 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید  معاون 
مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا  بهشتی، 
ستاد  در  مدعوین  سایر  و  ایران  دخانیات  استعمال  با 
در  واقع  تهران  استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرماندهی 

شهرستان ورامین برگزار شد. 

ارجحیت اقدامات فرهنگی بر ایجابی و سلبی 
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، دادستان ورامین 
در این نشست گفت: »بحث دخانیات، فضای مجازی و 
مواد مخدر به وضوح مشخص است که یک جنگ نرم 
است و ژنرال های پادگان نشین به ژنرال های کالج نشین 
بدل شدند. آنها برنامه هایی را برای اهداف خود تعریف 
می کنند که ابعاد مختلف موضوعات سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی و بهداشتی مطرح است.«
قانون  اساس  »بر  افزود:  ادامه  در  شمس  علیرضا 
می توان با عرضه قلیان مقابله کرد اما با گذشت چندین 
سال از این قانون، در هیچ یک از اماکن سفره خانه ها و 
که  است  این  سیاست  است.  نشده  اعمال  رستوران ها 
نباید به صورت ایجابی و سلبی برخورد کرد و اقدامات 
پیشگیرانه و فرهنگی در گام نخست نقش مهمی دارد. 
مادامی که این مهم اتفاق نیفتد، انجام کار بسیار دشوار 

خواهد بود.«
عمومی  اماکن  در  قلیان  ممنوعیت  مورد  در  وی   
تاکید کرد: »هرچند که برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، 
پیشگیری با وقوع جرم و تخلفات بر عهده قوه قضائیه 
است اما اقدامات پیشگیرانه باید در رأس قرار گیرد؛ اما 
درهرصورت ما برابر قانون خود را مکلف می دانیم که در 

این عرصه هم ورود پیدا کنیم.«
در ادامه همچنین سردار کیومرث عزیزی ادامه داد: 
»در بحث پیشگیری از استعمال دخانیات ابتدا باید کار 

تبلیغی، سپس اطالع رسانی و فرهنگ سازی انجام شود. 
درنهایت اقدامات سلبی انجام شود چرا که این اقدامات 

آن طور که باید نتیجه بخش نیست.«
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه 
گفت:  کنند  ورود  زمینه  این  در  باید  نیز  شهرداری ها 
تابلوهای منع کننده و  با نصب  »شهرداری ها می توانند 
اقدامات  و  دخانیات  مضرات  خصوص  در  اطالع رسانی 
فرهنگی، تأثیر بسزایی در پیشگیری از دخانیات داشته 
از  پیشگیرانه  اقدامات  با  »باید  کرد:  بیان  وی  باشند.« 
استعمال دخانیات در نوجوانان و جوانان جلوگیری کرد. 
یکصد  محدوده  در  دخانیات  فروش  منع  با  ارتباط  در 
متری مدارس اقدامات خوبی انجام شده است. در ارتباط 
با جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فروش و عرضه دخانیات، 
بر اساس دستورات دادستان محترم با تمام توان آماده 

خدمت هستیم.«

طرح »پاد«، نیازمند توسعه و حمایت همه جانبه
امام جمعه موقت ورامین با اشاره به اقدامات انجام 
توسعه  و  تداوم  خواستار  پاد  طرح  شروع  در  شده 
هرچه بیشتر این اقدامات شد و اظهار کرد: »متأسفانه 
به دخانیات است  تابلوهای شهر مربوط  جذاب ترین 
مبنی  عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبه  اینکه  به رغم 
دارد.  وجود  تبلیغاتی  تابلوهای  این  جمع آوری  بر 
شهرداری نیز باید در این زمینه ورود کند. بنابراین 
مطالبه گری  اجتماعی،  فضاسازی  از  استفاده  با  باید 
از  اجتماعی و ظرفیت رسانه ها در زمینه پیشگیری 

استعمال دخانیات کار کرد.«
با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی،  محمدرضا 
استعمال دخانیات نیز در این نشست اظهار کرد: »در 
حال حاضر بیشترین مشکل در جوانان مربوط به موضوع 
اعتیاد است که از دخانیات سرچشمه می گیرد.« وی در 
با اشاره به تحریم نشدن دخانیات گفت: »چراغ  ادامه 
مشکالت  که  است  حالی  در  دخانیات  به  آمریکا  سبز 
فراوانی در تهیه واکسن کرونا داریم که علت آن عدم 

مجوز واگذاری واکسن از سوی آمریکا است.«

رسانه های  از  را  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 
تصویری شروع کنیم

این  به  اشاره  با  این جلسه  دبیرکل »جمعیت« در 
مطلب که سالیانه ۱4٠ هزار بیمار سرطانی جدید در 
در  نفر  هزار   4۵ هرسال  و  می شود  شناسایی  کشور 
کشور به علت سرطان جان خود را از دست می دهند، 
تاکید کرد: »با کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات از 
یک سوم سرطان ها می توان جلوگیری کرد.« محمدرضا 
در  دخانیات  »شرکت های  افزود:  ادامه  در  مسجدی 
کشت  به جای  کشور  غرب  شمال  و  شمال  نواحی 
محصوالت استراتژیک، با اعطای مشوق ها به کشاورزان 
آنها را به کشت توتون تشویق می کنند که یک هشدار 
اشاره  با  این بخش محسوب می شود.« وی  جدی در 
به قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات تاکید کرد: 
»بهترین و جامع ترین قانون کنترل دخانیات دنیا، سال 
٨۵ در ایران تصویب شده است که در این راستا نیروی 
مرتبط  قوانین  اجرای  خصوص  در  می تواند  انتظامی 
هنگامی که  مثال،  به طور  وارد عمل شود.  دخانیات  با 
استعمال  سکانس های  در  هنرمندان  و  سلبریتی ها 
دخانیات دارند، بدینوسیله استعمال دخانیات را تبلیغ 
می کنند. بنابراین تالش ارگان ها و سازمان های دیگر 
بود  نخواهد  نتیجه بخش  دخانیات  از  پیشگیری  برای 
به رغم اینکه بر اساس قانون هرگونه تبلیغ مستقیم و 

غیرمستقیم مواد دخانی ممنوع شود.«
اهمیت  به  اشاره  با  دبیرکل »جمعیت« همچنین 
مدینه  و  مکه  شهر  »دو  گفت:  دخانیات  بدون  شهر 
شناخته  عربستان  در  دخانیات  بدون  شهر  به عنوان 
اقداماتی  و مشهد  قم  در شهر  زمینه  این  در  شدند. 
انجام شده است و امیدواریم شهر ورامین از طریق امر 
به  معروف و با همکاری و هم افزایی تمامی سازمان ها 
بدون  پیشگام  شهر  به عنوان  مربوطه  ارگان های  و 

دخانیات معرفی شود.«

سیگار یکی از علل ناباروری است 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نیز در این نشست با بیان اینکه جوانی جمعیت به عنوان 
باید  »ابتدا  گفت:  است،  مطرح  نظام  اولویت  از  یکی 
جمعیت جوانی را که داریم سالم نگاه داریم اما متأسفانه 
سیگار یکی از علل ناباروری است و افراد با ترک دخانیات 

می توانند از بروز این مشکل جلوگیری کنند.«
سهرابی با بیان اینکه بررسی روند پنجاه سال اخیر در 
اروپا و امریکا نشان دهنده کاهش مصرف دخانیات در این 
کشورهاست افزود: »آن ها کشورهای آفریقایی و آسیایی 
را به بازار خود تبدیل کرده اند و هدف آنها ترغیب گروه 
سنی نوجوانان است؛ چراکه هر اندازه سیگار در سنین 
پایین تر مصرف شود، وابستگی به آن نیز شدت می یابد 
و ما باید تالش کنیم دسترسی نوجوانان و جوانان را به 
مواد دخانی کاهش دهیم و برای این کار در مدارس، نیاز 
به تقویت مهارت »نه« گفتن داریم که این مهم نیاز به 

همکاری بین بخشی دارد.
قطران  مقدار  سیگار  »برای  افزود:  ادامه  در  وی 
مشخص است اما متأسفانه برای تنباکوی قلیان و مواد 
روی  استانداردی  و  اطالعات  آن  در  موجود  افزودنی 
بسته ها وجود ندارد. قانون وجود دارد اما متأسفانه اجرا 
نمی شود و به آگاهی بخشی در گروه های سنی مختلف 
به ویژه در بانوان نیاز داریم. جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی 

دستیابیبهشهربدوندخانیات
بااجرایطرحملیپـاد
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فروش و عرضه دخانیات در سطح شهر باید با همکاری 
شهرداری و دادستانی صورت پذیرد.«

بین  همکاری  تفاهم نامه  نشست،  این  پایان  در 
و جمعیت  تهران  استان  ویژه شرق  انتظامی  فرماندهی 
مبارزه با استعمال دخانیات منعقد شد. همچنین توسط 
سرتیپ دوم سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی ویژه 
دبیرکل  از  محسنی  شهید  فرزند  و  تهران  استان  شرق 

»جمعیت« تقدیر به عمل آمد.

به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی، جلسه عمومی شبکه ملی پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر با حضور محمدرضا مسجدی مدیرعامل »شبکه«، امیر کامران نیکوسخن رئیس هیأت  مدیره »شبکه« و 

سایر نمایندگان سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمت در سرای محله بهجت آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی »شبکه«، درابتدای جلسه مدیرعامل »شبکه« ضمن تبریک روز تشکل ها و مشارکت های 
اجتماعی، با یادآوری فلسفه وجودی این شبکه عنوان کرد: »ما با انگیزه خدمت به مردم فعالیت می کنیم و برای 

رسیدن به این مقصود راهی به جز آگاهی بخشی و افزایش دغدغه مردم و مسئوالن در موضوع سالمت نداریم.«
ابزارهای  محمدرضا مسجدی در ادامه تاکید کرد: »ابزارهای فناوری محور مانند تلفن های همراه هوشمند، 

قدرتمندی هستند که به ما کمک می کنند تا صدای خود را رساتر از قبل به گوش مخاطبان برسانیم.«
در ادامه این جلسه نیز امیر کامران نیکوسخن رئیس هیأت مدیره »شبکه« بر ارتباط با جامعه پزشکی به عنوان 
یکی از بخش های تأثیرگذار بر کاهش بار بیماری های غیر واگیر تأکید کرد و افزود: »از انجمن های عضو شبکه 
درخواست دارم تا با در نظر گرفتن شعار »همه باهم یک صدا؛ سالمتی برای همه« نسبت به هم افزایی و مشارکت 
در شبکه، تالش های بیشتری در این راستا داشته باشند.« همچنین سایر اعضای »شبکه« هر یک با معرفی 
موسسه خود پیشنهاد هایی را جهت اجرا به دبیرخانه ارائه دادند. حاضران بر عزم راسخ سازمان های مردم نهاد 

برهمکاری درجهت رفع موانع رشد، توسعه و انعکاس مطالبات جامعه تأکید کردند.

درجلسهعمومیشبکهملی
پیشگیریازبیماریهایغیرواگیرمطرحشد

لزومافزایشآگاهیبخشی
وتقویتدغدغهمسئوالندرحوزهسالمت

در جلسه ای که با حضور دکتر نوش آبادی، نماینده 
حمیدرضا  اسالمی،  شورای  مجلس  در  ورامین  مردم 
بوالحسنی  »پاد«،  ملی  طرح  اجرایی  مدیر  شاهسون 
نماینده پارلمانی »جمعیت« در مجلس و الهام معاف 
مدیر اجرایی »جمعیت« شعبه شهرستان ورامین برگزار 
شد، اعالم حمایت از اجرای طرح »پاد« مطرح شد. به 
گزارش روابط عمومی »جمعیت« نمایندگی ورامین، 
گزارش های  استماع  از  نوش آبادی پس  این جلسه  در 
ارائه  شده درباره طرح پاد )پیشگیری استعمال دخانیات( 
ضمن تشکر از اجرای این طرح حمایت همه جانبه خود 
با  ارتباط  در  همچنین  کرد.  اعالم  آن  به  نسبت  را 
همکاری در مجلس، مقرر شد اتاق ویژه نماینده جهت 

برگزاری جلسات و مذاکرات جمعیت اختصاص پیدا کند 
و همچنین جهت همکاری با برنامه های »جمعیت« در 

مجلس شورای اسالمی قول مساعد داد.

اعالمحمایتازاجرایطرح»پاد«
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برخورداری از جامعه ای توسعه یافته، نیازمند توجه به نهادهای مدنی و مشارکت های اجتماعی 
است که نقصان آنها آسیب های جدی را بر بدنه جامعه، دولت و در نهایت حکومت وارد ساخته و 
ظهور و بروزشان افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. این موسسه ضمن تبریک این روز به 
سازمان های پرتالش مردم نهاد و اعضای این سمن ها و آرزوی توفیق روزافزون و دستیابی اهداف 

خیرخواهانه برای آنها، این روز را گرامی می دارد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، همان طور که سازمان های مردم نهاد با اخالص کامل 
وارد عرصه اجتماعی شده اند، انتظار دارند تمامی مسئوالن محترم با التزام قلبی و عملِی خود، 
سازمان های مردم نهاد را به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی پذیرا باشند و در تصمیم گیری ها، 

نظرات آنها را موردتوجه قرار دهند. 
 این موسسه قدردانی از توجهات دولت سیزدهم به تشکل ها و با آرزوی موفقیت برای ریاست 
محترم جمهوری، از ایشان تقاضا دارد با توجه به وضعیت نگران کننده استعمال دخانیات در 
جوانان، به علت روند صعودی مصرف )به ویژه در دختران( و آسیب های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و بهداشتی آن، توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند و همچنین تقاضا دارد دولت 

محترم نیز نسبت به پیگیری موارد زیر اهتمام ورزد:
۱. تشکیل منظم جلسات ستاد کشوری کنترل دخانیات زیر نظر وزارت بهداشت، طبق ماده 
یک قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و همچنین اجرای طرح بیمارستان بدون 

دخانیات در سراسر کشور توسط وزارتخانه مذکور.
٢. حمایت جدی وزارت آموزش وپرورش از طرح ملی پاد )پیشگیری از استعمال دخانیات در 

دانش آموزان( در جهت پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی در نوجوانان.
محصوالت  نمودن  جایگزین  و  کشور  سطح  در  تنباکو  کشت  گسترش  از  جلوگیری   .3
کشاورزی استراتژیک نظیر گندم، برنج، دانه های روغنی، نهاده های دامی و … و توجیه و تشویق 

و ترغیب کشاورزان در این زمینه توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان های ذیربط.
4. پای بندی وزارت صمت به ماده ۷، ۱۷ و ۱٨ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
مبنی بر صدور مجوز تولید و عرضه مواد دخانی و کشت توتون با هماهنگی ستاد کشوری 

کنترل دخانیات و همچنین پایبندی به سایر مواد قانونی مرتبط با این وزارتخانه.
۵. پایبندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به بند 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیات مبنی بر ممنوعیت هرگونه تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم محصوالت دخانی که طبق آن 
نمایش صحنه های استعمال دخانیات در رسانه ملی ممنوع است و همچنین توسعه برنامه های 

ضد استعمال دخانیات جهت آگاه سازی جامعه از مضرات همه جانبه آن.
۶. پیگیری اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات در سطح ملی توسط وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری و وزارت بهداشت.
برای  وزارت ورزش و جوانان در سطح کشور  توسعه فضاهای ورزشی توسط  و  ایجاد   .۷

استفاده جوانان به صورت رایگان.
٨. تخصیص بودجه کافی جهت بندهای فوق به ویژه طرح پاد توسط سازمان برنامه و بودجه 

و تأمین اعتبار آن از محل درآمد مالیات دخانیات.
٩. پاسخگویی مجلس و دولت در خصوص عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 

دخانیات و پیگیری جدی برای اجرای آن.
۱٠. پیگیری مصوبه سال ۱3٩۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر منع واردات، تولید و عرضه 

توتون های معسل.
۱۱. برنامه ریزی عملیاتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جهت مبارزه با قاچاق مواد دخانی.

۱٢. اهتمام شهرداری ها نسبت به تخصیص فضاهای مناسب مانند فضاهای سبز شهری و اجرای 
بوستان و پارک های بدون دخانیات برای آگاه سازی مردم در زمینه مضرات همه جانبه دخانیات.

این موسسه همچنین از ستاد ائمه جمعه و جماعات، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی 
و ارگان های مرتبط به ویژه صداوسیما و رسانه ها برای آگاهی بخشی و اهمیت نقش مردم و مسئولیت 
حکومت در مقابله با این پدیده شوم که مستقیم و غیرمستقیم توسط استعمار نو و استثمارگران 

بین المللی و عوامل آنها هدایت و مدیریت می شود، تقاضا دارد در این زمینه ما را یاری نمایند.
امیدواریم سازمان های دولتی و غیردولتی با همکاری مردم با یک عزم راسخ ملی، نسبت به کنترل 

و پیشگیری از استعمال دخانیات جهت دستیابی به جامعه ای با پویایی پایدار، همت گمارند.

برخورداریازجامعهتوسعهیافته
نیازمندمشارکتسمنهاست

بیانیه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ؛

همکاری  با  دخانیات«  بدون  »بیمارستان  آموزشی  کارگاه 
بیمارستان فوق تخصصی چشم آفتاب و کارشناس آموزشی و مدیر 

واحد زنان »جمعیت«، در این مرکز درمانی برگزار شد.
محمود  کارگاه  این  در  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جباروند رئیس و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی چشم آفتاب 
گفت: » برگزاری این کارگاه ها برای آشنایی هرچه بهتر کارکنان 
این مرکز درمانی با مضرات استعمال دخانیات مؤثر است.« در ادامه 
نیز زهرا صدر، مدیر واحد زنان این سازمان مردم نهاد به مضرات 
ناشی از مصرف دخانیات به ویژه قلیان و اثر دود تحمیلی ناشی از 

استنشاق سیگار برزنان باردار و سالمت جنین اشاره کرد.
الزم به ذکر است، در حین برگزاری این کارگاه طبق پرسش و 
پاسخی که از حاضرین به عمل آمد، یکی از افراد پس از شنیدن 
مباحث آموزشی مربوطه، به محض اطالع یافتن از مضرات مصرف 
مواد دخانی به ویژه قلیان برای زنان باردار از عوامل برگزاری این 
کارگاه که وی را از مسیر اشتباه مصرف قلیان و سیگار که موجب به 
خطر انداختن سالمت همسر باردارش می شد، مطلع و به تصمیمش 
برای ترک دخانیات کمک کردند، تشکر نمود. وی به مدیر پرستاری 
و رئیس این بیمارستان تعهد داد که برای حفظ سالمت خود و 
خانواده اش هیچ گاه دخانیات استعمال نکند. همچنین مقرر شد که 
پس از پایان یافتن فرآیند ترک توسط این فرد از سوی این مرکز 
درمانی از وی تقدیر به عمل آید. جای بسی خوشبختی است که 
این گونه آموزش ها به ایجاد انگیزه افراد برای ترک مواد دخانی و 

افزایش آگاهی عمومی آن ها منجر می شود.

برگزاریکارگاهآموزشی
دستیابیبه»بیمارستانبدوندخانیات«

در  رهاشده  ته سیگارهای  روزه،  یک  تفریحی  اردوی  در 
طبیعت جمع آوری شد.

اصفهان،  نمایندگی  عمومی »جمعیت«  روابط  گزارش  به   
در اردویی یک روزه دوستداران طبیعت با حضور در روستای 
تفریحی زفره، به جمع آوری ته سیگار از محیط زیست و فضای 

سبز این منطقه پرداختند.

پاکسازیطبیعتازفیلترهایسیگار
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فراتحلیل»عللوانگیزههای
استعمالدخانیاتدرایران«

پژوهش

باب  در  پژوهش  چهاردهه  فراتحلیل 
در  دخانیات  استعمال  انگیزه های  و  علل 
ایران، عنوان مقاله منتشر شده واحد زنان 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
است که توسط فاطمه  سادات حسینی، 
محمدرضا مسجدی، زهرا صدر و مجتبی 

حمایت خواه جهرمی انجام شده است.
روابط عمومی »جمعیت«،  به گزارش 
سالمت  بر  دخانیات  ناگوار  اثرات  به رغم 
انسان و محیط زیست، مصرف دخانیات 
در کشور همچنان رو به گسترش است. 
پروژه های مختلفی به بررسی کم و کیف 
مسئله دخانیات پرداخته اند که نیاز است 
شود.  منسجم  پژوهش ها  این  اطالعات 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و 
افراد  در  دخانیات  استعمال  انگیزه هاي 
 ٩٢ یافته هاي  کیفی  فراتحلیل  روش  به 
پژوهش انجام شده در ایران را مورد واکاوي 
قرارداد. گردآوري داده ها از طریق مراجعه 
 ،SID ،Magiran پایگا ه هاي اطالعاتی به 
ایرانداک و مرکز تحقیقات کنترل دخانیات 
و با کلیدواژه های دخانیات، سیگار، قلیان 
 )۱3۵۷-۱3٩۷( زمانی  بازه  یک  در 
فصلنامه  در  مقاله  این  گرفت.  صورت 
سابق(،  انسانی  )توسعه  اجتماعی  توسعه 
به   ،۱4٠٠ پاییز   ،۱ شماره   ،۱۶ دوره 
تحقیق  یافته هاي  است.  رسیده  چاپ 
نشان می دهد متغیرهاي زمینه ای، وجود 
به  آسان  دسترسی  سیگاري،  اطرافیان 
دخانیات، گذران فراغت، الگویابی، تغییرات 
اجتماعی، فشارهاي محیطی، باور، نگرش 
پای بست هاي  ضعف  افراد،  آگاهی  و 
اجتماعی و مذهبی ازجمله عوامل گرایش 
افراد به دخانیات در ایران بوده است. بر این 
اساس الزم است مدیریت اوقات فراغت و 
جایگزین هاي دخانیات و بحث شادکامی 

مورد توجه قرار گیرد.

در تاریخ 3۱ می سال ٢٠٢٢، رئیس جمهور مکزیک 
بازاریابی و مصرف  اساس آن  بر  و  امضا کرد  را  فرمانی 
مراکز  در  دخانیات  استعمال  و  الکترونیکی  سیگارهای 
تاریخی مکزیکو سیتی ممنوع اعالم شد. پیش از آن، در 
سال ٢٠٢٠، رئیس جمهور این کشور با صدور فرمانی، 
الکترونیکی و محصوالت  واردات و صادرات سیگارهای 
برابر  در  از جوانان  تا  بود  کرده  اعالم  ممنوع  را  دخانی 
اعتیاد به نیکوتین محافظت کند. بدین ترتیب مکزیک به 
3۱ کشور دیگر در جهان پیوست که فروش محصوالت 

ویپینگ را ممنوع کرده اند.
بهداشت  وزیر  معاون  کنترل،  تباکو  از  نقل  به 
مکزیک، ارتباطات پیرامون محصوالت جدید دخانی را، 
تنوع  دولت  توصیف می کند.  تبلیغات صنعت دخانیات 
دخانی  محصوالت  بازاریابی  و  موجود  طعم دهنده های 
غیرتدخینی را که نوجوانان را هدف قرار می دهد محکوم 

 ۱۵ باالی  جمعیت  از  درصد   ۱۷ به  نزدیک  می نماید. 
سال در مکزیک، به طور منظم مصرف کننده دخانیات 
هستند )یک نفر از هر 4 مرد و یک نفر از هر ۱3 زن(. 
بیماری های مرتبط با دخانیات ۱٠ درصد از کل مرگ و 
میرها در این کشور را تشکیل می دهد و تقریباً ۵۱۵٠٠ 
دخانیات  با  مرتبط  بیماری های  اثر  بر  ساالنه  مکزیکی 
جان خود را از دست می دهند. در دسامبر سال ٢٠٢۱، 
سنای مکزیک به اتفاق آرا اصالحیه های کنترل دخانیات 
را تصویب کرد که ممنوعیت کامل تبلیغات و حمایت 
از محصوالت دخانی را شامل می شود. اصالحات جدید 
تمام  در  را  الکترونیکی  سیگارهای  دخانیات،  استعمال 
فضاهای عمومی ممنوع می کند. قانون کنترل دخانیات 
در  رسید،  تصویب  به   ٢٠٠4 سال  در  که  مکزیک  در 
دخانیات  کنترل  جهانی  کنوانسیون  اهداف  راستای 

بوده است. 

از چهارگوشه جهان

ممنوعیتفروشسیگارهایالکترونیکیدرمکزیک

افزایشمالیاتبردخانیاتدرهلند

تبلیغاتغیرقانونیمحصوالتدخانیالکترونیکیبابازاریابیآنالین

هلند قصد دارد برای دستیابی به نسلی عاری از دخانیات 
تا سال ٢٠4٠، مالیات بر دخانیات را افزایش دهد و قیمت 
یک پاکت سیگار را از ۱٠ یورو در سال ٢٠٢۵ به 3٠ تا 
۵۷ یورو تا سال ٢٠4٠ برساند. این اقدام باعث می شود 
که دولت هلند سیاست پایدار کنترل دخانیات را در ۱۷ 
سال آینده هدف قرار دهد و همزمان با افزایش هزینه های 
پزشکی و اجتماعی فراوان سیگار، به این سیاست ها جامه 
عمل بپوشاند. در فرانسه تخمین زده می شود که قیمت 
یک پاکت سیگار باید 4۵ یورو باشد تا تمام هزینه های 
ناشی از مصرف دخانیات را پوشش دهد. طبق تحقیقات 
دانشگاه ماستریخت، اثر بازدارنده قیمت دخانیات فقط از 
۱٢ یورو به بعد عمل می کند و نشان می دهد که برای 
دستیابی به کاهش ۵٠ درصدی نرخ مصرف سیگار، باید 
این  داد.  افزایش  بسته  هر  در  یورو  به ۶٠  را  آن  قیمت 
افزایش های مالیاتی برنامه ریزی شده اهداف دیگری شامل 
بسته بندی ساده برای سیگار و محصوالت سیگار دست پیچ، 
و  راه آهن  ایستگاه های  در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 

حذف کیوسک های فروش محصوالت دخانی است. 
 هدف مراحل بعدی ممنوعیت فروش در سوپرمارکت ها، 
ممنوعیت فروش اینترنتی و ماشین های فروش خودکار 

دخانیات است. هلند یکی از اهداف مورد عالقه شرکت های 
دخانی است که کارخانه های تولید دخانیات زیادی در آنجا 
مستقر هستند و از مزایای مالیاتی قابل توجهی برخوردارند. 
این صنعت، قبال افزایش قیمت یک پاکت سیگار را به 
۱٠ یورو که در ابتدا برای سال ٢٠٢3 برنامه ریزی شده 
بود، به تعویق انداخته است. همچنین برای جلوگیری از 
کرده  زیادی  تالش  سیگار  ساده  بسته بندی های  معرفی 
چارچوب  کنوانسیون   ۵٫3 ماده  در  که  همانطور   است. 
کنترل دخانیات، عنوان شده ، همه این دالیل، حمایت از 
سیاست های عمومی را در برابر هرگونه تالش برای مداخله 

در صنعت دخانیات توجیه می کند.

منتشر شده است،  عمومی  و سالمت  محیطی  تحقیقات  بین المللی  مجله  در  که  مطالعه جدیدی  طبق 
محدودیت های  به  پاسخ  در  خود،  تولید  خطوط  گسترش  حال  در  آنالین  بازاریابی  طریق  از  فروشگاه ها 
شدیدتر سیگارهای الکترونیکی هستند. در سال ٢٠٢۱، محققان با ۶٠ صاحب یا مدیر فروشگاه های سیگار 
الکترونیکی در چندین شهر ایاالت متحده مصاحبه کردند تا تأثیر محدودیت ها بر فروش و استراتژی های 

بازاریابی سیگار الکترونیکی را بهتر ارزیابی کنند.
آمریکا یک  ایاالت متحده  الکترونیکی در  فروشندگان محصوالت دخانی  اکثر  تباکو کنترل،  از  نقل  به 
وب سایت داشتند و از شبکه های اجتماعی برای تبلیغ آنالین محصوالت خود با دسترسی به فروش آنالین 
الکترونیکی است  از خرده فروشی محصوالت دخانی  آنالین سریعترین بخش  بازاریابی  استفاده می کردند. 
طور  به  الکترونیکی  دخانی  محصوالت  تولیدی  است. شرکت های  بازاریابی  استراتژی  از  مهمی  بخش  که 
فزاینده ای محصوالت خود را به صورت آنالین و از طریق شبکه های اجتماعی تحت حمایت اینفلوئنسرها 
تبلیغ می کنند. در سال ٢٠٢۱، در فرانسه، ژاپن توباکو اینترنشنال و بریتیش امریکن توباکو به دلیل تبلیغات 

غیرقانونی محصوالت دخانی محکوم شدند.

ترجمه: مرکز تحقیقات کنترل دخانیات

پویش  محرم  ماه  فرارسیدن  مناسبت  به 
جمعیت  نمایندگی  توسط  دخانیات«  به  »نه 
عزاداری  هیأت های  و  مساجد  در  درآستارا 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  راه اندازی 
»جمعیت« نمایندگی آستارا، در ایام محرم در 
سطح شهر، مساجد و ادارات پخش تراکت با 
با همکاری  امام حسین )ع(  به  موضوع عشق 
و  شد  انجام  آستارا  اسالمی  تبلیغات  اداره 
همچنین راه اندازی پویش نه به دخانیات نیز با 

استقبال زیادی رو به رو شد. 

راهاندازیپویش
نهبهدخانیاتدرمحرم
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جمعی از اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه تهران به 
همراه حمید صاحب مدیرکل سالمت شهرداری تهران، 
عباسعلی عباسی معاون اداره کل سالمت، احسان یلوه 
 ۵ ناحیه  اجتماعی  معاون  فراهانی   ،۵ ناحیه  شهردار 
شهرداری منطقه ۶ از مرکز فرآموز نفس پاک جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران با معرفی فعالیت های 
این مرکز و چگونگی اشاعه این فعالیت ها با سایر مراکز 

و سازمان های مربوطه در حوزه سالمت بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، مدعوین در 
این بازدید از چگونگی فعالیت های فرهنگی اجتماعی 
برای چگونگی همکاری سایر  و  آگاه شده  این مرکز 
بخش های جهت ترویج فعالیت های این مرکز در جلسه 
رئیس  شیرازی  معین  حجت االسالم  با  هم اندیشی 
هیأت مدیره »جمعیت« و محمدرضا مسجدی دبیرکل 

»جمعیت« شرکت کردند.
حمید صاحب مدیرکل سالمت شهرداري تهران در 
این جلسه تاکید کرد: »شهرداری با کمک سازمان های 
مردم نهاد حوزه سالمت از فعالیت های این حوزه حمایت 
می  کند و وظیفه خود می داند که در تمامی طرح های 

فرهنگی سطح شهر مشارکت کند.«
هیأت مدیره  رئیس  شیرازی  معین  حجت االسالم  
»جمعیت« نیز با تأکید بر این موضوع که برای مبارزه 
با دخانیات عزم ملی نیاز است، افزود: باید »مهارت نه 
گفتن« را در نوجوانان و جوانان تقویت کنیم چراکه به 
و آسیب های  لغزش ها  بسیاری  بروز  از  این مهم  دنبال 

فردی و اجتماعی ازجمله اعتیاد جلوگیری می شود.«

تحقق تغییر سبک زندگی از سنین پایین
دبیرکل »جمعیت« نیز در ادامه در خصوص فعالیت 
مرکز فرآموز نفس پاک تاکید کرد: »در سال های اخیر این 

مرکز با کمک شهرداری گسترش پیدا نموده و آموزش های 
ضد دخانی برای بچه های مقطع پیش دبستانی و دبستانی 
با اشاره به  ادامه  ارائه می شود. محمدرضا مسجدی در 
طرح پاد )پیشگیری استعمال دخانیات در دانش آموزان( 
ادامه داد: »این طرح مختص دانش آموزان پایه هفتم تا 
دبیرستان های شهرستان  تمامی  به طوری که  است  نهم 
ورامین در حال حاضر تحت پوشش این طرح هستند. 

اخیرا نیز در شهرستان رباط  کریم در حال اجراست.«
توضیح  ضمن  نشست  این  در  مسجدی  دکتر 
درخصوص تاریخچه فعالیت »جمعیت« افزود: »تالش 
جمعیت در این سال ها این بوده تا فعالیت چندجانبه ای 
را انجام دهد. ما با مساعدت اساتید دانشگاه، روحانیون 
و خیرین سعی داریم با مطالبه گری از مجلس، دولت 
و آگاه سازی مردم در راستای کنترل و پیشگیری از 

مصرف دخانیات گام برداریم.«
خصوص  در  مرگ ومیر  آمار  به  اشاره  با  مسجدی 
بهداشت  »سازمان  کرد:  تصریح  غیرواگیر  بیماری های 
جهانی برای بیماری های غیر واگیر چند عامل ایجادکننده 
از قبیل استعمال دخانیات، عدم تحرک فیزیکی الزم، 
تغذیه نامناسب، مصرف الکل و آلودگی هوا تعریف کرده 
و اولویت را بر پیشگیری قرار داده است. بنابراین برای 
از  باید  زندگی  سبک  تغییر  و  موارد  این  از  پیشگیری 
سنین پایین این تغییرات را شروع کرد که هدف ما از 
فعالیت های فراموز نیز همین است. البته با اجرای طرح 

»پاد« سعی در پایدار کردن این تغییرات داریم.«
دبیرکل »جمعیت« همچنین با اشاره به آمار مصرف 
دخانیات در بین ایرانیان از روند مصرف رو به افزایش 
آن خصوصاً در بین زنان خبر داد و ادامه داد: »آمار 
مرگ ومیر ساالنه منتسب به دخانیات در کشور حدود 

۶۵ هزار نفر است.«

بازدیداساتیددانشگاهتهرانوادارهکلسالمتشهرداریازفرآموز

با  مبارزه  جمعیت  مدیرمسئول  اکبری  سعید 
و  حسینی  ملک  آقای  با  فارس،  دخانیات  استعمال 
هیأت امنا بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز در 
همکاری  و  دخانیات  بدون  بیمارستان  معرفی  راستای 

هر چه بیشتر با این مرکز درمانی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت« نمایندگی فارس، 
این دیدار با هدف آگاه سازی عموم جامعه، پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی، معرفی »جمعیت« و همکاری 
بیشتر با بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز و 
استفاده از تجربیات آقای ملک حسینی برگزار شد.گفتنی 
سینا  ابوعلی  اعضا  پیوند  بیمارستان  امنا  هیأت  است؛ 
شیراز به منظور همکاری های بیشتر با جمعیت مبارزه 

با دخانیات قول مساعد دادند.

برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  راستای  در 
بانوان با حضور خانم معاف مدیر اجرایی طرح پاد و 
تعدادی از بانوان فعال اجتماعی و فرهنگی نشست 

هم اندیشی برگزار شد.
نمایندگی  »جمعیت«  عمومی  روابط  گزارش  به 
فعالیت های  پیرامون  نشست  این  در  ورامین، 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در شاخه های 
روستاهای  در  کارآفرینی  مسابقات،  آموزش، 
شهرستان ورامین بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
آموزش  کارگاه  برگزاری  نشست،  این  مصوبات  از 
مضرات دخانیات و آسیب های اجتماعی برای بانوان 

بوده است.

مضرات  خصوص  در  اطالع رسانی  تابلوهای 
خصوص  در  هشدار  نیز  و  دخانیات  استعمال 
مکان  این  اطراف  در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 
مقدس و زیارتی با همکاری »جمعیت« شعبه مشهد 

نصب و اطالع رسانی شد.
نمایندگی  روابط عمومی » جمعیت«  به گزارش 
مشهد، پیرو جلسات متعدد با مرکز فرهنگی آستان 
قدس رضوی به  منظور آشنایی با مضرات دخانیات و 
رعایت حال زائران و مجاوران، برای نصب تابلوهای 
مقدس  حرم  درب های  ورودی  در  دخانیات  هشدار 

امام رضا )ع( اقدام شد.

بیمارستانابوعلیسینایشیراز
»بیمارستانبدوندخانیات«

کارگاههایآموزشیضددخانی
ویژهبانوانورامینی

ترویجفرهنگضددخانی
دراطرافحرمامامرضا)ع(
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به گزارش روابط عمومی »جمعیت« نمایندگی 
با حضور مسئوالن  جعفرآباد قم، در جلسه ای که 
عبداللهی  ذبیح اهلل  از  اعم  جعفرآباد  شهرستان 
فرماندار جعفرآباد، حجت االسالم مصطفی فاطمی 
از  مومن  فاطمه  شهرستان،  این  امام جمعه  بصیر 
جمعیت شعبه این شهرستان تشکیل شد، مقرر شد 
برنامه  های فرهنگی این مرکز به مدت ۵ شب در این 
شهرستان اجرا شود. گفتنی است برگزاری نمایشگاه 
و غرفه کودک، مشاوره ترک، نقاشی چهره  کودکان 
و اجرای فرآموز نفس پاک از برنامه های این سازمان 

مردم نهاد در این پنج شب بود.

بنا بر ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات، 
محافظت  به ویژه  عمومی  سالمت  حفظ  به منظور 
در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصوالت دخانی، 

استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت« نمایندگی 
تربت حیدریه، در جلسه ای که با مدیران دو مجتمع 
اداری و تجاری بزرگ شهر تربت حیدریه )داالن و 
اطالع رسانی  تا  این شد  بر  قرار  انجام شد،  آرات( 
لزوم  و  دخانیات  مضرات  خصوص  در  محیطی 
کنترل آن با همکاری جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات انجام شود. بنابراین بنرهای اطالع رسانی 
جهت فرهنگ سازی در جهت اجرای قانون مبارزه 
با استعمال دخانیات در این مجتمع ها بر اساس این 
جلسه نصب می شود. بنا بر ماده هشت این قانون 
نیز مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات 
قانون  در  مندرج  اماکن  سایر  و  عمومی  اماکن  در 
با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوطه 
است. همچنین بنا بر تبصره یک بند ب ماده ۱3 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصرف 
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی 
موجب حکم به جزای نقدی از ۵٠ هزارتا ۱٠٠ هزار 
ریال است  همچنین در تبصره ب بند ب ماده ۱3 
این قانون آمده که هیات دولت می تواند حداقل و 
حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه 

سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

نمایشگاه مبارزه با استعمال مواد مخدر و پیشگیری 
از استعمال دخانیات به مدت سه روز در مرکز بهزیستی 
استان قم برپا شد. به گزارش روابط عمومی »جمعیت« 
نمایندگی قم، این نمایشگاه با مشارکت معاونت فرهنگی 
اجتماعی فرماندهی انتظامی، بهزیستی، مرکز بهداشت 
یاران مثبت و »جمعیت« شعبه  باشگاه  شهرستان قم، 

قم برگزار شد.
دبیر  رجبی،  آقای  توسط  همچنین  نمایشگاه  این 
مددجویان  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 

بهزیستی استان قم بازدید شد.

مناسبت  به  زندگی«  یاریگران  »بزرگ  همایش 
اداره  مشارکت  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  هفته  اختتامیه 
با مواد مخدر،  بهزیستی، شورای هماهنگی مبارزه  کل 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم، موسسه حمایت 
از زندگی سالم، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، 
هیأت ورزش همگانی استان، جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران نمایندگی استان قم و سرای محله شفق 

برگزار شد.
قم،  نمایندگی  روابط عمومی »جمعیت«  به گزارش 
این  در  قم  »جمعیت«  اجرایی  مدیر  گل  علی  محمد 
همایش با توجه به حضور حداکثری کودکان و نوجوانان، 
به آموزش مهارت »نه« گفتن پرداخت و جهت ترغیب 

اهدا  آموزشی  کالس  این  در  جوایزی  شرکت کنندگان 
شد. از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری و ورزش 

همگانی استان نیز جوایزی تهیه  شده بود که اهدا شد.

نمایشگاه پیشگیری از دخانیات با همکاری جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران نمایندگی استان قم 
در  سالمت،  خیرین  مجتمع  سالمت  سوپروایزر  و 
کلینیک تخصصی مجتمع خیرین سالمت )بیمارستان 

فرقانی سابق( برگزار شد.
نمایندگی  »جمعیت«  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم، در این نمایشگاه بروشورهایی با مضرات دخانیات 

با  و بیمارهای ناشی از مصرف دخانیات و همچنین 
و  گفتن  »نه«  مهارت  کنترل خشم،  مهارت  موضوع 
برگه های رنگ آمیزی آموزشی و پیشگیرانه در اختیار 
کودکان و خانواده ها قرار داده شد و همچنین بروشور 
مرکز  معرفی  با  کنیم«  ترک  را  دخانیات  »چگونه 
مجازی ترک دخانیات »رهش« به افراد داوطلب جهت 

ترک دخانیات ارائه شد.

با مشارکت  تئاتر ویژه »کودکان و نوجوانان«  آموزش 
»جمعیت« شعبه قم، منطقه جمکران در پایگاه حکیمه 
»جمعیت«  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  انجام  خاتون 
پایگاه  مسئول  با  هماهنگی  از  پس  نمایندگی جمکران، 
حکیمه خاتون مقرر شد که آموزش و اجرای تئاتر با موضوع 
مهارت »نه« گفتن و آموزش مضرات دخانیات به کودکان و 

نوجوانان جهت کاهش استعمال دخانیات ارائه شود.

کالس آموزشی مهارت »نه« گفتن و جرأت مندی با 
ایران -  با استعمال دخانیات  مشارکت جمعیت مبارزه 
نمایندگی استان قم، سرای محله کفاش حسینی، دفتر 

تسهیل گری و توسعه محلی شهر قائم برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی »جمعیت« نمایندگی قم، 
در این برنامه آقای مدبری به عنوان مربی کودک ضمن 

برگزاری  و  گفتن  نه  مهارت  خصوص  در  داستان  بیان 
با  نه گفتن  به تمرین مهارت  با همین موضوع  مسابقه 
کودکان به گونه ای شاد و مفرح پرداخت. الزم به ذکراست 
این برنامه از سوی مادران حاضر در برنامه بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت به طوری که خواهان برگزاری مجدد 

چنین کالس های آموزشی بودند.

اخبار نمایندگی قم

نمایشگاهمبارزهبااستعمالدخانیاتبرگزارشد

همایش»بزرگیاریگرانزندگی«برگزارشد

برگزارینمایشگاهپیشگیریازدخانیات

اجرایتئاترباهدفکاهشاستعمالدخانیات

استمراردورهایآموزشیضددخانیتوسط»جمعیت«قم

اطالعرسانیمحیطی
در»تربیتحیدریه«

اجرایبرنامههایفرهنگی
»فرآموز«درهفتهوالیت
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The meeting of the PAD (prevention of smok-
ing in schools) national project was held at the 
headquarters of the special police command of 
the East of Tehran province (located in Varamin 
County). This meeting was attended by Ali-Reza 
Shams, the prosecuting attorney of Varamin, 
Kiyoomars Azizi, the special police commander 
of the East of Tehran province, Hujjat-al Islam 
Mohsen Mahmoodi, the temporary Friday 
Prayers’ Imam of Varamin, Mohammad-Reza 
Sohrabi, the health deputy of the Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Mohammad-Reza 
Masjedi, the Secretary General of the Iranian 
Anti-Tobacco Association (IATA), and other guests.
According to IATA Public Relations, the prose-
cuting attorney of Varamin said in this meeting, 
“According to the law, we can encounter the supply 
of hookah. But after several years of its approval, 
this law has not been implemented in any cafes, 
teahouses, or restaurants. The best policy is that 
we should refrain from using force and violence, 
and preventive and cultural measures have prior-
ity in the first step. As long as this aim is not 

achieved, it will be very difficult to do the work.” In 
relation to the prohibition of hookah use in public 
places, Ali-Reza Shams emphasized, “Although 
according to Article 156 of the Constitution, the 
prevention of crimes and violations is the respon-
sibility of the judiciary, preventive measures 
should be given priority. According to the law, 
however, we consider ourselves obliged to enter 
this field as well.” Stating that the municipalities 
should also participate in this regard, Azizi said, 
“Municipalities can have a significant impact on 
the prevention of smoking by installing prohibi-
tory signs, providing information about the harms 
of smoking, and cultural measures.” According 
to him, “It is necessary to prevent the use of 
tobacco by youngsters via preventive measures. 
In connection with banning the sale of tobacco 
within a one-hundred-meter radius of schools, 
good initiatives have been taken.”

PAD project needs all-inclusive development and 
support
Referring to the measures taken at the 

beginning of the PAD project, the temporary 
Friday Prayers’ Imam of Varamin called for the 
continuation and expansion of these measures 
and stated, “Unfortunately, the most attractive 
signs in the city are related to tobacco prod-
ucts, despite the fact that the Council of Public 
Culture has a specific resolution to remove 
these advertising signs. The municipality should 
also intervene in this regard. Therefore, it is 
necessary to work on the prevention of smoking 
by using social space-building, social demand-
ing, and the capacity of the media.”
Mohammad-Reza Masjedi, IATA’s Secretary 
General, stated in this meeting that currently, 
the biggest problem of young people is related 
to addiction, which originates from tobacco. 
Referring to the absence of any ban on tobacco 
products, he said, “The US has given a green 
light to the export of tobacco to Iran, while we 
have many problems in the preparation of the 
COVID-19 vaccine, which is due to the lack of 
permission to transfer the vaccine from the US.”

We should start banning smoking from visual media
Pointing out that every year 140,000 new 
cancer patients are diagnosed and 45,000 
people die due to cancer in the country, IATA’s 
Secretary General emphasized, “By controlling 
and preventing tobacco use, we can prevent 
one-third of cancers.” Masjedi added, “By giving 
incentives to farmers, tobacco companies in the 
north and northwest of the country encourage 
them to cultivate tobacco instead of cultivating 
strategic crops, and this is a serious danger in 
the field of national health.”
At the end of this meeting, a Memorandum 
of Cooperation was concluded between IATA 
and the special police command of the East 
of Tehran province. Moreover, the Secretary 
General of IATA was appreciated by the Second 
Brigadier General Kiyoomars Azizi, the special 
police commander of the East of Tehran prov-
ince, and the son of Shahid Mohseni.

Achieving a tobacco-free city with the 
implementation of the PAD national project


