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درآمدهای  عملکرد  آمار  و  بودجه  قانون  بررسی 
دو  از  ساله  هر  دولت  می دهد  نشان  کشور  مالیاتی 
محل یعنی فروش و مصرف سیگار، درآمد مالیاتی 
حوزه  مالیاتی  قوانین  به  نگاهی  با  است.  داشته 
اغلب  در  گرچه  که  دریافت  می توان  دخانیات 
دخانیات  مساله  به  درآمدی  نگاه  دولت  کشورها 
و  جامعه  سالمتی  حفظ  برای  اما  ندارد،  سیگار  و 
کنترل مصرف دخانیات، نسبت به اعمال مالیات های 
آسیب رسان  محصوالت  این  مصرف  برروی  سنگین 
سالمت اقدام می کند. در واقع ساالنه بیش از ۱۳۰ 
از  ناشی  تحمیلی  هزینه های  تومان  میلیارد  هزار 
وزارت  و  است  کشور  سالمت  بر  دخانیات  مصرف 
و  عمومی  بودجه  از  را  هزینه ها  این  باید  بهداشت 
واقع  در  کند.  تأمین  سالمت  حوزه  اعتبارات  سایر 
 ۱۴۰۰ بودجه   ۶ تبصره  ف  جز  حذف  به  توجه  با 
کمیسیون  افزوده،  ارزش  قانون  اجراشدن  به دلیل 
محل  از  دولت  درآمد  کاهش  جبران  برای  تلفیق 
مالیات بر دخانیات، تبصره ای برای الحاق به الیحه 

از  بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد. بر اساس این مصوبه 
نخ  هر  خرده فروشی  قیمت  به   ۱۴۰۱ سال  ابتدای 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، 
تومان،   ۸۰۰ برند  بین المللی  نشان  با  داخل  تولید 
بسته  هر  و  تومان   ۱,۵۰۰ وارداتی  سیگار  نخ  هر 
مبلغ  وارداتی  و  داخل  تولید  تنباکوی  گرمی   ۵۰
اما به  ۳۰ هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود. 
دنبال انتقادات تولیدکنندگان در جلسه هفتم اسفند 
۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، نمایندگان به حذف 
عملکرد  براساس  است  به ذکر  الزم  دادند.  رأی  آن 
سه ماهه درآمدهای مالیاتی در سال  جاری، بیش از 
اخذ  سیگار  مصرف  از  مالیات  تومان  میلیارد   ۲۰۰
مالیات  انواع  از  یکی  سیگار  بر  مالیات  است.  شده 
بر ارزش افزوده )مصرف کاال و خدمات( است و در 
سیگار  انواع  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  دائمی  قانون 
و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و 
عوارض شدند: سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید 
تنباکوی  و  پیپ  توتون  درصد؛ سیگار،  داخلی، ۲۵ 

سهم صفر درصدی سالمت از محل مالیات بر دخانیات

کاهش مصرف دخانیات
در انتظار بودجه سال 1402

میلیون ها  می تواند  دخانیات  بر  مالیات  افزایش 
میزان،  پایین ترین  در  دهد.  نجات  مرگ  از  را  نفر 
درصدی   ۲۰ باالرفتن  موجب  که  مالیاتی  افزایش 
از  بیش  می تواند  شود،  دخانی  محصوالت  قیمت 
مصرف  از  ناشی  زودهنگام  مرگ و میر  میلیون   ۱۰
دخانیات را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند 
که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ میلیون سال 
عمر، درآمدی بیش از ۱.۶ تریلیون دالر اضافی را 
برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. این 
درحالیست که ایران همانند سایر کشورهای عضو 
سازمان بهداشت جهانی، موظف به کاهش مصرف 
در کشور است. مطابق تعهدی که ایران به سازمان 
ملل متحد داده است، کاهش ۳۰ درصدی مصرف 
باید در کشورمان حاصل  تا سال ۱۴۰۴  دخانیات 
شود. ولی در حال حاضر متاسفانه ایران نزدیک به 
۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات دارد و بیش از 
در  نیز  نیستند  مصرف کننده  که  نفر  میلیون   ۷۰
دخانیات  به  منتسب  بیماری های  به  ابتال  معرض 
هستند. تمامی این موارد در حالیست که اکثریت 
از چنین هزینه های هنگفت و ضرر  افکار عمومی 
و زیان های آن غافل هستند؛ غفلتی که همیشه به 
ضرر سالمت جامعه و خود مردم بوده است. یکی 
آگاهی  غفلت،  این  کاهش  در  تاثیرگذار  عوامل  از 
غیبتی  تاکنون  متاسفانه  که  عاملی  است.  بخشی 
طوالنی داشته است. عاملی که موجب همراه شدن 
با سیاست های سالمت محور خواهد  عمومی  افکار 
افزایش  برای  اقداماتی  و  فعالیت ها  واقع  در  بود. 
جوانان،  و  نوجوانان  به  بخصوص  عمومی  آگاهی 
در زمینه های مرتبط مانند تاثیرات مضر دخانیات، 
ابتال به انواع سرطان تا بیماری های مزمن تنفسی، 
اهمیت کاهش مصرف دخانیات و همچنین خطرات 
برای  اگر  است.  و سوم  دوم  دود دست  با  مواجهه 
باالبردن سطح آگاهی افکار عمومی، برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری درستی شود، آنگاه در زمان تصویب 
یا  دخانیات  بر  مالیات  افزایش  به  مربوط  قوانین 
اجرای سایر قوانین مربوطه چه در مجلس و چه در 
سایر نهادهای تصمیم گیرنده، به مشکل برنخواهیم 
از  مستقیم  را  خواسته  این  مردم  چراکه  خورد؛ 
نمایندگان خود در مجلس و سایر بخش ها مطالبه 
خواهند کرد و درصدد مراقبت از سالمت خود بر 
می خیزند. با توجه به اهمیت این موضوع، متاسفانه 
تاکنون وزارت بهداشت و سایر دستگاه های متولی 
از آن غافل مانده و همچنان خود یکطرفه مطالبه گر 
آگاهی،  به علت عدم  موارد  برخی  در  آن هستند. 
در  که  تریبون هایی  از  استفاده  با  دخانی  صنایع 
را  دخانی  محصوالت  قیمت  افزایش  دارند،  دست 
نتایج  از  نیز  بسیاری  و  نموده  اعالم  مردم  به ضرر 
سالمت محور این مسئله آگاه نبوده و با این صنعت 
در مراکز تصمیم گیری همراه بوده اند. شاید وقت آن 
رسیده که مسئوالن مربوطه در حوزه سالمت، در 
برنامه های مطالبه گری خود تغییر رویه داده و آن 
را به صورت حرفه ای و سیستماتیک از اجرای چند 
همایش یا چاپ چند پوستر فراتر برده تا عالوه بر 
همراه کردن افکار عمومی با اهداف خود، بتوانند در 
بحث پیشگیری و کنترل جدی از قبل گام بردارند. 

غیبتی که طوالنی شد!

سخن اول
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جعفر میعادفر رئیس اورژانس 
کشور : »از طریق افزایش مالیات بر 
ارزش  افزوده سیگار می توانیم یک 
هزار دستگاه آمبوالنس جدید برای 
سال آینده به مدار خدمت رسانی 

به مردم وارد کنیم. این درحالیست 
که در حال حاضر بیش از سه هزار 

آمبوالنس با عمر باالی 15سال 
وجود دارد که برای استفاده 

مطلوب نیستند«

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت: 
»منابع مالی پایدار برای ما از 

همه چیز مهمتر است. این منابع 
مالی با یک درصد ارزش افزوده 

و عوارض بر کاالهای آسیب رسان 
می تواند به ما کمک کند. ضمن 
حفظ شرایط بودجه 14۰1، برای 

سال آینده هم باید برنامه هایمان 
در نظر گرفته شود«

تولید داخلی با نشان بین المللی که فهرست آنها هر 
سال توسط وزارت صمت تهیه و با تصویب هیأت 
وزیران ابالغ می شود ۴۰ درصد؛ سیگار، توتون پیپ 
و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد؛ توتون خام وارداتی  
۱۰ درصد و توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد 
عنوان شده است. البته، این نرخ های تعیین شده 
از سال دوم اجرای قانون، هر سال پنج واحد درصد 
افزایش می یابند تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع 
سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی 
تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با 
نشان بین المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و 
محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی 

به ۱۲۵ درصد برسد.

وزارت  به  آسیب رسان  کاالهای  منابع 
بهداشت برگردد

وزیر بهداشت در این 
به  اشاره  با  خصوص 
مواردی  از  یکی  اینکه 
که باید در بودجه سال 
آینده دیده شود، بحث 
است،  سیگار  مالیات 
تصریح کرد: »متاسفانه 
اینکه کشورمان  به رغم 

فاصله  با  تمام شاخص های سالمت در منطقه  در 
سیگار  بحث  در  است،  جلو  دیگر  کشورهای  از 
تاکید  با  بهرام عین اللهی  نداریم.«  وضعیت خوبی 
بر اینکه ۱۳ درصد مرگ ومیر مردم به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم به سیگار مربوط است ولی مالیات 
سیگار در کشور ما صفر است، گفت: »سیگار ارزان 
منجر  موضوع  این  و  است  همه  دسترس  در  و 
که  است  نکاتی  از  یکی  این  می شود.  عوارض  به 
مجلس باید در بودجه مصوب کند. البته در قانون 
هم دیده شده که منابع کاالهای آسیب رسان باید 
به وزارت بهداشت برگردد که این می تواند کمک 
ویژه ای برایمان باشد.« وی در ادامه افزود: »منابع 
مالی پایدار برای ما از همه چیز مهمتر است. منابع 
مالی پایدار و یک درصد ارزش افزوده و عوارض بر 

ما کمک کند.«  به  کاالهای آسیب رسان می تواند 
وزیر بهداشت درباره بودجه سالمت در سال ۱۴۰۲ 
تصریح کرد: »وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱ سهم 
خوبی از بودجه داشت. از آنجاکه وزارت بهداشت 
حفظ  ضمن  می کند،  ارائه  را  سالمت  خدمات 
باید  هم  آینده  سال  برای   ،۱۴۰۱ بودجه  شرایط 

برنامه هایمان در نظر گرفته شود.«

سهم ناچیز سالمت از مالیات بر دخانیات
خصوص  این  در 
مرکز  رئیس  همچنین 
بودجه و پایش عملکرد 
با  بهداشت،  وزارت 
اشاره به اینکه امسال از 
بر فروش  مالیات  محل 
سیگار، هیچ سهمی به 
وزارت بهداشت ندادند، 
قبل  »تا  کرد:  تصریح 

قبولی  قابل  رقم  بهداشت  وزارت   ،۱۴۰۱ سال  از 
را از این محل دریافت می کرد که می توانست در 
بخش بهداشت هزینه کند. وزارت بهداشت از محل 
نیز سهمی دریافت کرده  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
که حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که 
با وجود دریافت ۱۵ تا ۱۶ میلیارد از محل مالیات 
بهداشت  به وزارت  بر فروش سیگار، هیچ سهمی 
ندادند.« امیرپاشا طبائیان با اشاره به بودجه سال 
آینده،  برای سال  ما  »پیشنهاد  کرد:  تاکید  آینده 
با  است.  وزارتخانه  بودجه  درصدی   ۶۰ افزایش 
و  کرده ایم  عبور  کرونا  دوران  از  اینکه  به  توجه 
وارد دوران پساکرونا شده ایم، پیش بینی می کنیم 
حجم ارائه خدمات درمانی در کشور افزایش یابد 
که این موضوع، نیازمند منابع مالی کافی است.« 
به هرحال کمترین عارضه های مصرف سیگار، ابتال 
است   ... و  ریوی  عروقی،   - قلبی  بیماری های  به 
بر  سنگینی  هزینه های  بیماری ها،  این  درمان  که 
وزارت  می تواند  و  می کند  تحمیل  کشور  سالمت 
بهداشت را در پیش برد برنامه های سالمت محور، با 

چالش مواجه کند.

الیحه  در  سیگار  بر  مالیات  پیش بینی 
بودجه سال آینده

نکته  این  البته 
اهمیت  حائز  نیز 
رئیس  نایب  که  است 
برنامه،  کمیسیون 
محاسبات  و  بودجه 
پیش،  چندی  مجلس 
بر  مالیات  پیش بینی  از 
سیگار در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ توسط وزیر 

بهداشت خبر داد. محسن زنگنه در تشریح نشست 
به  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  حضور 
افزود:  و  کرد  اشاره  جلسه  این  در  وی  معاونان  و 
حوزه  در  بودجه ها  تخصیص  میزان  از  »گزارشی 
وزارتخانه  این  بودجه ای  عملکرد  و  بهداشت  وزارت 

ارائه شد. در برخی حوزه ها عملکرد صفر و در برخی 
بخش های دیگر عملکرد مطلوب بوده است.« نماینده 
مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: »وزارت بهداشت حدود ۵ هزار 
طرح عمرانی دارد که وزارتخانه درخواست کرد برای 

تکمیل این طرح ها اعتبارات الزم تأمین شود.«

تأمین آمبوالنس از بودجه مالیات دخانیات
اورژانس  رئیس 
کشور نیز در اینباره در 
بحث مالیات دخانیات، 
آن  افزایش  خواستار 
و  شد  مجلس  توسط 
طریق  »از  کرد:  تاکید 
مالیات بر ارزش  افزوده 
یک  می توانیم  سیگار 
هزار دستگاه آمبوالنس 

به  مدار خدمت رسانی  به  آینده  سال  برای  جدید 
مردم وارد کنیم. این درحالیست که در حال حاضر 
بیش از سه هزار آمبوالنس با عمر باالی ۱۵ سال 

وجود دارد که برای استفاده مطلوب نیستند.«
وسیع ترین  ایران  اینکه  بیان  با  میعادفر  جعفر 
اورژانس هوایی منطقه را در اختیار دارد،  شبکه 
ادامه داد: »ساالنه ۱۷ هزار مورد فوت در سوانح 
رانندگی و ترافیکی اتفاق می افتد. متأسفانه ساالنه 
حدود ۶۰۰ هزار مصدوم و مجروح سوانح ترافیکی 
و جاده ای داریم که آمار باالیی است. امسال نیز 
شاهد افزایش ۱۷ درصدی سوانح منجر به فوت 
کشور  در  گذشته  سال  نسبت  به  مصدومیت  و 
را  اورژانس  و  پزشکی  فوریت های  وی  بوده ایم.« 
سبب پیشگیری از صدمات جبران ناپذیر و افزایش 
موارد فوتی دانست و عنوان کرد: »کشور ایران با 
دارا بودن ۵۰ بالگرد و یک هواپیما، وسیع ترین و 
اورژانس هوایی را در کشورهای  بیشترین شبکه 
اورژانس  ظرفیت  از  استفاده  با  داراست.  منطقه 
هوایی، انتقال عضو به ویژه قلب از هر نقطه کشور 
به نقطه دیگر امکان پذیر می شود که این موضوع 

هم اینک در حال اجراست.«
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یکی از موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس در 
این روزها، تاکید بر فرار مالیاتی شرکت های چندملیتی 
تولید سیگار در کشور است که باید سازمان امور مالیاتی 
و وزارت اقتصاد، بیش از هر وقت دیگری پی گیر آن باشند 
چراکه این شرکت های چندملیتی، با کمترین هزینه و 
بدون پرداخت هیچ مالیاتی، سیگار تولید می کنند و این 
کسب  برای  دیگری  کشور  هیچ  در  را  مطلوب  شرایط 

درآمد پیدا نخواهند کرد.
در این باره عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
کشور  داخل  در  سیگار  فروش  و  تولید  به  اشاره  با 
با   BAT و   JTI ملیتی خارجی  از سوی ۲ شرکت چند 
ژاپنی تصریح کرد: »در  و  آمریکایی  انگلیسی،  ماهیت 
شده  تاکید  صراحت  به  کشور  توسعه  برنامه  قوانین 
که فعالیت های آسیب رسان به سالمت مردم از جمله 
مناسب  مالیات  باید  نه تنها  آن،  فروش  و  تولید سیگار 
آن  اجتماعی  مسئولیت های  باید  بلکه  کنند،  پرداخت 
را قبول کرده و بخشی از درآمدهای خود را در بخش 
سالمت هزینه کنند.« محمدعلی محسنی بندپی افزود: 
»باعث تعجب است که دو شرکت خارجی بیش از ۷۵ 
درصد بازار فروش سیگار را در اختیار گرفته و نه تنها 
مالیات مناسب نمی دهند، بلکه توجهی به انجام وظایف 
طبق  باید  یا  این شرکت ها  ندارند.  نیز  خود  اجتماعی 
قانون معافیت مالیاتی داشته باشند که چنین چیزی 
وجود ندارد، یا فرار مالیاتی دارند. بنابراین ما از مسئوالن 
سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد می خواهیم که موضوع 
فرار مالیاتی شرکت های خارجی و عدم تناسب پرداخت 
بررسی  را  افزوده شرکت های خارجی  ارزش  یا  مالیات 
کرده و فورا، نسبت به احقاق حقوق ملت ایران از طریق 

طرح یا الیحه از مسیر مجلس و دولت، دنبال نمایند.«
نماینده نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: »آن گونه که ما اطالع یافتیم، این شرکت ها 
به منظور دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات و ارزش 

افزوده برای برندهای بین المللی، بعضی از برندهای خود 
را در داخل کشور ثبت کرده اند و این گونه قانون را دور 
می زنند. لذا 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 کشور خارج نمایند.«

ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت های دخانی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به اینکه 
شرکت های خارجی چندملیتی تولیدکننده سیگار باید 
متناسب با درآمد مالیات پرداخت کنند، ضمن آنکه باید 
بر نحوه تولید و توزیع سیگار آنها نظارت جدی صورت 
گیرد، تصریح کرد: »متأسفانه سهم فروش سیگار شرکت 
مصرف  بازار  درصد   ۸۰ گذشته  در  که  ایران  دخانیات 
داخل بوده، امروز به حدود ۱۰ درصد بازار رسیده است. بر 
اساس اطالعات رسیده به ما نمایندگان، در دولت گذشته، 
شرکت  توتون  پرایمری  خط  جمهور،  رئیس  شخص 
آمریکایی- ژاپنی را افتتاح می کند و به این شرکت ها در 
بحرانی ترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص داده 
است و این وادادگی که در دولت گذشته وجود داشته، 
و ملی  تولید داخلی  نفع  به  و  فوری اصالح  باید خیلی 

تغییر یابد.«
نماینده کاشمر در مجلس با بیان اینکه واردات بی رویه 
و جوالن این شرکت های خارجی چندملیتی باعث شده تا 
سطح زیر کشت توتون در داخل کشور از ۹ هزار هکتار به 
هزار هکتار کاهش یابد، افزود: »سوال ما از مسئوالن امر 
این است که چه کسانی به معیشت و اقتصاد کشاورزان 
تولید  امکان  کشور  داخل  در  وقتی  چرا  زدند؟  آسیب 
توتون و تنباکو وجود دارد و حتی صادر هم می شود، باید 
واردات صورت گیرد و این یعنی ضربه به کشاورز و اقتصاد 

داخلی.«
این  چرا  اینکه  بیان  با  نیک بین  جواد  حجت االسالم 
زیاد،  سودهای  به رغم  چندملیتی  خارجی  شرکت های 

»متأسفانه  گفت:  نمی کنند،  پرداخت  مناسب  مالیات 
صاحبان زر و زور مانع جدی تصویب قوانین الزم برای 
به رغم  هستند.  مالیات  پرداخت  به  شرکت ها  این  الزام 
آنکه تبلیغ محصوالت دخانی طبق قانون ممنوع است، 
شرکت های  دخانی  محصوالت  استندهای  متأسفانه  اما 
خالف  این  که  دارد  وجود  سوپرمارکت ها  در  خارجی 
سازمان  و  نظارتی  دستگاه های  باید  و  است  مقررات 

تعزیرات با این رویه برخورد قانونی کنند.«

عدم دریافت مالیات، همراهی با مافیا است
که  می شود  گفته  درحالی  موارد  این  تمامی  البته 
از  نگرفتن  مالیات  ایران،  دخانیات  شرکت  مدیرعامل 
سیگار را همراهی با مافیا دانست و گفت: »شبکه قاچاق 
و شرکت های تولید سیگارهای خارجی، هماهنگ عمل 
یک  سیگار  اینکه  بیان  با  شیخان  محمد  می کنند.« 
کاالی مذموم است و برای سالمتی انسان ضرر دارد، 
تاکید کرد: »بر اساس مطالعات انجام شده در دنیا، نرخ 
مصرف سیگار با قیمت ارتباط مستقیم دارد. یعنی اگر 
قیمت سیگار به سطحی از مبلغ برسد، مصرف آن هم 
کنترل و هم کاهش پیدا می کند. بر اساس مطالعاتی 
که در شرکت دخانیات انجام شد، سرانه مصرف سیگار 
در کشورهای مختلف دنیا و حجم درآمدشان از مالیات 
سیگار مشخص است.« شیخان با بیان اینکه در ایران 
مالیاتی که از دخانیات گرفته می شود کمتر از ۲۰ درصد 
کشورها  از  بسیاری  در  شاخص  »همین  افزود:  است، 
دولت  درآمد  واقع سهم  در  است.  درصد  از ۷۶  بیش 
از یک و هشت دهم درصد  ایران کمتر  از مالیات در 
است. بنابراین اینکه عده ای با گرفتن مالیات از سیگار 
مخالفند، کامال مشخص است. در واقع ۲ شرکت خارجی 
بیش از دو دهه است که وارد ایران شده اند و سیگار 
افزود: »وقتی  بیشتر  توضیح  تولید می کنند.« وی در 
به سوپرمارکت های سطح کشور می روید، می بینید که 
استندهای سیگار های خارجی دقیقا پشت فروشنده قرار 
دارد و سیگار های متنوع با قیمت های مختلف به چشم 
می آید و این خود یک تبلیغ سیگار است. این در حالی 
است که تبلیغ سیگار در همه جای دنیا و ازجمله طبق 
قانون جمهوری اسالمی ایران و مصوبه مجلس شورای 

اسالمی، ممنوع است.«

شبکه قاچاق با شرکت های خارجی هماهنگ است 
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با تاکید بر اینکه 
نظارتی بر اجرای درست این قانون وجود ندارد، افزود: 
»شرکت های خارجی می گویند برای چه ما باید بخشی 
محصول  ما  بدهیم.  ایران  دولت  به  را  خود  درآمد  از 
خود را در بازار می فروشیم و مالیات هم نمی دهیم. در 
از سیگار مالیات گرفته نمی شود،  آنکه  با  حال حاضر 
اما قاچاق صورت می گیرد. شبکه قاچاق و شرکت های 
خارجی تولیدکننده سیگار در داخل، بعضا هماهنگ با 

هم عمل می کنند.«
میزان  تفکیک  با  ایران  دخانیات  مدیرعامل شرکت 
اخذ مالیات از سیگارهای داخلی و خارجی گفت: »باید 
از تولید داخلی با یک رقم مالیات گرفت و از تولیدات 
خارج  کشور  از  را  ملی  منافع  که  خارجی  شرکت های 
می کنند، با رقم بیشتر مالیات بگیریم. به هرحال بخشی 
و  دولت  است.  مالیات سیگار  محل  از  دولت  درآمد  از 
مجلس باید نسبت به اخذ مالیات از سیگار هماهنگ 

باشند و منافع ملی را در نظر بگیرند.«

شرکت های چندملیتی تولید سیگار از مالیات فرار می کنند

تخصیص ارز دولتی به دخانیات
در بحرانی ترین شرایط ارزی!



5 سالمتویژهاولین ماهنامه سالمت و مبارزه با دخانیات در کشور / سال هشتم /  شماره  76  /  آذر ماه  1401

پیرو مصوبه نشست مشترک دادستانی کل کشور و جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران، مقرر شد »جمعیت« و پژوهشگاه قوه قضاییه در قالب طرحی 
آیین نامه های  و  قوانین  چالش های  و  دستاوردها  جامع  »ارزیابی  عنوان  تحت 
حوزه دخانیات« با مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست 

جمهوری و پژوهشکده شورای نگهبان و ... مشارکت نمایند.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، در اینباره نشست مشترکی با حضور 
حجت االسالم دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر علیرضا 
حجت االسالم  زنجان،  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاون  شغلی 
سیدحسن معین شیرازی رئیس هیأت مدیره، دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل 
و حجت االسالم علیرضا رباطیان مدیر واحد ارتباط با حوزه »جمعیت« در محل 

این پژوهشگاه برگزار شد.
خصوص  در  خود  دیدگاه های  و  نظرات  بیان  به  حاضران  جلسه  این  در 
راهکارهای اجرایی در زمینه تشریک  مساعی هرچه بیشتر در زمینه اجرای طرح 
»ارزیابی جامع دستاوردها و چالش های قوانین و آیین نامه های حوزه دخانیات« 

با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه پرداختند.
بنابراین تاکید شد: استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه در بحث های 
کالن قضایی موردتوجه قرار گیرد، پیرو تفاهم نامه منعقدشده میان قوه قضاییه و 
حوزه علمیه از ظرفیت پژوهشکده مطالعات قضاء اسالمی استفاده شود، تجمیع 

مجموعه منقح شده قوانین و مقررات حوزه دخانیات شامل قوانین، اصالحات 
انجام شده، بررسی آیین نامه ها از بعد داخلی و کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات 
و تدوین آن به صورت درس نامه و پرداختن به مباحث حقوقی )اطفال و نوجوانان 
در کشور( و آسیب شناسی استعمال دخانیات در افراد زیر ۱۸ سال به ویژه در 

مدارس )طبق ماده ۱۲ قانون ملی کنترل دخانیات(.
از دیگر نکات حائز اهمیت در این نشست که بر آن تاکید شد، ارتباط با سازمان 
بازرسی و استفاده از ظرفیت های آن به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و 
همچینی برگزاری دوره های فشرده آموزشی برای بازرسان به منظور حضور در 
نهادها و سازمان های مختلف پیرو پیگیری مباحثی مانند قاچاق مواد دخانی و ...، 
بررسی تعهدات قوه قضاییه برای اجرایی شدن کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات 
تحقیقات  مرکز  مانند  دولتی  نهادهای  آن، مشارکت های  نشدن  اجرا  و چرایی 
استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های قوه قضاییه جهت مطرح کردن 
بحث دخانیات در کنسرسیوم، مطرح کردن بحث دخانیات در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی کشور، شبکه سازی و برگزاری جلسات مشترک بین قوه قضاییه، 
حوزه علمیه و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و استفاده از درس نامه های 
تدوین شده و همچنین ورود مستقیم دولت در خصوص موضوع افزایش مالیات بر 
دخانیات در فراکسیونی که نمایندگان در آن عضو هستند و درخواست برگزاری 

جلسه مشترک با کنسرسیوم با حضور دبیرکل »جمعیت« بود.

با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شد:

ارزیابی دستاوردها و چالش های قوانین حوزه دخانیات

دبیرخانه مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم توان بخشی و سالمت اجتماعی در 
بازدید از مرکز »فرآموز« جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، همکاری خود در 
پروژه ملی »شهر و روستای بدون دخانیات« را اعالم کرد. در این بازدید سید احمد 
خادم قائم مقام دبیرخانه مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم توان بخشی و سالمت 
اجتماعی، رضا ضرابی تبریزی کارشناس دبیرخانه، محمدرضا مسجدی دبیرکل، علی 
عطا طاهری مدیر اجرایی و حجت االسالم علیرضا رباطیان مدیر ارتباط با حوزه از این 

سازمان مردم نهاد حضور داشتند.
نظرات  بیان  ضمن  حاضران  جلسه  این  در  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  و چگونگی همکاری  در کشور  کنترل دخانیات  دیدگاه های خود در خصوص  و 
تاکید  موارد  جمله  از  نمودند.  اشاره  مهم  عناوین  برخی  به  زمینه  این  در  دانشگاه 
شده در این جلسه عبارت بودند از: اجرای پروژه ملی »دانشگاه بدون دخانیات« در 
با  مرتبط  آموزشی  برنامه های  اجرای  اجتماعی،  و سالمت  توان بخشی  علوم  دانشگاه 
کنترل استعمال دخانیات، انجام پروژه های تحقیقاتی با مشارکت »جمعیت«، تهیه و 
تنظیم دستورالعمل و بیانیه  مشترک مرتبط با حوزه توان بخشی و کنترل بیماری های 
ناشی از استعمال دخانیات، مشارکت در برنامه های مطالبه گری با همکاری صداوسیما، 
برگزاری  دخانیات،  بحث  در  آسیب شناسی  محوریت  با  علمی  نشست های  برگزاری 

اردوهای جهادی با محوریت مبارزه با دخانیات. 

بازدید دانشگاه علوم توان بخشی
و سالمت اجتماعی از فرآموز
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سفرانهم ورامین 

شهر بدون دخانیات
تهران  شهر  شرق  جنوب  کیلومتری   ۵۶ در  که  ورامین  شهرستان 
واقع شده، در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ صحنه های زیادی از رشادت و فداکاری 

مردم را برای زنده نگه داشتن انقالب به خود دیده است.
ورامین، دیار عالمانی چون آیت اهلل سیدمرتضی محمودی امام جمعه 
است که همواره از ابتدای انقالب تاکنون از هیچ تالشی برای ارتقای 
ورامین  بارها عنوان کرده که  نکرده و حتی  فروگذار  سالمت عمومی 
باید به عنوان »شهر بدون دخانیات« سرآمد سایر شهرها باشد. پس به 
همین دلیل، نام بردن از این شهر به عنوان »دار الخیر« خالی از لطف 

نیست.
طرح پاد )پیشگیری از استعمال دخانیات( با هدف کاهش استعمال 
دخانیات در بین دانش آموزان، برای اولین بار در سال ۹۵ در شهرستان 
ورامین با همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شروع شد. این 
طرح با هدف اجرا در سطح ملی، هم اکنون در ورامین به عنوان پایلوت 
در حال اجرا است و تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر دانش آموز را آموزش 

داده است.
مربیان،  دانش آموزان،  والدین،  مدرسه،  درگیرکردن  با  طرح  این   
همه  دارد  تالش  محل،  ساکنان  و  کسبه  مدرسه،  اطراف  محله های 
ساکنان شهر را در اجرا دخیل کند. پیرو اهمیت تبدیل شدن ورامین به 
شهر بدون دخانیات، سفری یک روزه به همراه جمعی از مسئوالن به این 
شهرستان انجام شد که در این پرونده، گزارشی از آن، از نظر می گذرد.

در آغاز سفر یک روزه به ورامین در روز دوشنبه ۱۶ آبان، محمدحسین صادقی مدیرکل 
از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل  دفتر پیشگیری 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  محمودی  سیدمحسن  حجت االسالم  کشور، 
ورامین، سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، علیرضا شمس 
دادستان ورامین، محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت، حمیدرضا شاهسون مدیر اجرایی 
طرح پاد در این شهرستان و سایر مدعوین با حضور در دفتر حضرت آیت اهلل سیدمرتضی 
محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، با وی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی »جمعیت« از ورامین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان 
ورامین در این دیدار گفت: »مردم باید درک کنند که دخانیات برای آنها مضر است و دولت 

باید به این باور برسد تا مردم را با آموزش های الزم، آگاه نماید.« 
در ادامه این دیدار، دبیرکل »جمعیت« تاکید کرد: »شهرستان ورامین با سیاست های 
حمایتی که توسط امام جمعه این شهرستان صورت گرفته، می تواند در موضوع شهر بدون 

دخانیات در کشور، پیشتاز باشد.«
محمدرضا مسجدی افزود: »پیشگیری از مصرف دخانیات به عنوان دروازه ورود به بسیاری 
از معضالت اجتماعی، امری جدی و مهم است که همه افراد و دستگاه ها باید به آن ورود 
جدی داشته باشند.« مسجدی ادامه داد: »امروز در برخی کشورها سن مصرف دخانیات 
بین جوانان زیر ۲۱ سال کاهش داشته، یعنی از ۲۱ درصد به ۲ درصد رسیده است و این 
در حالیست که مصرف دخانیات در بین جوانان ایرانی، همچنان رو به افزایش است.« وی 
با اشاره به اینکه استکبار جهانی تالش دارد مصرف دخانیات را بین جوانان خود کاهش 
دهد، گفت: »بر اساس سیاست های استکباری، آنها به دنبال افزایش استعمال دخانیات و 
مواد مخدر در کشورهای جهان سوم هستند، چراکه سود هنگفتی از این محصوالت با 
سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم به جیب آنها واریز شده و تنها بیماری و هزینه های 
از دست دادن نسل جوان و سالم، برای ما می ماند.« دبیرکل »جمعیت« ادامه داد: »شرکت 
دخانیات اکنون به جای سرمایه گذاری بر روی محصوالت استراتژیک کشاورزی، زمین هایی 
حاصلخیز کشور را به کشت توتون اختصاص داده است. امیدواریم که دولت به این اقدامات 

اهتمام ویژه داشته باشد.«

اجرای قوانین، ضمانت پیشگیرانه است
محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری نیز از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 
معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این دیدار گفت: »قانون، ضمانت اجرایی 
قوی برای مبارزه جدی با دخانیات ندارد و نمونه آن، عدم فروش دخانیات در اطراف مراکز 

آموزشی است که اجرایی نمی شود و باید مسئوالن پاسخگو باشند.« 
حجت االسالم سیدمحسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین نیز در این 
دیدار گفت: »باید فرهنگ مبارزه با دخانیات را از مدیران پیگیری کرد و برخی از افراد نیز 
به خاطر ترک فعل باید مواخذه شوند. بنابراین در این رابطه از کوتاهی برخی مسئوالن 

هم انتقاد داریم.«

در دیدار با امام جمعه ورامین تأکید شد؛

لزوم آگاه سازی جوانان
نسبت به مضرات دخانیات



7 جمعیتویژهاولین ماهنامه سالمت و مبارزه با دخانیات در کشور / سال هشتم /  شماره  76  /  آذر ماه  1401

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: »ورود دادستانی 
و قوه قضاییه به حوزه کنترل و مبارزه با دخانیات یک پشتوانه مهم اجرایی 

است.«
به گزارش روابط عمومی »جمعیت« از ورامین، در دومین نشست طرح ملی پاد 
)پیشگیری از استعمال دخانیات( با شعار »ورامین، شهر بدون دخانیات« با حضور 
محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 
معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، حجت االسالم سیدمحسن محمودی رئیس 
امام جمعه موقت ورامین، سردار  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران و 
کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، علیرضا شمس دادستان 
ورامین، محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت، حمیدرضا شاهسون  انقالب  و  عموم 
مدیرعامل جمعیت در ورامین و سایر مدعوین در محل شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی این شهرستان برگزار شد.
 مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی معاونت حقوق عامه 
باید در صدر کار، مداخله گر،  دادستانی کل کشور در این نشست گفت: »دادستان 
نباید  مردم  عمومی  و  عامه  سالمت  و  باشد  مردم  عامه  حقوق  احیاگر  و  مطالبه گر 
با تهدید مواجه شود که در این صورت، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود پیدا 

می کند.«
صادقی افزود: »با ورود و اجرای دقیق مسائل باید از آلودگی جوانان و نوجوانان 
جلوگیری کرد چراکه درگیر شدن به دام مواد دخانی، حتی به صورت تفریحی، باعث 
گرفتار شدن فعاالن جامعه و آینده سازان کشور می شود. بنابراین مداخله در حوزه 
آسیب های اجتماعی از دیگر وظایف دادستان است و باید از تمام توان در عرصه مقابله 

با مواد دخانی و مشروبات الکی استفاده کنیم.«
 این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه دخانیات دروازه ورود به مواد مخدر و 
مشروبات الکلی است و استعمال مواد دخانی در بزهکاران زیاد است، تاکید کرد: »در 
سال های گذشته، گرایش نوجوانان به مصرف مواد دخانی افزایش  یافته و متأسفانه در 
دختران نیز گرایش به مصرف مواد دخانی بیش از گذشته شده است. درگذشته، فرزند 
در مقابل والدین خود مصرف قلیان نداشت اما امروز، شاهد قلیان کشیدن دختر در 
کنار پدر هستیم. چه اتفاقی رخ داده که افرادی که باید الگوی رفتاری جوانان باشند، 

باعث پیشروی و رشد گرایش فرزندان به مواد دخانی هستند.«
وی به وظیفه مهم دستگاه قضایی در برخورد با مسئوالنی که ترک فعل کردند 

اشاره کرد و گفت: »چرا سرانه ورزشی با نرخ جمعیتی تطبیق ندارد.«

هوشیاری برای نسل جدید برای کنترل و پیشگیری بهتر
صادقی در ادامه با تاکید بر ضرورت هوشیاری بیشتر درخصوص نسل جدید گفت: 
جامعه،  و  خانواده  ازسوی  اجتماعی  و  روحی  چالش های  به دلیل  موارد،  برخی  »در 
نوجوانان به عنوان نخستین پناهگاه به مواد دخانی روی می آورند. باید مشاوره را در 

جامعه نهادینه و قابل دسترس کنیم.«
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی معاونت حقوق عامه 
دادستانی کل کشور با اشاره به اهمیت تقویت قانون ملی مبارزه با دخانیات بیان کرد: 
»به روزرسانی قانون و تقویت ضمانت های اجرایی باید در اولویت مبارزه با استعمال 
دخانیات باشد. ابزارهای مختلفی در قانون فعلی نیاز به تقویت و بازنگری دارد که 
اجرا کردن آن نیز مهم است. در واقع بر اساس ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه 
ملی دخانیات، هر نوع تبلیغ و تحریک افراد به استعمال مواد دخانیات اکیداً ممنوع 
اشخاص  برای  باید  یعنی  است.  تبلیغات جرم  قانون،  این  ماده ۱۰  در  و همین طور 
با حرکت های  نیز  قانونی  این مواد  تبلیغ کننده پرونده کیفری تشکیل شود. اجرای 
قلیان شکیل  ویترین خود  در  مغازه ای  وقتی  به طوری که  مؤثرتر می شود؛  اصناف 
با نورپردازی می گذارد و باعث جذب نوجوانان می شود، اصناف باید قوی تر در حوزه 

مقابله با عرضه مواد دخانی ورود کنند.«

فرهنگ عمومی به سمت کنترل دخانیات سوق داده شود
مالیات  افزایش  »قانون  کرد:  خاطرنشان  جرم  وقوع  از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
اصناف  از  همچنین  شود.  پیگیری  باید  مطالبه گری ها  از  یکی  به عنوان  دخانیات  بر 
درخواست داریم تا با پیگیری های مکرر، جلوی فروش مواد دخانی به نوجوانان زیر ۱۸ 
سال را گرفته و این را به عنوان یک فرهنگ به صنوف خود آموزش دهند. فروش مواد 
دخانی به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. جزء فروشی و نخ فروشی دخانیات ممنوع 
است و باید این موارد اجرا شود. ستاد کشوری دخانیات باید گزارش ۶ ماهه خود را به 

هیأت وزیران بدهد و دستگاه قضایی نیز باید در این زمینه مطالبه گر باشد.«
وی تأکید کرد: »مقابله قهرآمیز در مواجهه با استعمال دخانیات باید در مراحل 
پایانی باشد و مهمتر از همه، باید فرهنگ عمومی خانواده ها را نیز به سمتی هدایت 

کرد که استفاده از مواد دخانی ممنوع شود.«

دستگاه قضایـی
پشتوانه ای مهم در مبارزه با دخانیات
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پیشگیری از وقوع جرم، رسالت دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقالب ورامین نیز در این نشست عنوان کرد: »دادستانی این 
شهرستان بر اساس قوانین موجود و اسناد باالدستی، برای مقابله با دخانیات که مقدمه 
سایر جرائم مانند مواد مخدر است، آمادگی کامل خود را اعالم می کند.« شمس گفت: 
»یکی از وظایف و رسالت های اصلی دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است و 
از منظر دستگاه قضایی، اقدامات ایجابی و پیشگیرانه بسیار تأثیرگذار است. اقدامات 

فرهنگی و آموزشی نیز می تواند در آن حوزه تأثیر به سزایی داشته باشد.«

 لزوم گسترش تفریحات کم هزینه برای جوانان
این نشست گفت: »در راستای  نیز در  انتظامی ویژه شرق استان تهران  فرمانده 
اعمال محدودیت برای صنوف عرضه کننده مواد دخانی، باید از ظرفیت استانداری، 
باید  حوزه  این  صنوف  برای  حتی  شود.  استفاده  استانی  کل  ادارات  و  فرمانداری 

معافیت های مالیاتی مدت دار و کاهش عوارض شهرداری در نظر گرفته شود.«
سردار عزیزی با بیان اینکه استفاده از سیگار توسط جوانان به یک تفریح تبدیل شده 
است، افزود: »متأسفانه تفریح ارزان قیمت جایگزین برای جوانان وجود ندارد. اگر دولت 
رقم  این  از  قابل توجهی  بخش  کنند،  تالش  سیگار  بر  مالیات  اخذ  برای  مجلس  و 
می تواند به فراهم ساختن تفریحات سالم و ارزان قیمت برای جوانان اختصاص یابد.«

وی تأکید کرد: »تبدیل شهرستان ورامین به شهر بدون دخانیات، مستلزم فراهم 
کردن زیرساخت های ورزشی و تفریحی رایگان برای جوانان است.«

فعاالن حوزه فرهنگ، احساس تکلیف کنند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران نیز در این نشست، بیان 
استعمال  با  مبارزه  حوزه  در  فرهنگی  حوزه  فعاالن  و  مسئوالن  از  »بعضی  کرد: 
دخانیات باید احساس تکلیف کنند، چراکه دشمن برای آلوده ساختن جوانان جامعه 
نیز  حوزه هایی  در  متأسفانه  و  می کند  استفاده  ابزارها  تمامی  از  خانواده ها  کیان  و 
به موفقیت هایی نائل شده است که بخش عمده آن، به ضعف مدیران و فعاالن در 

مجموعه های مختلف بازمی گردد.«
حجت االسالم محمودی گفت: »در مجموعه قوای سه گانه کشور، حوزه های تصمیم گیر 
و تصمیم ساز، الزم است این مسائل به جدیت دنبال شود و مدیران حتی به دلیل ترک 
آنها  برعهده  تکالیفی  چراکه  گیرند  قرار  مواخذه  مورد  باید  خود  انجام وظیفه  در  فعل 
این  به  باید  مدعی العموم  به عنوان  دادستان  هستند.  مردم  پاسخگوی  و  شده  گذاشته 

حوزه ها ورود پیدا کند.« وی عنوان کرد: »به رغم مصوبه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر 
ممنوعیت تبلیغات دخانیات در سطح شهرستان، رئیس شورای شهر و شهردار ورامین 

باید گزارش دهند که چرا این حجم از تبلیغات در شهر نصب شده است.«
 

کاهش مصرف مستلزم کنترل عرضه است
سرپرست اداره صمت شهرستان ورامین نیز در این نشست گفت: »اداره صمت این 
شهرستان به تبع قوانین سطح کشور برای عرضه مواد دخانی عمده و خرده محدودیتی 
ندارد و برای جلوگیری از مصرف باید از عرضه آن ممانعت کرد یا هزینه عرضه به قدری 

افزایش یابد که برای شخص مصرف کننده، صرفه نداشته باشد.«
افزود: »متأسفانه دخانیات در سطح جامعه به دلیل فراوانی  محمد داودی جاوید 
و ارزان بودن آن به آسانی در دسترس مصرف کننده است. درواقع یکی از بزرگ ترین 
تجارت ها مربوط به دخانیات است اما بهترین گام در راستای جلوگیری از مصرف، 
تغییر باور عمومی و احیای قبح دخانیات است. امروز مصرف کننده هیچ قبحی نسبت 

به استعمال دخانیات ندارد که یک اشکال بزرگ به حساب می آید.«
نسبت  جواز،  صدور  »هنگام  داد:  ادامه  ورامین  شهرستان  اداره صمت  سرپرست 
به ممنوعیت عرضه قلیان و سیگار به کسبه تأکید می شود و اگر عرضه در رستوران 
مشاهده شود، تخلف است و بارها با این موارد برخورد کردیم اما متأسفانه ابزارهای 

برخورد، بازدارنده نیست و باید برای آن چاره اندیشی کرد.«
جاوید بر اعمال محدودیت برای صدور جواز خرده و عمده فروش کاالی دخانی در 
این شهرستان تأکید کرد و گفت: »درس نامه ای متکی بر فرهنگ سازی و ایجاد باور 
عمومی برای جلوگیری از مصرف دخانیات تبیین شود و در اختیار نظام آموزشی این 

شهرستان قرار گیرد تا به چشم انداز شهر بدون دخانیات نزدیک شویم.«
 

سرهنگ هادی حسن زاده شهابی، معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی ویژه 
شرق استان تهران نیز در این نشست تاکید کرد: »اقدام اصلی باید در خصوص تغییر 
باورها نسبت به مصرف مواد دخانی باشد و ریشه ای حل شود. شیوه های آموزش باید 
در سال جاری  متأسفانه  اما  باشد؛  نسل جدید  سلیقه  با  متناسب  و  اثرگذار  جذاب، 
بازی های یارانه ای نحوه کشت گیاهان دخانی ترویج پیداکرده است و باید با همکاری 
قوای علمی و نخبگان، سرگرمی هایی در راستای مبارزه با دخانیات تولید شود.« معاون 
فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران بر لزوم برگزاری کارگاه های 
آموزشی در خصوص منع مصرف دخانی برای نیروهای نیروی انتظامی نیز تأکید کرد.
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سید رضا احمدی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر ورامین نیز در 
این نشست گفت: »اگر در ارتباط با بحث مبارزه با دخانیات، قرار است اقدامی در این 
شهرستان انجام شود، اول باید از خودمان آغاز کنیم. با آگاهی دادن به افراد می توان 

از خطرات ناشی از آن جلوگیری کرد.«

بختیاری، مسئول مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای فجر ورامین نیز در این نشست 
عنوان کرد: »ورزش از نقش مؤثری در کاهش استعمال دخانیات در افراد برخوردار 
است. از روسای ادارات انتظارمی رود گروه های شهرستان را به عنوان الگو موردحمایت 

قرار دهند.«

 

»ورامین« پیشتاز مبارزه با دخانیات
دبیرکل »جمعیت« نیز در این نشست از ورامین با  عنوان »دار الخیر« یاد کرد و 
گفت: »طبق فرمایشات امام جمعه ورامین، همان طور که آغاز انقالب در ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ از ورامین بود، برای مبارزه با دخانیات هم این شهرستان باید پیشتاز و سرآمد 
باشد. به همین جهت امروز تمامی دبیرستان ها و دانش آموزان تحت پوشش طرح پاد 
قرار دارند و آمال و آرزوهای ما هم به شهر ورامین به عنوان »شهر بدون دخانیات« 

منتهی می شود.«

دخانیات  کنترل  موضوع  در  ورامین  مدارس  پاد،  طرح  »در  کرد:  بیان  مسجدی 
ورود می کنند. بنابراین این طرح از مدرسه آغاز و سپس به محله و شهر انتقال داده 
می شود. این طرح قرار است پس از رباط کریم در تمامی شهرستان های استان تهران 

نیز پیاده سازی شود.«
وی با اشاره به برنامه های جدی سایر کشورها برای مبارزه با دخانیات، تصریح کرد: 
»شمار افراد سیگاری در کشورهای نیوزلند و استرالیا تا سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد 
یافت. حال این پرسش مطرح است که این کشورها چه سیاستی را برای این مسئله 
مهم اتخاذ کردند. همچنین در سال ۱۹۶۸، ۵۸ درصد مردم در آمریکا )از هر دو نفر 
یک نفر( استعمال سیگار داشتند که در حال حاضر این رقم به ۱۴ درصد رسیده 
است. درحالی که در یک بازه زمانی ۵ میلیون نفر در اثر مصرف سیگار در دنیا فوت 
می کردند، اما اکنون میزان مرگ  و میر ناشی از استعمال دخانیات به ۹ میلیون نفر )۶ 
میلیون نفر برای کشورهای در حال  توسعه و ۳ میلیون نفر برای کشورهای پیشرفته( 

افزایش یافته است.«
با  برنامه های کنترلی جدی کشورهای پیشرفته در حوزه مبارزه  به  اشاره  با  وی 
دخانیات گفت: »این کشورها در این راستا محدودیت های جدی را اعمال می کنند اما 
هیچ گاه از سودآوری خود صرف نظر نمی کنند. بنابراین اگر برنامه کنترل و مبارزه با 
دخانیات در کشور مورد توجه واقع نشود، بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی در 
چهار الی پنج سال آینده، ایران و پاکستان جزو دو کشور اول مصرف کننده دخانیات 

خواهند بود.«
مسجدی گفت: »دخانیات دروازه ورود به اعتیاد است و آموزش های ضد دخانی باید 
از رده های سنی پایین و حتی مدارس آغاز شود. صداوسیما و تمام بنیادهای فرهنگی 

جامعه باید در این زمینه پای  کار باشند.«
وی با اشاره به تفاهم نامه »جمعیت« با ائمه جماعات و حوزه های علمیه سراسر 
کشور نیز تاکید کرد: »برای حدود ۲۲۰ هزار طلبه کشور، واحد درسی در خصوص 
کنترل و مبارزه با دخانیات تدوین و شورا و یک ستاد در حوزه علمیه تشکیل  شده 

است.«

تریبون نماز جمعه، رساتر است
نماز جمعه  پایگاه  »اگر خطبای جمعه در ۹۰۰  تأکید کرد:  دبیرکل »جمعیت« 
تأثیرگذاری  با  امر  این  بپردازند،  دخانیات  استعمال  مضرات  به  پیام  یک  در  کشور 

فراوانی همراه خواهد بود. بنابراین این صدا باید فراگیر باشد.«
مسجدی با اشاره به گردش مالی دخانیات در دنیا، افزود: »این گردش مالی حدود 
۸۵۰ میلیارد دالر در سال است، یعنی معادل ۲۰ سال بودجه دولت در کشور! این گونه 
نیستند،  برخوردار  انضباط جمعی  از  به سراغ کشورهایی که  این کشورها  است که 

می روند.«
 

کنترل دخانیات، از مدارس تا محالت
استعمال  )پیشگیری  پاد  »طرح  کرد:  عنوان  نیز  ورامین  »جمعیت«  مدیرعامل 
آموزش  خود  همساالن  به  طرح،  این  سفیران  و  می شود  آغاز  مدرسه  از  دخانیات( 

می دهند و در ادامه، محالت هدف خود را دنبال می کنند.«
شاهسون در ادامه به موانع پیش روی اجرای طرح پاد در ورامین اشاره کرد و افزود: 
»متأسفانه دانش آموز با عرضه مواد دخانی در سفره خانه ها و مغازه های مختلف مواجه 
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می شود. از سوی دیگر سال هاست که دغدغه جمعیت در ورامین، جایگزین کردن 
تفریحات سالم به جای استعمال دخانیات در بین جوانان است.«

وی بیان کرد: »الزم است نهادهایی مانند آموزش وپرورش، فرمانداری شهرستان، 
اداره صنعت، معدن و تجارت، شورای اسالمی شهر، نیروی انتظامی و ... همکاری الزم 

را با جمعیت در راستای اجرای این طرح داشته باشند.«

آموزش 4 هزار پادیار 
مدیر اجرایی طرح پاد در ورامین نیز در این نشست، به ارائه خالصه گزارشی از 
سال  در  پاد  »طرح  گفت:  و  پرداخت  طرح  این  در خصوص  انجام شده  فعالیت های 
تحصیلی ۹۶-۹۵ در دو دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه و پسرانه در شهرستان 
ورامین به طور رسمی آغاز شد به طوری که در پایه های هفتم، هشتم و نهم گروه های 
یازده نفِر از هر کالس انتخاب شدند و آموزش های الزم به آن ها توسط تسهیلگران 
در ۶ جلسه یک ساعت و نیم داده می شد.« الهام معاف افزود: »این طرح به طوری 
رسمی تر در سال ۹۷-۹۶ در ۶۵ مدرسه دوره اول متوسطه شهرستان ورامین اجرا 
توسط  دانش آموز  و ۲۶۰۰  بودند  مدارس  کل  از  نفر   ۱۴۰۰ آموزش گیرندگان  شد. 
آموزش گیرندگان اولیه آموزش دیدند.« وی افزود: »پژوهش های انجام شده در مرکز 
تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت حاکی از این بود که بهترین سن آموزش پذیری 

دانش آموزان در ارتباط با پیشگیری از استعمال دخانیات، پایه هفتم بوده است.«

مدیر اجرایی طرح پاد در ورامین گفت: »سال ۹۸-۹۷ اجرای طرح پاد در یکی 
از محالت ورامین به طور پایلوت آغاز شد و توسط سفیران پیشگیری ۸ برنامه اجرا 
ورامین  در  قلیانسراها  و  دخانیات  عرضه  دکه های  کیوسک ها،  پایش  شد. همچنین 
رادیوپادیار در  عنوان  رسانه تحت  کارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  انجام  شد.« وی  نیز 
نمایندگی جمعیت در ورامین نیز گفت: »تاکنون ۸۵ پادکست توسط پادیاران این 

حوزه تهیه شده است.«

در جریان بازدید معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور 
از یکی از مدارس نمونه شهرستان ورامین، زنگ »پاد« توسط وی به صدا درآمد.

به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، معاون دادستان کل کشور در جمع پادیاران 
گفت: »رویکرد قوه قضاییه و دادستانی کل کشور در حوزه آسیب های اجتماعی 
پیشگیرانه است و در تالش هستیم که با کمک سایر دستگاه ها این مهم محقق شود. 
بنابراین اقدامات الزم در حوزه پیشگیری تنها توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر 
نیست و به مشارکت همه جانبه مردم نیاز است. اگر دانش آموزان مدارس در این 

خصوص همکاری کنند، به موفقیت دست پیدا می کنیم.«
ترکی بیان کرد: »هریک از دانش آموزان، یک سفیر سالمت و سبک زندگی سالم 
در خانواده، محله و شهر خود هستند و این هسته ها می توانند شبکه گسترده ای را 
به وجود آورند.« معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه 
داد: »هم زمان با پیشگیری و کمک برای سالم سازی محیط و محله، سیستم قضایی 

در صورت بروز ناهنجاری و وقوع جرم، به شدت با این تخلفات برخورد می کند.«
 

همیاری پادیاران را مطالبه می کنیم
در ادامه نیز دبیرکل »جمعیت« در جمع پادیاران گفت: »ساالنه ۶۰ هزار نفر در 

اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند که از این تعداد ۱۰ درصد 
مرگ و میر مربوط به کسانی است که در معرض دود ناشی از آن قرارگرفته بودند.«

با  خود  و شهر  محله  مدرسه،  در  ورامین  شهر  پادیاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمک  مربیان و اولیا باید تالش کنند که این شهر عاری از دخانیات باشد، افزود: 
»متأسفانه با عرضه مواد دخانی در کیوسک ها و مغازه ها، این اماکن به نمایشگاهی 
به منظور فروش دخانیات تبدیل شدند و این محصوالت آنقدر فریبنده هستند که 
را  این پیام فرزندانمان  باید  را به خود جذب می کنند. درهرصورت  هر رهگذری 
منتقل کنیم. البته مقرر شد که اصناف و شورای شهر ورامین با همکاری دادستانی 
برای جلوگیری استعمال دخانیات و ممنوعیت تبلیغات آن در شهرستان ورامین 

تالش کنند.«
مسجدی ادامه داد: »هراندازه بتوان این پیام را به طور مستقیم از سوی دانش آموزان 
پیشنهاد  راستا  این  در  و  خواهد شد  بیان  بهتر  مشکالت  این  کرد،  منعکس  پادیار 
می شود که مدیران مدارس دخترانه به همراه تعدادی از پادیاران با بانوان نماینده در 
کنند. همچنین مسئوالن شورای شهر  برگزار  را  اسالمی، جلسه ای  مجلس شورای 
ورامین عنوان کردند که از بودجه مصوب، امکانات تفریحی و ورزشی مناسب برای 
دختران فراهم نماید و این موضوع، یکی از خواسته های مهم ما نیز محسوب می شود.«

زنگ پـاد در ورامین به صدا درآمد
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استعمال  از  جلوگیری  حوزه  در  ورامین  مدارس  مدیران  نگرانی  مسجدی 
تصریح  و  دانست  مهم  بسیار  را  جوانان  بین  در  مخدر  مواد  به ویژه  دخانیات، 
کرد: »محیط مدارس در دانش آموزان امید و انگیزه را به وجود می آورد چراکه 
پیام  این،  و  می شود  شنیده  مسئوالن  و  مدرسه  مدیر  سوی  از  صحبت هایشان 
مهمی است. پیشنهاد می شود که مدیران مدارس این شهرستان به طور مشترک 
به صورت فصلی یا سالیانه جلسه ای را حول محور مسائل مختلف به ویژه آسیب های 

اجتماعی ترتیب دهند.«
حمیدرضا شاهسون، مدیر اجرایی طرح پاد »پیشگیری استعمال دخانیات« در 
ورامین نیز گفت: »این طرح در ۶۹ مدرسه دوره متوسطه ورامین در حال اجرا است 
و پادیاران در تمامی مقاطع به صورت خودجوش در اجرای آن همکاری می کنند و 
امید است با کمک و حمایت دادستانی به سمت پیشگیری از استعمال دخانیات و 

جامعه عاری از دخانیات حرکت کرد.«

در ادامه سفر یک روزه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی 
کل کشور به شهر ورامین، پس از حضور در یکی از مدارس نمونه این شهرستان 
معاونت  اجتماعی  آسیب های  و  جرم  وقوع  از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل  همراه  به 
حقوق عامه دادستانی کل کشور، علیرضا شمس دادستان عمومی و انقالب ورامین، 
محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و سایر مدعوین از 

قهوه خانه پاک بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، معاون دادستانی کل کشور در بازدید از 
ترویج  برای  که  است  محیطی جذاب  مکان،  »این  گفت:  دود«  بدون  »قهوه خانه 
آن می توان حمایت مجلس و مسئوالن حوزه شهری را مدنظر قرارداد و دادستان 
درواقع  دهد.  انجام  مهم  این  برای  را  الزم  هماهنگی  می تواند  نیز  شهرستان  هر 
هر  در  پاک  قهوه خانه  مانند  مکان هایی  ترویج  جهت  مناسب  الگوی  پیاده سازی 
شهرستان توأم با مضامین فرهنگی مهم است. دادستانی با همکاری جمعیت مبارزه 

با استعمال دخانیات ایران در این زمینه، اعالم آمادگی می کند.«
ترکی در زمان بازدید از غرفه های مختلف از قبیل صنایع دستی، شیرینی پزی و 
... در محوطه قهوه خانه پاک افزود: »باید از ظرفیت هنرمندان جهت دایر نمودن 
بازارچه های صنایع دستی در این شهرستان بهره مند شد تا هر فردی بسته به نوع 
هنر خود در حوزه های سنتی و تمدن ایرانی ایفای نقش کند. البته شهرداری نیز 

باید در دایر نمودن این بازارچه ها همکاری الزم را به عمل آورد.«
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این بازدید بر 
لزوم به روزرسانی ایده ها درراستای ترویج و تبلیغ اماکنی مانند قهوه خانه پاک تأکید 

و تصریح کرد: »این اقدام می تواند جذب توریست را به دنبال داشته باشد.«
از  مکان  »این  کرد:  نشان  خاطر  بازدید  این  ادامه  در  نیز  »جمعیت«  دبیرکل 

فضای مناسب و وسیعی برای حضور خانواده ها و برگزاری دورهمی های خانوادگی 
برخوردار است و مسئوالن این شهرستان باید از وجود چنین اماکنی و توسعه آن 
حمایت کنند. بنابراین اگر تبلیغ اماکنی مانند قهوه خانه پاک در کشور به درستی 

صورت پذیرد، می تواند با استقبال سایر کشورها همراه شود.«
 

افزایش شور و نشاط، عامل بازدارنده در استعمال دخانیات
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: »یکی از 
مهم ترین فعالیت های انجام شده توسط انجمن مبارزه با دخانیات در سطح مدارس، 
طرح پاد )پیشگیری استعمال دخانیات( است که از سال ۹۵ در راستای کاهش 
تقاضای مصرف دخانیات در حال اجرا است و موجب شده تا مشارکت افراد در این 

موضوع مهم افزایش یابد.«
پاد  طرح  به  اشاره  با  ترکی  غالم عباس  »جمعیت«،  عمومی  روابط  گزارش  به 
)پیشگیری استعمال دخانیات( خاطرنشان کرد: »در این طرح، دانش آموزان به عنوان 
سفیران سالمت، فعالیت فرهنگی خود را در راستای کاهش تقاضای مصرف مواد 
مخدر و دخانیات در سطح محالت و مدارس مختلف انجام می دهند و امروز شاهد 
هستیم که این طرح در ۶۹ مدرسه دوره متوسطه ورامین با اثرگذاری مناسب در 

حال اجرا است.«
توسعه  و  نیروها  سازمان دهی  و  شبکه سازی  با  »به طورقطع،  داد:  ادامه  وی 
بیشتر مردم منجر می شود، سالمت جامعه  به مشارکت هر چه  فعالیت هایی که 
توسعه می یابد و شور و نشاط در جامعه ایجاد می گردد. دادستانی کل کشور هم 
که مسئولیت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد نیز از 
این طرح ها حمایت می کند. از مسئوالن به ویژه در حوزه مدیریت شهری نیز انتظار 

بازدید از قهوه خانه پاک در ورامین
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می رود فعالیت هایی که موجب توسعه سالمت جامعه و نشاط نوجوانان و جوانان 
شده را افزایش داده و مورد حمایت قرار دهند.«

افزود:  کشور  کل  دادستانی  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  عامه  حقوق  معاون 
»دستگاه های مختلف در راستای عمل به قانون مبارزه با دخانیات، تکالیفی ازجمله 
ممنوعیت  و  نخی  به صورت  سیگار  فروش  ممنوعیت  دخانیات،  تبلیغ  ممنوعیت 
افراد کمتر از ۱۸ سال را بر عهده  دارند و دادستان های سراسر  عرضه سیگار به 
کشور نیز باید تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص انجام این تکالیف قانونی 

دنبال کنند که البته در این زمینه به مشارکت مردم نیز نیاز است.«
شهرستان  نمونه  مدارس  از  یکی  از  گرفته  صورت  بازدید  به  اشاره  با  ترکی 
ورامین عنوان کرد: »فعالیتی که توسط پادیاران این مدرسه در راستای طرح پاد 

انجام گرفته، بسیار قابل  تقدیر است و به طور حتم، دادستانی کل کشور از این طرح 
حمایت الزم را به عمل خواهد آورد.«

ترکی ضمن تأکید بر لزوم غنی سازی اوقات فراغت جوانان و خانواده ها گفت: »پُر 
کردن اوقات فراغت، ایجاد مراکز سالم تفریحی، ترویج سبک زندگی سالم و انتقال 
ایجاد و شور و نشاط در جامعه نقش  به جوانان و  ایرانی اسالمی  فرهنگ واالی 

مهمی در کاهش میزان تقاضای مصرف دخانیات دارد.«
وی با تأکید بر اینکه نباید فقط در مسائلی که منجر به افسردگی می شود تمرکز 
کرد، افزود: »مذهب و دین، برای تکامل انسان است و به طور قطع، جذب بیشتر و 
ارائه برنامه های قابل قبول می تواند در دور شدن جوانان از دام دخانیات نقش مهمی 

ایفا کند.«

جلسه آموزشی چگونگی اجرای مراحل آموزشی طرح »پاد« توسط تسهیلگران 
مدیر  سلیمانی  فاطمه  حضور  با  کریم،  رباط  مدارس  در  اجرا  جهت  مربیان  و 
اجرایی طرح، طاهره محسن زاده مدیر علمی- پژوهشی و سایر مربیان در پژوهش 

سرای ۹ دی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی »جمعیت«، زهرا صدر عضو شورای عالی و برنامه ریزی 
و نظارت طرح در این جلسه، ابتدا به اهداف طرح پاد که به منظور دستیابی به 
مدارس بدون دخانیات به اجرا درآمده اشاره کرد و گفت: »این طرح با همکاری 
دانش آموزان، والدین، کادر مدارس و به خصوص مربیان )تسهیلگران( اجرا می شود 

و همگی باید در اجرای موثرتر این طرح با یکدیگر مشارکت داشته باشیم.«
دانش آموزان«  بدانیم  »بیشتر  آموزشی  کتاب  به  اشاره  با  ادامه  در  صدر 
فردی  شناخت  و  سنی  شرایط  به  توجه  با  تسهیلگران  برای  کتاب  »این  افزود: 
جزو  تسهیلگران،  از  نفر  چند  ازآنجا که  البته  است.  شده  بازنگری  دانش آموزان 
دارند،  ارتباط   مدرسه  مدیر  و  دانش آموزان  با  و  هستند  دبیرستان ها  مدرسان 
این طرح صورت  بهتر  اجرای  با مدیران مدرسه جهت  و هماهنگی  آموزش  لذا 

می گیرد.«
در ادامه نیز پرسشنامه ای جهت سنجش سطح اطالعات تسهیلگران در حوزه 
دخانیات ارائه شد و مطالب جامعی در بحث انواع دخانیات و مضرات آنها، دالیل 

و  کنترل  برای  آموزشی  چگونگی  و  نوجوانان  بین  در  دخانیات  مصرف  شیوع 
پیشگیری از استعمال آن در مدارس بیان گردید.

الزم بذکر است، در پایان این جلسه با توجه به رشته های تحصیلی تسهیلگران 
مدیریت  روانشناسی،  مشاوره،  اجتماعی،  علوم  جامعه شناسی،  حوزه های  )در 
آموزشی( گفتمانی مرتبط با دخانیات انجام شد تا به این مسئله در تمامی ابعاد 

توجه شده و از آن بتوان در امر آموزش، استفاده کرد.

مدارس رباط کریم میزبان طرح پـاد
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ما  اینکه  به  اشاره  با  اعتیاد  حوزه  پژوهشگر  یک 
از سیگار  نام دود دست دوم، دودی که  به  اصطالحی 
تاثیر  تحت  را  اطرافیان  که  داریم  را  می گیرد  نشئت 
قرار داده و آسیبش برای اطرافیان از فردی که سیگار 
پدر  کنید  »فرض  کرد:  تصریح  است،  بیشتر  می کشد، 
نباید تصور کنیم یک  برادر خانواده سیگاری است،  یا 
فرد سیگاری در آن خانه داریم در واقع به اندازه همه 
اعضای آن خانواده، فرد سیگاری داریم. افرادی که در 
یک محیط بسته کنار فرد سیگاری قرار می گیرند، به 
هرچند  یعنی  می گویند،  منفعل  سیگاری های  آن ها 
خودشان سیگار نمی کشند، اما تحت  تاثیر آسیب هایش 

قرار می گیرند.«
مصطفی نجمی درباره چگونگی تذکر اصولی به افراد 
سیگاری تاکید می کند: »تقریبا همه افراد از پیامدهای 
دیگران،  روی  آن  تاثیر  از  اما  آگاهند،  کشیدن  سیگار 
افراد سیگاری باید  آگاهی الزم را ندارند. در قدم اول، 
آگاه شوند، افرادی که تحت تاثیر دود سیگارشان قرار 
می گیرند، بیشتر از خودشان آسیب می بینند. یعنی آن 
فرد بداند که اگر من دارم سیگار می کشم و فرزندم یا 
خانمم باردار کنارم است، سیگار کشیدن من روی آن 
بچه یا جنین تاثیر می گذارد.« وی ادامه داد: »یکی از 
وزن  کمبود  دچار  بچه ها  که  است  این  منفی   تاثیرات 
و  تحمل  آستانه  و  هوشی  ضریب  روی  یا  می شوند 

دردشان تاثیر می گذارد چون نیکوتین در سیگار و حس 
آرامش بخشی موقتی که دارد، تغییراتی را در هورمون ها 
ایجاد می کند. اگر آن فرد به این آگاهی برسد که دود 
سیگارش برای اطرافیان چه آسیب هایی دارد، حاال در 
فیلم، یک پست در شبکه های اجتماعی، کتاب،  قالب 
صحبت های یک کارشناس یا … باشد، احتماال مراقبت 
بیشتری می کند. بنابراین ما باید انگیزه های سلبی ایجاد 
کنیم که فرد یا سیگار نکشد یا سیگار کشیدن را در 
جایی غیر از محل شلوغ و حضور دیگران انجام بدهد. 
انجام  که  کاری  این  بگوییم  او  به  یعنی  سلبی  انگیزه 
می دهد، ممکن است بچه شما را درگیر بیماری آسم 
کند، ریه های اطرافیان شما را درگیر کند، همکار شما را 

به سمت مواد بکشاند و کنجکاو کند.«

تذکر در هر محیط، آداب مخصوصی دارد
نجمی درباره چگونگی تذکر به غریبه های سیگاری 
می کشند،  سیگار  شلوغ  و  سربسته  محیط های  در  که 
یا  تاکسی  در  مثال  عمومی  محیط  در  »تذکر  گفت: 
اتوبوس یا مغازه  و … اول این که باید کامال محترمانه 
چون  نمی شناسیم  را  فرد  آن  ما  که  به خصوص  باشد. 
غریبه است و ممکن است رگه هایی از اختالالت  روانی 
و پرخاشگری داشته باشد. با این که حق با ماست، اما 
نحوه بیان ما می تواند واکنش های مختلفی داشته باشد. 

گاهی ممکن است با یک نگاه کردن خاص، گرفتن بینی، 
سیگاری  فرد   … و  خروجی  در  سمت  به  رفتن  عقب 
متوجه شود و سیگارش را خاموش کند. این روش غیر 
مستقیم است. می توانیم دوستانه بگوییم که اگر ممکن 
است لطفا در محیط دیگری سیگار بکشید. به هیچ وجه 
ما نباید بگوییم سیگار نکش، چرا سیگار می کشی؟ مگر 
نمی فهمی در فضای بسته نباید سیگار کشید و … این 
جور صحبت کردن ها فرد را تحریک می کند و به سمت 

لجبازی می برد.«
به  توجه  »با  افزود:  ادامه  در  اعتیاد  پژوهشگر  این 
داد.  تذکر  او  به  باید  دارد  فرد سیگاری  که  شخصیتی 
مثال اگر تحصیل کرده است با مسائل علمی او را آگاه 
کنیم. می توانیم نمونه های مشابه و غیر مستقیم برایش 
فالن  به  بچه اش  سیگاری،  فرد  فالن  که  بزنیم  مثال 
بیماری تنفسی دچار شده است. اگر این فرد دوست و 
همکار ما باشد، بهتر می توانیم رفتارهایش را پیش بینی 
کنیم چون شناختی از ویژگی های شخصیتی او داریم. 
خیلی راحت و صادقانه می توانیم به او بگوییم که وقتی 
با هم هستیم در کنار من، سیگار کشیدنت واقعا اذیتم 
غیرمستقیم  باید  هم  »گاهی  داد:  ادامه  وی  می کند.« 
بغرنج  می تواند  شرایط  این  تحمل کردن  بگوییم.  او  به 
بگذارید.  را کنار  تعارف  بنابراین توصیه می کنیم  باشد 
تغییر  را  موقعیت  آن  نمی توانید  دلیلی  هر  به  هم  اگر 
دهید، خودتان موقعیت را ترک کنید و به فضای آزاد 
بروید. اگر به صورت مکرر این اتفاق تکرار می شود حتما 
باید راهکاری پیدا کنید تا سالمت تان به خطر نیفتد، اما 
اگر فرد لجبازی کرد و نپذیرفت و همکاری نکرد و قانع 
نشد، باز هم نباید منفعل باشیم. مثال یک اتاق خانه را 
که تهویه مناسب دارد برای فرد سیگاری ایزوله کنیم یا 
در محل کار، چنین اتاقی را از مدیریت درخواست کنیم 

تا همکاران سیگاری در دفتر کار، سیگار نکشند.«

مشکالت در راهند
اگر فرد سیگاری همراه شما باشد!

محققان دانمارکی در نتیجه تحقیقات خود متوجه شده اند که برخی توصیه های 
بهداشتی که اغلب به منظور ارتقا و حفظ سیستم ایمنی بدن و سالمت افراد ارائه 
می شود می تواند باعث کاهش ۲۳ درصدی احتمال ابتالی افراد به سرطان روده 
بزرگ شود. از جمله این توصیه ها رعایت رژیم غذایی سالم، ورزش و عدم استعمال 
دخانیات است که می تواند از یک چهارم موارد ابتال به سرطان روده بزرگ جلوگیری 
کند. آن تیونالند از مؤسسه سرطان دانمارک در اینباره می گوید: »تحقیقات نشانگر 
آن است که رعایت پیام  های بهداشتی که اغلب از آن به سبک زندگی تعبیر می شود، 
می تواند تأثیرات قابل توجهی در کاهش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ داشته 
باشد. ابتال به سرطان روده بزرگ ساالنه باعث مرگ بیش از نیم میلیون نفر در سراسر 
جهان می شود.« تیونالند و همکارانش اطالعات مربوط به ۵۵ هزار و ۴۸۷ مرد و زنی 
را که ۵۰ تا ۶۴ سال سن داشتند و پیش تر سرطان روده بزرگ در آنها تشخیص 
داده نشده بود، مورد بررسی قرار دادند و بر گزارش های پزشکی این افراد به مدت 
۱۰ سال نظارت کردند. طی این مدت مشارکت  کنندگان پرسشنامه های مربوط به 
سبک زندگی و رژیم غذایی را پر می کردند و محققان نیز بر همین اساس جداولی 
را طرح کرده بودند که اطالعات مربوط به مشارکت کنندگان در آنها گنجانده شده 
بود. محققان در طرح این جداول و فهرست های مربوطه استاندارد سازمان بهداشت 
جهانی درباره سبک زندگی و رژیم غذایی را مبنا قرار داده بودند. با گذشت ۱۰ سال 
از روزهای اول این تحقیق، مشخص شد که ۶۷۸ نفر از مشارکت کنندگان، به سرطان 
روده بزرگ مبتال شده اند. پس از بررسی و ارزیابی چگونگی رعایت موارد مرتبط با 
سبک زندگی توسط مشارکت کنندگان در این تحقیق، محققان به این نتیجه رسیدند 
درصورتی که همه مشارکت کنندگان از تمام قواعد سبک زندگی رژیم های غذایی 

به طور دقیق پیروی می کردند احتمال خطر بروز سرطان روده بزرگ در آنها به 
میزان ۲۳درصد کاهش می یافت. در واقع سرطان روده بزرگ یکی از ناگوارترین انواع 
سرطان هاست که اگر زود تشخیص داده نشود، می تواند به مرگ افراد منجر شود. 
در بیماری سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون، سلول های سرطانی در داخل بافت 
روده شروع به تکثیر می کنند. اگر چه این سرطان از جمله معمول ترین سرطان های 
بشر به حساب می آید اما به دلیل بهبود روش های غربالگری و تشخیصی، تعداد موارد 
جدید این بیماری و مرگ ناشی از آن به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. این 
بیماری در هر سنی بروز می کند اما میزان بروز آن در سن باالی ۵۰ سال بیشتر است 

و زمانی که در مراحل اولیه تشخیص داده شود، درمان پذیر است.
به طور کلی ۳روش درمانی جهت درمان سرطان روده بزرگ وجود دارد که شامل 
جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی است. روش درمانی دیگری نیز وجود دارد که در 
آن از روش های بیولوژیک برای درمان استفاده می شود. البته استفاده از این روش ها 
در حد مطالعات بالینی است. جراحی، شایع ترین روش در تمامی مراحل سرطان روده 
بزرگ به حساب می آید. این کار به طرق مختلف انجام شده و براساس نظر پزشک 
و مرحله سرطان، روش های جراحی متفاوت است. عوارض جانبی جراحی به محل 
تومور و نوع جراحی بستگی دارد. معموالً در چند روز اول بعد از جراحی بیمار احساس 
ناراحتی دارد ولی غالبا درد با دارو قابل کنترل است. مدت زمان بهبود بعد از عمل 
جراحی از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است.در روش پرتو درمانی از اشعه ایکس 
با انرژی باال برای کشتن سلول های سرطانی و کوچک کردن اندازه تومور استفاده 
می شود. تولید اشعه می تواند خارج از بدن و به وسیله ماشین های خاص یا در داخل 

بدن و از طریق موادی که تولید کننده اشعه هستند، صورت گیرد. 

ورزش، رژیم غذایی و عدم استعمال دخانیات از عوامل بازدارنده بیماری ها

سرطان روده ساالنه باعث مرگ بیش از نیم میلیون نفر در سراسر جهان می شود
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حتی  اینکه  به  اشاره  با  آمریکا  سرطان  انجمن 
ذرات  قطران،  هم  تنباکو  بدون  گیاهی  سیگارهای 
سالمتی  برای  و  می کنند  تولید  کربن  مونوکسید  و 
جایگزین  قلیان   « کرد:  اعالم  هستند،  خطرناک 
جلسه  یک  نیست.  سیگار  کشیدن  برای  مطمئنی 
معمولی یک ساعته استفاده از قلیان شامل استنشاق 
یک  از  استنشاق شده  دود  برابر حجم  تا ۲۰۰   ۱۰۰
سیگار است.« به نقل از مدیسن نت، دکتر »الن روم« 
از کلینیک کلیولند اوهایو می گوید: » با وجود این مواد 
طبیعی، آنها همچنان بسیاری از همان مواد شیمیایی 
مضری را که سیگارها دارند، مانند قطران و مونوکسید 
کربن منتشر می کنند.« این موسسه همچنین تاکید 
هستند  پیپ هایی  بلکه  نیست،  سیگار  قلیان  دارد؛ 
استفاده  مورد  ایران  و  هند  در  پیش  قرن ها  از  که 
کردن  گرم  برای  زغال چوب  از  آنها  می گرفتند.  قرار 
تنباکوی طعم دار استفاده می کنند. قلیان ها با وجود 
سیستم تحویل متفاوت، خطرات خاص خود را دارند. 
به گفته انجمن سرطان آمریکا، فرآیند کشیدن تنباکو 
با قلیان سطوح باالیی از مواد شیمیایی خطرناک مانند 
می کند.  منتقل  بدن  به  را  فلزات  و  کربن  مونوکسید 
نتایج یک مطالعه، تأثیر بالقوه کشیدن گیاهان خاص، 
که شامل افزایش خطر بیماری های قلبی، سکته مغزی 
و دیابت نوع ۲ بود، را نشان داد. محققان تاکید می کنند 
به طور کلی، سوزاندن ترکیبات مشتق شده از گیاهان 
ممکن است بدن انسان را به طرق مختلف تحت تأثیر 

قرار دهد و باعث بیماری های جدی شود.

کاهش دخانیات، نیازمند همکاری بین بخشی 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رشد بی رویه 
مصرف قلیان و سیگار یک زنگ خطر جدی برای نظام 
»این  کرد:  اعالم  می شود،  محسوب  جامعه  سالمت 
واقع  در  است.  بخشی  بین  همکاری  نیازمند  مسئله 
دخانیات یک قاتل حرفه ای محسوب می شود که فرد 
مصرف کننده را به مرور زمان به دام مرگ می کشاند، 
طبق برآوردها چیزی بالغ بر دو برابر هزینه ای که صرف 

عوارض  درمان  برای  باید  می شود،  دخانیات  مصرف 
جسمی ناشی از آن هزینه کرد.«

گفته  »طبق  افزود:  ادامه  در  خواجوی  شهرام 
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان بیش از ۴۰۰۰ ماده 
شیمیایی در سیگار وجود دارد که حداقل ۴۰ ماده آن 
سرطان زا است، همچنین بیش از ۹۰ درصد افرادی که 
به سرطان ریه و مبتال می شوند، سابقه مصرف دخانیات 
دارند. همچنین مصرف یکبار قلیان برابر با مصرف ۱۰۰ 
شده  مرسوم  خانواده ها  برخی  در  و  است  سیگار  نخ 
است، طبق یافته ها مصرف هر نخ سیگار هفت دقیقه از 

عمر انسان را کاهش می دهد.«
جامعه  در  دخانیات  افزایش  علل  خصوص  در  وی 
کرد:  تصریح  نوجوان،  و  جوان  قشر  بین  در  به ویژه  و 
»یکی از عمده ترین دالیل گرایش جوانان و نوجوانان به 
مصرف سیگار وجود یک فرد مصرف کننده در اطرافیان 
به ویژه والدین است، همچنین دوستان می توانند مشوق 
فرد برای مصرف دخانیات باشند، در یک تحقیق علمی 
دورهمی های  از  را  قلیان  مصرف  افراد  گرفته  صورت 

دوستانه آغاز کرده اند.«
خواجوی افزود: »متاسفانه دسترسی به دخانیات در 
کشور آسان است، سیگار در اکثر سوپرمارکت ها عرضه 
طبق  است،  پایین  نیز  آن  قیمت  همچنین  می شود، 
قوانین عرضه دخانیات، افراد برای فروش دخانیات باید 

مجوز اخذ کنند، اما این اتفاق به ندرت می افتد.«

نوجوانان به دنبال الگو هستند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
اینکه نوجوانان در  با تاکید بر  چهارمحال و بختیاری 
و  محبوب  افراد  از  الگوگیری  به دنبال  خود  رفتارهای 
اطرافیان خود مانند والدین، سلبریتی ها و .... هستند، 
خاطرنشان کرد: »اگر این افراد سیگار مصرف می کنند 
بر روی تمایل نوجوان نیز تاثیر دارد. تغییرات اجتماعی 
باعث شده تا برخی رفتارها مانند مصرف دخانیات در 
جامعه عادی شود، برخی برای همرنگ شدن با جماعت 

به مصرف سیگار و قلیان روی می آورند.«
از  را  اجتماعی  و  دینی  پایبندی  ضعف  خواجوی 

دیگر علل افزایش مصرف دخانیات عنوان کرد و ادامه 
اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  در  مولفه  »این  داد: 
خانواده،  اعضای  بین  صمیمیت  نبود  است،  پررنگ 
بیرونی  و  داخلی  نظارت  کنترل  فرزندپروری،  سبک 
شخصیتی  ویژگی های  و  دینداری  میزان  والدین، 
افراد)کنجکاوی، نقص توجه، بیش فعالی، عدم اعتماد 
به نفس و ماجراجویی( در گرایش به مصرف دخانیات 

موثر است.«
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: »استعمال دخانیات 
مصرف  والدین  دارد،  پی  در  را  دیگری  آسیب های 
دخانیات را عادی نکنند، زیرا مصرف سیگار زمینه ساز 
اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی است، نیکوتین 
بنابراین  است،  اعتیادآور  به شدت  سیگار  در  موجود 
ویژه ای  توجه  باید  سیگار  مصرف  تاثیرات  به  باتوجه 
صورت بگیرد، وابستگی به نیکوتین بسیار خطرآفرین 

است.«
ممنوعیت  قانون  »اجرای  کرد:  عنوان  خواجوی 
توجه  مورد  باید  عمومی  اماکن  در  دخانیات  مصرف 
جدی قرار بگیرد، باال بردن قیمت سیگار نیز می تواند 
به عنوان یک عامل بازدارنده موثر باشد، همچنین باید 
اقدامات فرهنگی برای تقبیح مصرف سیگار در تولیدات 
رسانه ای مورد توجه قرار بگیرد، آموزش و آگاه سازی 
در کاهش مصرف سیگار موقر است، برخی خانواده ها 

از تاثیرات مخرب مصرف دخانیات بی اطالع هستند.«

سیگار کشیدن موجب فرسایش مغز می شود
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
شهرکرد نیز با بیان اینکه بر اساس شواهد با کاهش 
سن مصرف سیگار مواجه هستیم، اظهار کرد: »سیگار 
به عنوان عامل شناخته شده به صورت تنها و چه اثرات 
بیماری  و  تاثیر گذاشته  بیماری ها  بر روی سایر  سوء 
برخی  ایجاد  عوامل  از  همچنین  می کند،  تشدید  را 

بیماری ها به حساب می آید.«
اقتصادی،  لحاظ  از  »سیگار  افزود:  احمدی  علی 
اجتماعی و شخصیتی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، 
مصرف این ماده دخانی به صورت کامال شناخته شده و 
مشخص نقش تعیین کننده در بیماری های غیر واگیر 
مانند دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی، بیماری های 

دهان و دندان، سرطان حنجره و.. دارد.«
موجب  کشیدن  سیگار  اینکه  بر  تاکید  با  احمدی 
»همچنین  کرد:  خاطرنشان  می شود،  مغز  فرسایش 
مصرف آن بر حافظه، یادگیری و منطق افراد تأثیر منفی 
دارد و سبب کاهش قابلیت های شناختی فرد می شود، 
پژوهش ها نشان می دهند که احتمال سیگار کشیدن 
از  بیشتر  برابر  سه  پزشکی  روان  بیماری  با  افراد  در 
افراد سالم است و این موضوع نشان می دهد که سیگار 

احتماال در ابتال به اختالالت روانی نیز نقش دارد.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
در  بهداشت  مرکز  اقدامات  خصوص  در  شهرکرد 
خصوص پیشگیری برای مصرف دخانیات، توضیح داد: 
سنی  گروه  در  موادمخدر  و  الکل  سیگار،  »غربالگری 
۱۵ سال به باال توسط مراقبان سالمت و بهورزان در 
حال اجرا است، در صورت شناسایی جهت غربالگری 
تکمیلی به کارشناس سالمت روان ارجاع و در صورت 
انجام  مداخالت  جلسات  باال  و  متوسط  خطر  سطح 

خواهد شد.«

قلیــان
جایگزین
سیگــار
نیســت
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سیگارهای الکترونیکی که برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ در بازار ایاالت متحده معرفی 
شدند، از سیستم های انتقال نیکوتین به دستگاه های پیچیده و قابل شخصی سازی 

تبدیل شده اند که می توانند طیف وسیعی از داروهای غیرقانونی را ارائه دهند.
سیگارهای الکترونیکی یک محصول نسبتاً جدید دخانی هستند که برای حدود 
یک دهه در حال استفاده هستند. انواع مختلفی از سیگارهای الکترونیکی در حال 
استفاده هستند که با نام های سیستم تحویل الکترونیکی نیکوتین )ENDS( و گاهی 
اوقات سیستم های تحویل الکترونیکی غیر نیکوتینی )ENNDS( نیز شناخته می شوند. 
این سیستم ها یک مایع را برای ایجاد ذرات معلق در هوا گرم می کنند که توسط 
مصرف کننده استنشاق می شود. این به اصطالح مایعات الکترونیکی ممکن است حاوی 
نیکوتین باشد یا نباشد )اما نه تنباکو( اما معموالً حاوی مواد افزودنی، طعم دهنده ها و 

مواد شیمیایی هستند که می تواند برای سالمتی افراد مضر باشد.
سیگارهای الکترونیکی اشکال و اندازه های مختلفی دارند. بیشتر آنها دارای باتری، 
عنصر گرمایش و مکانی برای نگهداری مایعات هستند. سیگارهای الکترونیکی با حرارت 
دادن مایعی که معموالً حاوی نیکوتین است - مواد مخدر اعتیادآور در سیگارهای 
معمولی، سیگار برگ و سایر محصوالت دخانی- طعم دهنده ها و سایر مواد شیمیایی 
که به ساخت آئروسل کمک می کنند، آئروسل تولید می کنند. مصرف کنندگان، این 
آئروسل را به ریه های خود وارد می کنند. سیگارهای الکترونیکی با نام های مختلفی 

مانند ویپ نیز شناخته می شوند. 
بیشتر سیگارهای الکترونیکی حاوی نیکوتین هستند که اثرات شناخته شده ای برای 
سالمتی دارد. دود یا بخار سیگارهای الکترونیکی معموالً حاوی نیکوتین و سایر مواد 
سمی است که هم برای مصرف کنندگان مضر است و هم برای غیر استفاده کنندگانی 
این  که  می دهد  نشان  شواهد  دارند.  قرار  دوم  دست  آئروسل های  معرض  در  که 

محصوالت برای سالمتی مضر هستند و بی خطر نیستند.
 مصرف نیکوتین در کودکان و نوجوانان اثرات مضری بر رشد مغز دارد که منجر 
به عواقب طوالنی مدت برای رشد مغز و به طور بالقوه منجر به اختالالت یادگیری و 

اضطراب می شود.
 قرار گرفتن تصادفی کودکان در معرض مایعات الکترونیکی آن خطرات جدی 
ایجاد می کند زیرا ممکن است دستگاه ها نشت کنند یا کودکان ممکن است مایع 

سمی را ببلعند.
 نیکوتین بسیار اعتیادآور است و برخی شواهد نشان می دهد که خردساالنی که 
هرگز سیگار نمی کشند و از سیگار الکترونیکی استفاده می کنند، می توانند شانس خود 

را برای شروع به کشیدن سیگار در مراحل بعدی زندگی دو برابر کنند.
 برخی از مطالعات اخیر نشان می دهد که استفاده از از سیگار الکترونیکی می تواند 

خطر بیماری قلبی و اختالالت ریوی را افزایش دهد. 
 قرار گرفتن در معرض نیکوتین در زنان باردار می تواند عواقب مشابهی برای رشد 

مغز جنین داشته باشد.
 استفاده از این نوع سیگار، همچنین می تواند افراد غیر سیگاری و اطرافیان را در 

معرض نیکوتین و سایر مواد شیمیایی مضر قرار دهد.
 نیکوتین برای جنین در حال رشد سمی است.

 نیکوتین می تواند به رشد مغز نوجوانان و جوانان آسیب برساند. 
 سیگار الکترونیکی شامل مواد شیمیایی سرطان زا و ذرات ریز است که به اعماق 
ریه ها می رسد. با این حال، آئروسل سیگار الکترونیکی معموالً حاوی مواد شیمیایی 

مضر کمتری نسبت به دود ناشی از محصوالت تنباکوی سوخته است.
 مطالعه ای در دانشگاه کارولینای شمالی نشان داد که دو ماده اولیه موجود در 
سیگارهای الکترونیکی - پروپیلن گلیکول و گلیسیرین گیاهی - برای سلول ها سمی 
هستند و هر چه مواد موجود در یک مایع الکترونیکی بیشتر باشد، سمیت آن بیشتر 

است.
 سیگارهای الکترونیکی تعدادی مواد شیمیایی خطرناک از جمله استالدهید، 
آکرولئین و فرمالدئید تولید می کنند. این آلدئیدها می توانند باعث بیماری ریوی و 

همچنین بیماری قلبی عروقی )قلبی( شوند.
این ماده می تواند  آکرولئین هستند.  الکترونیکی همچنین حاوی   سیگارهای 

باعث آسیب حاد ریه و COPD شود و ممکن است باعث آسم و سرطان ریه شود.

ترجمه: فاطمه عظیم بیگ، مرکز تحقیقات کنترل دخانیات
منابع:

2۰22 )WHO( سازمان جهانی بهداشت -
- مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا 2۰22

مضرات
سیگارهای

الکترونیکی 

نتایج یک مطالعه نشان داد احتمال کاهش حافظه و سردرگمی در افراد میانسال 
سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری بیشتر است و احتمال زوال شناختی برای کسانی 
که حتی اخیراً سیگار را ترک کرده اند، کمتر است. پژوهشی در دانشگاه ایالتی اوهایو 
انجام شده است که رابطه بین سیگار کشیدن و زوال شناختی را با استفاده از یک 
خودارزیابی یک سوالی بررسی می کند و از افراد می پرسد که آیا تجربه بدتر شدن یا از 
دست دادن مکرر حافظه یا سردرگمی را داشته اند یا خیر. به گفته  محقق این مطالعه، 
ترک زودهنگام دخانیات، فواید بیشتری برای افراد دارد. در این بررسی ۱۳۶,۰۱۸ 
فرد ۴۵ ساله و باالتر بودند که حدود SCD ٪11 )معیارهای کاهش شناخت ذهنی( 
را گزارش کردند. شیوع آن بین افراد سیگاری تقریباً ۱,۹ برابر افراد غیرسیگاری بود. 

بین کسانی که کمتر از ۱۰ سال پیش سیگار را ترک کردند ۱,۵ برابر غیرسیگاری ها 
بود و در افرادی که بیش از یک دهه قبل از این نظرسنجی سیگار را ترک کردند، تنها 

کمی باالتر از گروه غیرسیگاری بودند.
این یافته ها می تواند داللت بر این داشته باشد که زمان سپری شده پس از ترک 

سیگار اهمیت دارد و ممکن است با نتایج شناختی مرتبط باشد.

ترجمه: آزاده توسلی 
این مطلب ترجمه ای است از:

https://medicalxpress.com/news/2022-12-chances-mid-life-memory-
loss.html

استعمال دخانیات زوال شناختی را تسریع می کند
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According to the public relations report 
of IATA the deputy attorney general of 
the country visited the “smokeless coffee 
shop” and said: “This place is an attractive 
model, and for its promotion, the support 
of the parliament and the officials of the 
urban area can be taken into considera-
tion, and the prosecutor of each city can 
also make the necessary coordination for 
This is important to do.
Turki stated: It is important to imple-
ment a suitable model to promote 
places like this in every city along with 
cultural themes. The Prosecutor’s Office 
announces its readiness in this field in 
cooperation with the Iranian Anti-Tobacco 

association. He mentioned the role of the 
media in positive publicity for places like 
the smoke-free coffee house.
The deputy of public rights and crime 
prevention of the country’s attorney 
general, while visiting various booths 
such as handicrafts, pastry making, etc., 
in the area of Pak coffee house, said: 
the capacity of artists should be taken 
advantage of to open craft markets in 
this city, so that every person depends on 
The type of art should play a role in the 
Iranian traditional fields and civilization, 
of course, the municipality should also 
cooperate in running these bazaars.
In this visit, the Director General of the 

Crime Prevention Office of the Attorney 
General’s Office emphasized the need 
to update ideas in order to promote and 
advertise places like the Pak Coffee House 
and said: This action can attract tourists.
The general secretary of IATA, also stated, 
this place has a suitable and wide space 
for the presence of families and holding 
family gatherings, and the officials of this 
city should support the existence of such 
places and its development.
Masjedi stated: If the promotion of places 
like Pak Coffee House in the country is 
done properly, it can be welcomed by 
other countries.
According to the public relations report of 
IATA, the Deputy of Public Law and Crime 
Prevention of the Attorney General’s Office 
said: One of the most important activities 
carried out by the Iranian Anti-Tobacco 
Association at the school level is the PAD 
(tobacco prevention against Tobacco) 
plan, which started in 1995 in order to 
reduce the demand for smoking. Tobacco 
is being implemented and it has caused 
the participation of people to increase 
in this important issue. Gholam Abbas 
Turki, referring to the PAD plan noted: In 
this plan, students as health ambassa-
dors carry out their cultural activities in 
order to reduce the demand for drug and 
tobacco use in different neighborhoods 
and schools, and today we see that this 
plan It is being implemented in 69 second-
ary schools of Varamin with good effect.

The judicial system is an important support
in the fight against tobacco


