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دکتر قربانی، رئیس فراکسیون مبارزه 
با دخانیات مجلس:

همت و تالش ما اخذ مالیات از 
خرده فروشان دخانیات نیست

دکتر سیاری، معاون وزیر بهداشت:
چرا کسی متوجه ورود ساالنه 
یک هزار تریلی سیگار به کشور 
نمی شود؟

صفحه 3

و  دخانیات  استعمال  مضرات  به  توجه  برای 
غلط  عادت  این  با  مبارزه  بر ضرورت  تاکید 
با  مبارزه  ملی  هفته  برنامه های  اجتماعی، 
می،  ماه   31 آستانه  در  ساله  همه  دخانیات، 

مصادف با دهم خرداد ماه برگزار می شود. 
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رییس 
این  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و  اقدامات  هفته،  این  در  گفت:  خصوص 
آگاهی  سطح  ارتقای  جهت  فعالیت هایی 
نوجوان  جوان،  نسل  میان  به ویژه  عمومی 
تولید  صنایع  اصلی  هدف  که  کشور  زنان  و 
صورت  هستند،  دخانی  محصوالت  کننده 

می گیرد.
و  هماهنگی  ایجاد  نیت،  صادق  دکتر خسرو 
امور صنفی، تولیدی،  جلب مشارکت مجامع 
توزیعی و اتحادیه ها در خصوص آموزش و 
بسترسازی مناسب جهت جلوگیری از توزیع 
عمومی  اماکن  در  قلیان  به ویژه  دخانی،  مواد 
و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را یکی از 
برنامه های کنترل و مبارزه با دخانیات عنوان 
کرد و افزود: انجام تبلیغات محیطی و نمایش 
مکان های  در  بهداشتی  هشدارهای  و  پیام ها 

با  ورزشی  مسابقات  برگزاری  شهر،  پرتردد 
موضوعات کنترل دخانیات و درج شعارهای 
از  اداری  مکاتبات  هشدار دهنده در سربرگ 
دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل  برنامه های  دیگر 

است.
برگزاری  و  مصاحبه  انجام  وی،  گفته  به   
میزگردهای علمی به مناسبت روزهای هفته، 
قبیل تهیه  از  تبلیغاتی  اقدامات و فعالیت های 
حول  تبلیغاتی  تیزرهای  و  پمفلت  پوستر، 
یا  همایش  برگزاری  امسال،  شعار  محور 
سمینار در روز جهانی بدون دخانیات و تقدیر 
اهدای  و  دخانیات  کنترل  عرصه  فعاالن  از 
برتر و موفق در ترک سیگار  افراد  به  جوایز 
از دیگر برنامه های کنترل و مبارزه با دخانیات 

است.
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رییس 
بهداشت، در ادامه با بیان این که شعار امسال 
بدون  »زندگی  دخانیات   بدون  جهانی  روز 
دخانیات، حقی برای همه« است، نام روزهای 
عنوان  زیر  شرح  به  را  دخانیات  بدون  هفته 

کرد:
برای  مراقبتی  »خود  ماه  4خرداد  دوشنبه   -

دوری از دخانیات«
- سه شنبه 5خردادماه »خانواده سالم با دوری 

از دخانیات«
اماکن  - چهار شنبه 6خردادماه »محل کار و 

عمومی سالم با دوری از دخانیات«
- پنج شنبه 7خرداد ماه »اجرای کامل قوانین 

برای دوری از دخانیات«
- جمعه 8خرداد ماه »آموزه های دینی، حامی 

دوری از دخانیات«
- شنبه 9 خردادماه »جوانی سالم، بدون سیگار 

و قلیان«
 -یک شنبه 10 خردادماه »مقابله با قاچاق مواد 

دخانی«
و  آموزش  جامع  پایگاه  است؛  گفتنی 
و  عمومی  روابط  مرکز  سالمت  فرهنگ سازی 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
در  نیز   salamat.gov.ir نشانی  به  پزشکی 
موضوع  با  مسابقه ای  دخانیات  بدون  هفته 
همه«  برای  حقی  دخانیات،  بدون  »زندگی 
مردم در سراسر  برگزار خواهد کرد که عموم 
کشور می توانند در این مسابقه اینترنتی شرکت 

کنند. 

ایجاد هماهنگی  میان مجامع 
مختلف در هفته بدون دخانیات

به  شهری  زندگی  هیاهوی  این  در  گرچه 
خیلی از معضالت و نابسامانی های اجتماعی 
تلنگری  گاهی،  از  هر  اما  ایم؛  کرده  عادت 
ناشی از یک اتفاق خوب، کمی ما را به فکر 
خوب،  اتفاق های  این  از  یکی  می برد.  فرو 
دکه های  در  دخانیات  فروش  ممنوعیت 

مطبوعاتی است.
شهر  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
مطبوعاتی  دکه های  پلمب  تایید  با  تهران 
می کردند،  دخانیات  فروش  به  اقدام  که 
مطبوعاتی  دکه های  در  سیگار  فروش  گفت: 
قاطع  طور  به   94 سال  در  و  است  ممنوع 
مطبوعاتی  دکه های  در  سیگارفروشی  مقابل 

می ایستیم.
رضا قدیمی ادامه داد: اخطارهای الزم در این 

یک تصمیم خوب اجتماعی
 در مدیریت شهری

فروش سیگار در دکه های 
مطبوعاتی ممنوع است

زمینه داده شده و صاحبان دکه های مطبوعاتی 
از این موضوع اطالع دارند. متاسفانه بسیاری 
و  راهنمایی  مدارس  مقابل  در  دکه ها  این  از 
دبیرستان واقع شده است و فروش دخانیات 
ایجاد  دانش آموزان  برای  را  زیادی  مشکالت 

می کند.
جهت  در  اقدام  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حفظ سالمت شهروندان است تصریح کرد: 
داشتیم  بهداشت  وزارت  با  که  مکاتباتی  در 
سال  اولویت های  در  موضوع  این  شد  قرار 
دکه دارها  این  دارد  احتمال  بگیرد.  قرار   94
به  را  اوضاع  بتوانند  تا  کنند  اعتراض 
این  شهرداری  اما  برگردانند  سابق  وضعیت 
سیگارفروشی  مقابل  در  ندارد  قصد  بار 
از  ما  بیاید.  کوتاه  مطبوعاتی  دکه های 

تومان  هزار   ۲00 تا   50 ماهیانه  دکه داران 
می گیریم بنابراین فروش مطبوعات برایشان 

به صرفه است.
هم  غذایی  مواد  فروش  اینکه  بیان  با  قدیمی 
با آن  در این دکه ها ممنوع است اما برخورد 
برخورد  گفت:  نیست،  ما  اولویت های  در 
دخانیات  فروش  به  اقدام  که  دکه دارانی  با 
و  اصلی شروع شده  های  خیابان  از  می کنند 
که  مطبوعاتی  دکه   1۲00 سرتاسر  زودی  به 
پاکسازی  از دخانیات  در سطح شهر هستند، 

می شوند.
در  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
چنین  است  سال ها  که  پرسش  این  به  پاسخ 
در  دخانیات  فروش  با  مقطعی  برخوردهای 
تا  گفت:  می شود  مطبوعاتی  دکه های  سطح 

از  دارم  را  مسئولیت  این  و  زنده ام  من  وقتی 
برای  زنگ خطر  نمی آیم.  کوتاه  این موضوع 
سیگار  فروش  به  اقدام  که  کیوسک دارانی 
در  شهرداری  و  درآمده  صدا  به  می کنند 
زمین  آبی  آسمان  طرح  است  قرار  که  سالی 
دکه  هیچ  نمی دهد  اجازه  شود،  اجرایی  پاک 

مطبوعاتی سیگار بفروشد.
امیدواریم این تصمیم درست مدیریت شهری 
با همراهی نهادهای ذیربط تداوم داشته باشد 
تا شهری عاری از دخانیات را برای شهروندان 
گوش  به  زمزمه هایی  البته  آورد.  ارمغان  به 
می رسد مبنی بر اینکه دکه های روزنامه فروشی 
ادامه  سیگار  فروش  به  سابق  مانند  می توانند 
و  نکنند  سیگار  تبلیغ  که  شرطی  به  دهند، 

سیگار را در معرض دید نگذارند! 

شانزدهمین کنفرانس جهاني دخانیات 
یا سالمت برگزار شد

نـزدهـمین  شــا
کنـفرانس جـهاني 
دخــانیـات یــا 
سالمت، در تاریخ 
لــغایــت   17
21 مارس سال جاری، در شهر ابوظبي کشور 
امارات متحده عربی بدون حضور مسئوالن 
دولتی برگزار شد................................. صفحه 6

ورود سیگار به ورزشگاه ممنوع !
می تواند  سیگار  آیا 
فرد  موفقیت یک  به 
کمک کند؟ عده ای 
که بر این عقیده اند. 
در  زیادی  مربیان 
عالم فوتبال وجود داشته و دارند که اهل 

دود، آن هم از نوع آشکارش هستند.
....................................................... صفحه 8

تصویب سند قلیان، سکوت منطقه را شکست

حضور فعال جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران در بیست و هشتمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب
کلـینیک تـرک سیـگار 
پاک  نفس  فرآموز  و 
مبــارزه  جــمـعـیت 
بـــــا اســتــعـمال 
دخـانیـات ایران، در کنار سایر فعالیت های خود، در 
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

نیز حضور پیدا کردند.
.......................................................... صفحه 5

تجارت غیرقانونی 
محصوالت دخانی را 

متوقف کنید
می،  ماه   31 روز  هرساله 
سازمان جهانی بهداشت و 
مرتبط،  سازمان های  دیگر 
خـطـراتـی کــه مصـرف دخـانیات برای سالمـتی 

دارد را گـوشـزد می کـنند. 
......................................................... صفحه 3

در بازدید مشاور سازمان بهداشت جهانی از جمعیت؛
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سیگار؛ گاه نقش اول سینما
لوک خوش شانس 

سیگاری همیشه روشن

»الکی لوک« یا »لوک خوش شانس« یکی از 
معروف ترین شخصیت های کمیک استریپی یا 
قصه های مصور است. این شخصیت ساخته 
از  گرفته  الهام  او  نام  است.  دوبوار  موریس 
یک کالنتر ایتالیاییـ  آمریکایی به نام لوچیانو 

لوکارنو است. 
از موارد محبوبیت لوک خوش شانس و تاثیر 
تاثیر سیگار  به  بر فرهنگ مردم می توان  آن 
همیشه روشن او اشاره کرد که موجب انتقاد 
بود.  شده  طرفداران  و  منتقدان  از  عده ای 
از  بخشی  این  که  داد  پاسخ  بارها  موریس 
پروفایل این شخصیت است. دقیقا مثل پیپ 
پاپای؛ اما بعدا ادعا شد که موریس مجبور شد 
این سیگار را حذف کند و به جای آن تکه ای 
از ساقه علف در دهان لوک استفاده کند. به 
همین دلیل او سال 1988 جایزه سازمان جهانی 

بهداشت را دریافت کرد.
گفتنی است، سری بعدی انیمیشن تلویزیونی 
و   2008  ،2001 سال های  در  لوک«  »الکی 
ژیالم  فرانسوی  استودیوی  توسط   2010
ساخته شد. سری سال 2002 شامل 52 قسمت 
بود که ماجراهای جدید الکی لوک نام داشت 
و شخصیت جدیدی به نام کلنل کاستر راـ  که 
فرد کوتوله ای بود که از سرخپوست ها متنفر 
بود ـ معرفی کرد. سری های دوم و چهارم 
به نوعی دنباله هایی بر ماجراهای الکی لوک 
بوشوک  ماجراهای  به  سوم  سری  هستند. 
نام اصلی رن تن پالن می پردازد، و سری  با 
چهارم ماجراهای چهار برادر تبهکار دالتون را 
ـ که از شخصیت های ثابت ماجراهای لوک 

خوش شانس هستندـ  به تصویر می کشد.
لوک خوش شانس شخصیت محبوب کارتنی، 
که همیشه با سیگار برگی که گوشه لبش داشت 
در جستجوی خالفکاران و راهزنان بود. همه 
از او راضی و خشنود بودند و هر جا هر کس 
نیاز به کمک و حمایت داشت، بالفاصله سر و 
کله لوک خوش شانس همراه با اسب فهمیده 

و سگ با نمکش نیز پیدا می شد.
حال که لوک خوش شانس شخصیت محبوب 
و دوست داشتنی در کارتن برای کودکان و 
نوجوانان ا ست، چرا باید ژست غلط سیگار را 
در بین کودکان نهادینه کند. بچه ای که هر گاه 
می خواهد در قالب لوک خوش شانس همزاد 
پنداری کند ناخودآگاه سیگاری یا چیزی شبیه 
به سیگار گوشه لبش می گذارد و بعد در کمک 

به دیگران از هیچ چیزی مضایقه نمی کند. 
حال نوع دیگر این ژست سیگار را می توان 
در بسیاری از کارتن ها جستجو کرد، کارتن 
که  پدرش،  با  همراه  اتکینز  الفی  داستانهای 
قصه هایش بعنوان سری داستانی در چند جلد 
برای کودکان منتشر می شود. داستانهایی که 
بسیار محبوب نسل جدید و گذشته است. 
الفی پسرکی که بعنوان یک نوستالژی کودکانه 
همیشه در خاطرها است. در تمام روال داستان 
پدرش را می بینیم که دوش به دوش پسرش 
در تمام مراحل و مشکالت او با او همگام 
است. و همیشه او را راهنمایی و یاری می 
کند. حال این پدر که نمونه خوبی از یک پدر 
نمونه برای پسران است همیشه پیپی گوشه 

دهان دارد. 
ماندگار  های  شخصیت  که  بود  خوب  چه 
و تاثیر گذار داستانی و روایتی کودکان را از 
هر گونه رفتار نادرست سیگار کشیدن جدا 
می کردیم. و ناخودآگاه این ژست اشتباه را 
در بین آنها رواج نمی دادیم. کودکان بجای 
یادآوری پیپ پدر الفی یا سیگار لوک خوش 
شانس بیشتر از دیگر عادت های خوش آیند 

اجتماعی وی سخن می گفتند. 

سخن سردبیر

از  شدید  انتقاد  با  بهداشت  وزیر  معاون 
این  قاچاق،  کاالهای  با  مبارزه  مسئوالن 
متوجه  کسی  چرا  که  کرد  مطرح  را  سئوال 
ورود ساالنه یک هزار تریلی سیگار به کشور 
نمی شود؟ دکتر سیاری گفت: چطور یک هزار 
تریلی سیگار با قیمتی یکسان در همه ایران به 

فروش می رسد؟
برای  سیگار  مالیات  نیافتن  افزایش  پی  در 
تلفیق  اثر تصمیمی که کمیسیون  بر  سال 94 
جدیدترین  گرفت،  اسالمی  شورای  مجلس 
سیاری،  اکبر  علی  از  حوزه  این  در  اقدام 
معاون وزیر بهداشت که درباره این موضوع 
شد.  پرسیده  داشت  انتقادی  موضع  بارها 
مسئله  گفت:  تسنیم  به  پاسخ  در  سیاری 
الیحه بودجه که هر روز بررسی نمی شود. 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و قاچاقچیان 
مجلس  در  قانون  این  ندادند  اجازه  سیگار 
ولی  نکردند  کمک  نیز  رسانه ها  رود،  پیش 

رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس 
جلوگیری  برای  تالش  از  اسالمی  شورای 
در سال  اماکن عمومی  در  قلیان  از عرضه 
جاری خبر داد و گفت: طرح جلوگیری از 
عرضه قلیان به طور آزمایشی در تهران اجرا 

می شود.

هفته  آستانه  در  قربانی  حسن  محمد  دکتر 
اینکه  به  اشاره  با  دخانیات  بدون  ملی 
اساس  بر  دخانیات  با  مبارزه  ستاد  فعالیت 
گیری های  تصمیم  طی  گفت:  است،  قانون 
انجام شده در ستاد مقرر شد شهر تهران به 
آمار  تا  شود  گرفته  نظر  در  پایلوت  عنوان 
قلیان،  به ویژه  از مصرف دخانیات و  دقیق 
پروانه  که  مراکزی  و  خانه ها  قهوه  آمار 
وزارت  اینکه  ضمن  شود،  تهیه  ندارند 
بازرگانی  اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
شدند  موظف  انتظامی  نیروی  همراهی  با 
مجوز  بدون  مراکز  بر  نخست  مرحله  در  تا 

باشند. داشته  نظارت 
شده  مقرر  بعد  مرحله  در  افزود:  قربانی 
جمله  از  عمومی  اماکن  بر  نظارت  تا 
مجوز  که  خانه هایی  قهوه  و  سفره خانه ها 
خواستار  تذکر،  با  و  بگیرد  صورت  دارند 
شوند.  دخانی  مواد  عرضه  و  فروش  منع 

در  دخانیات  با  مبارزه  ستاد  جلسه  آخرین 
اواخر اسفند ماه سال 93 تشکیل شد و انتظار 
می رود پس از سه ماه، یعنی در جلسه خرداد 
مبارزه  ستاد  آزمایشی  اقدامات  گزارش  ماه 
با  مبارزه  فراکسیون  به  کشور  دخانیات  با 
صورت  در  تا  شود  ارائه  مجلس  دخانیات 
و  دخانیات  با  مبارزه  طرح  طرح،  موفقیت 

سه هزار میلیارد تومان مالیات کسب کنیم که 
اصالح  و  قشر  همین  درمان  برای  تواند  می 
برای  جایگزین  گرفتن  نظر  در  و  روند 
مالیات  مبلغ  این  حتی  کنیم،  اقدام  دخانیات 
و  آموزش  وزارت  اختیار  در  توان  می  را 
پرورش و سازمان های مردم نهاد برای ایجاد 

بسترسازی فرهنگی قرار داد.
مجلس  دخانیات  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی، مطرح کرد: همت و تالش 
دخانیات  فروشان  خرده  از  مالیات  اخذ  ما 
اقدامات  انجام  دنبال  به  بلکه  نیست، 
چندی  البته  که  هستیم  مدارس  در  فرهنگی 

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: جلسه بعدی فراکسیون 
با دخانیات در خرداد ماه سال جاری  مبارزه 
و  نظارت  نقطه  از  و  شد  خواهد  تشکیل 
استفاده  کارشناسان  و  نخبگان  راهنمایی 

خواهیم کرد.
با دخانیات  مبارزه  امر  بر  نظارت  افزود:  وی 
با  مبارزه  فراکسیون  اساسی  و  اصلی  فعالیت 
هر  در  طوری که  به  است  مجلس  دخانیات 
پیشرفت  نوع  دستگاه ها،  عملکرد  از  نشست 
کارها و جلساتی که وزارتخانه های مربوطه در 
حوزه مبارزه با دخانیات داشتند گزارش هایی 
گرفته و برای شش ماه بعد هم برنامه ریزی 
ماه  شش  گزارش  نتیجه  با  متناسب  دقیق 

گذشته انجام می دهد.
قربانی در ادامه درباره فعالیت ستاد مبارزه با 
دخانیات کشور، گفت: ستاد مبارزه با دخانیات 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تشکیل شده که دکتر سیاری، معاون بهداشت 
وزیر بهداشت و ۲ نفر از نمایندگان مجلس، 
ستاد  این  اصلی  اعضای  از  ناظر  عنوان  به 

هستند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نهم، 
گذشته  سال  یک  طول  در  کرد:  یادآوری 
در  دخانیات  با  مبارزه  ستاد  متعدد  جلسات 
سایر  حضور  با  درمان  و  بهداشت  وزارت 
چهار  جمله  از  ستاد  عضو  دستگاه های 
دادستانی  وسیما،  صدا  سازمان  وزارتخانه، 
شده  برگزار  انتظامی  نیروی  و  کشور  کل 

است.   

 دکتر قربانی، رئیس  فراکسیون  مبارزه  با  دخانیات  مجلس شورای  اسالمی:

همت و تالش ما اخذ مالیات از 
خرده فروشان دخانیات نیست

رسانه ها می توانند چراغ این اطالع رسانی را 
روشن نگه دارند.

از  که  مسئله  این  توضیح  در  سیاری 
که  می شود  استنباط  این  شما  صحبت های 
عدم تصویب قوانین توسط قاچاقچان صورت 
واقعًا  این  معلوم است،  پذیرفته است، گفت: 
می گوید  انقالب  رهبر  که  دارد  تاسف  جای 
وارد  قاچاق  ما  کشور  در  دالر  میلیاردها 
می شود، به هر حال باالتر از رهبر انقالب که 

نداریم.
مجلسیان  اینکه  درباره  بهداشت  وزیر  معاون 
چرا مخالفت کردند؟ بیان داشت: از خودشان 
بپرسید، آنها این استنباط را داشتند که وضع 
افزایش  باعث  دخانیات،  برای  بیشتر  مالیات 

قاچاق می شود.
که  هستم  آن  مدعی  بنده  داد:  ادامه  سیاری 
قاچاق  سیگار  تریلی  هزار  یک  ساالنه  ورود 
زیرا  دارد،  تفسیر  و  تعریف  قاچاق  نیست، 

دکتر  سیاری،  معاون  وزیر بهداشت،  درمان و  آموزش پزشکی:

چرا کسی متوجه ورود ساالنه 
یک هزار تریلی سیگار به کشور 
نمی شود؟

وارد  سیگار  تریلی  هزار  یک  می شود  چطور 
همه  در  یکسان  قیمت  یک  با  و  شود  کشور 
ایران هم به فروش برسد و نیروهایی هم که 
مسئول مبارزه با قاچاق هستند متوجه نشوند! 
بنابراین بنده این مسئله را که ساالنه یک هزار 
تریلی قاچاق وارد کشور می شود را نمی توانم 

بپذیرم.
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این مسئله 
که  است  این  معنای  به  این صحبت شما  که 
مسئله  این  در  پرده  پشت  دست های  یعنی 
دخیل هستند؟ گفت: این را شما رسانه ها باید 
رسانه  وظایف  از  یکی  زیرا  کنید  پیدا  بروید 

همین موارد است.

سیاری تصریح کرد: بنده این سئوال را مطرح 
تریلی  هزار  یک  دارد  امکان  چطور  می کنم 
سیگار وارد کشور و توزیع آن صورت پذیرد 

ولی هیچ کسی متوجه نشود.
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این مسئله 
که آیا این سیگارها تولید آمریکا است؟ بیان 
داشت: شما رسانه ها بروید و پیگیر این مسائل 

شوید.
سیاری در توضیح این مسئله که رسانه ها بارها 
اتفاقی رخ  این مسائل پرداختند ولی هیچ  به 
نمی دهد و کسی عکس العملی نشان نمی دهد، 
چقدر  می بینید  حاال  آفرین،  کرد:  خاطرنشان 

در این مسئله قدرت دارند. 

نظارت بر مراکز بدون پروانه در چهار یا پنج 
استان دیگر انجام گیرد.

خرده  از  مالیات  اخذ  ما  تالش  و  همت 
فروشان دخانیات نیست

نهم،  مجلس  در  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده 
ضمن اشاره تصمیم گیری دولت و مجلس در 
بحث مالیات بر خرده فروشی دخانیات، گفت: 
نسبت  اساسی  تحول  جاری  سال  بودجه  در 
به سال 93  ایجاد شد هرچند این اقدام تمام 

انتظارات ما را براورده نمی کند.
وی افزود: با اعمال مالیات می توانیم حدود 

بروشور   شکل  به  تبلیغاتی  کارهای  است 
بهداشت،  وزارت  همکاری  با  مدارس  در 
درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش 
دخانیات صورت  با  مبارزه  برای  پرورش  و 

گرفته است.
برگزاری  و  عملکرد  خصوص  در  قربانی 
نیز  دخانیات  با  مبارزه  فراکسیون  جلسات 
با دخانیات  مبارزه  فراکسیون  گفت: جلسات 
یکبار  ماه   6 هر  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مسئوالن  جلسه  هر  در  که  می شود  برگزار 
حضور  عملکرد  گزارش  ارایه  برای  ذیربط  

می یابند.

با اعمال مالیات می توانیم حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات کسب کنیم که 
می تواند برای درمان همین قشر و اصالح روند و در نظر گرفتن جایگزین برای 
دخانیات اقدام کنیم، حتی این مبلغ مالیات را می توان در اختیار وزارت آموزش 

و پرورش و سازمان های مردم نهاد برای ایجاد بسترسازی فرهنگی قرار داد.
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در جلسه ای که 22 اردیبهشت، در ساختمان 
ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
برگزار شد، مشاور سازمان بهداشت جهانی و 
متخصص در زمینه مشاوره ترک دخانیات گفت: 
در آخرین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان 
بهداشت جهانی، سند قلیان به دست کنفرانس 
اعضا رسید که بعد از تصویب، موجب شد 
سکوت کشورهای منطقه در خصوص مضررات 

استعمال قلیان شکسته شود. 
با حضور دکتر مسجدی،  این جلسه که  در 
زاده،  ولی  مهندس  جمعیت،  کل  دبیر 
کنترل  کشوری  ستاد  ارشد  کارشناس 
خصوص  در  اعضا  دیگر  و  دخانیات 

بدون  هفته  در  می بایست  که  اقداماتی 
دخانیات در خرداد ماه انجام شود، تشکیل 
شد، دکتر هاواری با اشاره به دستاوردهای 
زمانیکه  افزود:  ادامه  در  کنفرانس  این 
استعمال  مضررات  با  رابطه  در  سندی 
به  اعضا  کنفرانس  در  جویدنی  تنباکوی 
از  کشورها  از  بسیاری  رسید،  تصویب 
داد.  قرار  تاثیر  تحت  را  هندوستان  جمله 
بحث  سند  این  در  نیز  امسال  بنابراین 
اساس  بر  که  آمد،  میان  به  قلیان  مضرات 
است،  موظف  جهانی  بهداشت  سازمان  آن 
مضرات  اندازه گیری  چگونگی  با  رابطه  در 
استعمال  از  جلوگیری  روش های  و  قلیان 

جهانی  سازمان  می،  ماه   31 روز  هرساله 
بهداشت و دیگر سازمان های مرتبط، خطراتی 
را  دارد  سالمتی  برای  دخانیات  مصرف  که 
در  را  خود  پیشنهادات  و  می کنند  گوشزد 
جهت کاهش مصرف دخانیات ارائه می دهند. 
خواسته  کشورها  همه  از  سازمان  این  امسال 
است که با همکاری یکدیگر، برای پایان دادن 
به تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی تالش 
کنند. از بسیاری از زوایا، تجارت غیرقانونی 
این محصوالت یک دغدغه جهانی است، چه 
در  چه  و  اقتصاد  قانون،  سالمت،  حوزه  در 

حوزه نظارت و فساد. 

 1 مسئول  دخانیات  غیرقانونی  تجارت  بازار 
سیگار از هر 10 سیگاری است که در سطح 
جهان توسط مردم مصرف می شود. کمیسیون 
اروپا تخمین زده است که تجارت غیرقانونی 
هر  آن  اعضای  و  اروپا  اتحادیه  برای  سیگار 
ساله بیش از 10 میلیارد یورو به دلیل پرداخت 
نشدن مالیات و صرف درآمد مصرف کنندگان، 

هزینه در بر دارد. 
کشورهای  مشکل  تنها  غیرقانونی،  تجارت 
کشورهای  تمام  تقریبا  بلکه  نیست  پردرآمد 
جهان، با این مسأله به اشکال متفاوت درگیر 
مجامع  تهدید،  این  وسعت  دلیل  به  هستند. 
حذف  پروتکل   ۲01۲ نوامبر  در  المللی  بین 
تصویب  به  را  دخانیات  غیرقانونی  تجارت 

رساند.

بدون  جهانی  روز  کمپین  اهداف 
دخانیات در سال 2015

که  صدماتی  به  نسبت  آگاهی  افزایش   •
تجارت  دلیل  به  مردم  سالمت  به  دخانیات 

غیرقانونی وارد می کند.
• نشان دادن این که چگونه سیاست گذاری ها 
در حوزه کنترل دخانیات مانند افزایش مالیات 
و قیمت ها، برچسب های هشدارآمیز و مواردی 
از این قبیل به دلیل قاچاق محصوالت دخانی، 

کارایی کمتری پیدا می کنند.
نشان دادن اینکه چگونه صنعت دخانیات،   •
دخانی  غیرقانونی محصوالت  تجارت  درگیر 

است. 
محصوالت  چگونه  اینکه  کردن  رنگ  پر   •
ثروت  گردآوری  برای  است  ابزاری  دخانی 
دیگر  کردن  تغذیه  و  مجرم  گروه های 

فعالیت های مجرمانه سازمان یافته مانند 
تروریسم، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و 

حتی قاچاق انسان.
حذف  پروتکل  پذیرش  به  تشویق   •
توسط  دخانیات  غیرقانونی  تجارت 
سازمان  کنوانسیون  اعضای  تمامی 
کنترل  مورد  در  بهداشت  جهانی 
دخانیات و تشویق اعضای اولیه برای 
درگیری فعاالنه با تمام ذینفعان مرتبط.
اپیدمی دخانیات هر ساله باعث مرگ 
6 میلیون نفر در دنیا می شود که 600 
مصرف کننده  خود  آن ها  نفر  هزار 
دخانیات نیستند، بلکه به دلیل استنشاق 
از  را  خود  جان  دیگران  سیگار  دود 
انجام  کاری  اگر حاال  می دهند.  دست 
ندهیم، اپیدمی دخانیات تا سال ۲030 
هر ساله بیش از 8 میلیون نفر را به کام 
هشتاد  از  بیش  فرستاد.  خواهد  مرگ 
پیشگیری  قابل  مرگ های  این  درصد 
یا  کم درآمد  کشورهای  مردم  میان  در 

بدون درآمد رخ خواهد داد. 

پیام های عمومی سالمتی
برای  دخانیات  غیرقانونی  تجارت 
به  هستند.  تعیین کننده  شما  سالمتی 

دالیل زیر:
را  جوانان  غیرقانونی  دخانی  محصوالت   •
به دام تجربه دخانیات می اندازد چرا که این 
این  می کند.  دسترس پذیرتر  را  محصوالت 
روی  را  الزم  هشدارهای  عمدتًا  محصوالت 
بسته های خود ندارند و حتی گاهی کودکان را 

درگیر فعالیت های فروش غیرقانونی می کند.
مالیات  از  ناشی  درآمد  غیرقانونی  تجارت   •
را کم می کند، پولی که می توانست برای تهیه 
این  مقابل  در  شود،  صرف  عمومی  خدمات 
فعالیت های  و  مجرمان  سمت  به  را  پول ها 

مجرمانه هدایت می کند. 
• تجارت غیرقانونی فساد را تقویت می کند و 

نظارت دولتی را تضعیف می نماید. 
• شرکت های دخانی مفرهای سیستم نظارتی 
را شناخته و در تجارت غیرقانونی محصوالت 

دخانی راحت تر عمل می کنند.  

فراخوان عمل
برای سیاست گذاران:

• سیاست گذاران باید این نکته را مورد توجه 
قرار دهند که تجارت غیرقانونی دخانیات، نه 
اپیدمی دخانیات و مشکالت سالمتی را  تنها 
تشدید می کند، بلکه به معنای مشکالت امنیتی 
مواد  جمله  از  سازمان یافته  جرائم  رشد  و 
نیز  تروریسم  اسلحه و  انسان،  قاچاق  مخدر، 

هست. 

تصویب سند قلیان، سکوت منطقه را شکست
در  سند  قالب  در  را  دستورالعملی  آن، 

دهد.  قرار  کشورها  اختیار 
در  جهانی  بهداشت  سازمان  شد:  متذکر  وی 
جهان  در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  روند 
موفق  جایی  در  اگر  که  رسید  نتیجه  این  به 
به  توجهی  اما  دهیم  کاهش  را  سیگار  شویم 
باید  باشیم،  نداشته  قلیان  استعمال  افزایش 
افزایش  با  آینده،  سال های  در  داشت  انتظار 

نرخ مصرف سیگار مواجه شویم. 
با  رابطه  در  جهانی  بهداشت  سازمان  مشاور 
ضمانت اجرایی این قبیل اسناد که به تصویب 
سندها  این  تمامی  کرد:  عنوان  می رسند، 
زمانیکه به تصویب می رسند، دارای ضمانت 
اعضا  کنفرانس  که  زمانی  هستند.  اجرایی 
سال   ۲ طی  می رساند،  تصویب  به  را  سندی 
در  می شود  موظف  جهانی  بهداشت  سازمان 
رابطه با این قبیل موضوعات، گزارشات خود 

را فراهم کند. 
مصوباتی  تمامی  شد:  متذکر  خاتمه  در  وی 
که در کنفرانس اعضا تصویب می شود، برای 
کشورها الزام آور نیست، بلکه بسیاری از آنها 
می رسند.  تصویب  به  نامه  توصیه  قالب  در 
به طور مثال در رابطه با مالیات سیگار، سازمان 
کارگروه  یک  شد  موظف  جهانی  بهداشت 
کارگروه،  این  که  دهد  تشکیل  را  تخصصی 
مورد  کشورها،  برای  راهنمایی  تهیه  از  بعد 
قرار  اجرا  در خصوص  اعضا  کنفرانس  تائید 
گرفت. بنابراین به تمامی کشورها توصیه شد 

که با استفاده از قوانینشان در زمینه مالیات نیز 
تمهیداتی را انجام دهند. 

کشور  در  سیگاری ها  آمار  افزایش 
نشان از آموزش ناکافیست

در ادامه این جلسه، دکتر مسجدی نیز گفت: 
در کشور استرالیا هر نیم ساعت یک بار، یک 
پیام بهداشتي در خصوص مضرات سیگار از 
تلویزیون پخش مي شود و فردي که در اماکن 
عمومي  سیگار بکشد، 500 دالر جریمه مي کند. 
با همین راهکارهاي ساده، کشور استرالیا جلوي 
افزایش آمار سیگاري ها را مي گیرد، اما وضعیت 
در کشور ما چگونه است؟ مسلما افزایش آمار 

آنها  ناکافي  آموزش   با  کشور  در  سیگاری ها 
ارتباط مستقیم دارد. 

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
در ادامه افزود: برگزاری هفته بدون دخانیات، 
تلنگری در رابطه با مضررات سیگار و قلیان 
در جامعه است که می تواند افراد را برای یک 
سال آموزش دهد. این هفته در واقع هفته ای 
نمادین است و باید تمامی دستگاه ها از جمله 
را  خود  زمان  از  ساعاتی  تلویزیون،  و  رادیو 
صرف آموزش و اطالع رسانی در این زمینه 
این شاهد حضور چشمگیر  از  تا بیش  کنند، 
در  جوانان  بین  در  قلیان  و  سیگار  استعمال 

جامعه نباشیم. 

شعار سازمان جهانی بهداشت برای روز بدون دخانیات در 31 می 2015؛

تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی را متوقف کنید

تجارت  حذف  پروتکل  تصویب   •
غیرقانونی دخانیات در جهت توجه به 

تأثیرات مالی، قانونی و سالمتی آن. 

برای عموم مردم
• اعضای جامعه باید مشکالت سالمتی 
مربوط به دخانیات، تأثیرات اقتصادی و 
اجتماعی تجارت غیرقانونی محصوالت 
دخانی را بشناسند که شامل ارتباط میان 
قاچاق انسان و جرائم سازمان یافته مواد 

است. 
کمپین  به  می توانند  جامعه  اعضای   •
بپیوندند،  دخانیات  بدون  جهانی  روز 
این کمپین شامل رسانه های اجتماعی، 
تقویت پیام ها و هشدارهای این حوزه 
محصوالت  تجارت  کنترل  تا  است 

دخانی تبدیل به مسأله شود.  

برای دانشگاهیان
می توانند  دانشگاهی  نهادهای   •
تجارت  زمینه  در  بیشتری  تحقیقات 
انجام  دخانی  محصوالت  غیرقانونی 
دهند تا تأثیرات آن بهتر شناخته شود. 

• یکی دیگر از حوزه های تحقیق، نقش 
در  دخانیات  صنعت  که  است  فعالی 
حمایت از تجارت غیرقانونی این محصوالت 

انجام می دهد. 

قاچاق  ایرانی  تریلی  دومین  توقیف 
سیگار در ترکیه 

پیش  چندی  که  است  درحالی  اینها  تمامی 
 570 بازرسی،  در  داد:  خبر  ایرنا  خبرگزاری 
کیسه های  داخل  در  که  سیگار  بسته  هزار 
پوست بادام جاسازی شده بود، کشف شد و 
راننده 45 ساله آن که نام وی به اختصار م.ق 
و شخص همراه وی ز. ر قید شده، دستگیر 

شدند. 
پلیس و ماموران گمرک  این دومین عملیات 

ترکیه در یک هفته گذشته علیه قاچاق سیگار 
از ایران به این کشور است .

در  ایرانی  کامیون  یک  از  نیز  گذشته  هفته 
نزدیکی ارزروم، 1۲8 هزار بسته سیگار قاچاق 

کشف و راننده ایرانی آن دستگیر شد.
داد:  گزارش  ترکیه  ان.تی.وی  خبر  شبکه 
آوری  جمع  مرکز  به  شده  کشف  سیگار 
شده  سوزانده  و  شده  منتقل  ارزنجان  زباله 

است.
به  نسبت  ترکیه  در  سیگار  قیمت  بودن  زیاد 
است  کاال  این  قاچاق  انگیزه  همواره  ایران، 
سیگار  رسمی  صادرات  با  اخیر  دوره  در  و 
برای  جدیدی  بازار  کشورمان،  به  ترکیه  از 
قاچاقچیان ایجاد شده و آنان سیگاری را که 
به صورت رسمی وارد کشور می شود، دوباره 
به ترکیه قاچاق می کنند. در حالیکه یک بسته 
سیگار در ترکیه بیش از 3،7دالر )10لیر ترک( 
فروخته می شود، سیگاری که از ترکیه به ایران 
کشور  این  وارد  قاچاق  دوباره  و  صادر شده 
دستفروشی ها  در  دالر   ۲،۲ حداکثر  می شود، 

عرضه می گردد.
با توجه به اینکه از اول سال جاری میالدی، 
و  کاالها  از  بسیاری  و  دخانیات  مالیات 
کاال  قاچاق  یافته،  افزایش  ترکیه  در  خدمات 
به ویژه سیگار به این کشور، جذابیت اقتصادی 

بیشتری یافته است.
رییس  دوکن،  پاالن  بندوی  گفته  به 
موسوم  ترکیه  کسبه  و  اصناف  کنفدراسیون 
پنج بسته سیگار،  از هر   ،)TESK( به تسک
یک بسته در ترکیه به صورت قاچاق فروخته 

می شود.
فروشی ها،  خرده  در  می افزاید:  دوکن  پاالن 
نشان  که  ایران  ویژه  صادراتی  سیگارهای 
بهای  می شود.  فروخته  دارد  را  ترکیه  تولید 
سیگارهایی که از ایران وارد ترکیه می شود، با 
وجود مالیات های اعمال شده برای عرضه در 
بازار ایران، باز هم نسبت به قیمت های جاری 
در ترکیه پایین می باشد و این، مشوقی برای 

قاچاقچیان شده است. 
ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اینکه موضوع 
مرزهای  نگرانی های  از  یکی  سیگار  قاچاق 
ایران و ترکیه است، بر لزوم تدوین یک برنامه 
نهادهای ذی ربط  با همه  و هماهنگ  منسجم 
قاچاق سیگار  با  مبارزه  برای  اداری  امنیتی و 

تاکید دارند.  

دکتر هاواری،  مشاور سازمان بهداشت جهانی:
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بر اساس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، 
روزانه 16 میلیارد دالر هزینه مصرف سیگار 
دنیا  در  نفر  یک  ثانیه،   8 هر  در  و  می شود 
به علت استعمال دخانیات، جان خود را از 
ثابت  این  از  پیش  محققان  می دهد.  دست 
کرده اند که دود سیگار، حاوی 100 ترکیب 

سمی و 70 ترکیب سرطان زا است. 
روی  است،  سکه  روی  یک  تنها  این  اما 
بهداشتی  از مشکالت  دیگر آن، مجموعه ای 
مواد  مصرف  متعاقب  که  است  درمانی  و 
دخانی، برای فرد و جامعه، به وجود می آید. 

دستاوردهای 
سرای محله 
انقالب 
در مسیر 
مبارزه

 با دخانیات   

مشکالتی که با توجه به شرایط جسمانی افراد 
افراد  برخی  در  آنها،  بدن  ایمنی  مقاومت  و 
تشدید می شود. با توجه به این موارد، خانه 
سالمت محله انقالب تهران بر آن شد تا در 
حد توان خود، به شناسایی و حل و فصل این 

مشکل بپردازد. 
در این خصوص یکی اقدامات خانه سالمت 
کارگاه های  برگزاری  تهران،  انقالب  محله 
آموزشی مختلف بود. در جدول زیر، گزارشی 
تعداد  و  آموزشی  کارگاه های  این  عنوان  از 

شرکت کنندگان در آنها می آید: 

معرفی محله انقالب
در  واقع  تهران،  اسالمی  انقالب  محله 
یک،  ناحیه  و   11 منطقه  ضلع  شمالی ترین 
است.  تهران  شهر  قدیمی  محالت  از  یکی 
محله  نام  به  محله  این  نامگذاری  علت 
شکوهمند  انقالب  وقایع  اسالمی،  انقالب 
بوده  آنها  در  محله  این  نقش  و  اسالمی 
شامل  شمال  از  محله،  این  مرزهای  است. 
انقالب اسالمی، حد فاصل چهارراه  خیابان 
اسالمی،  انقالب  میدان  و  )عج(  ولیعصر 
حد  جمهوری،  خیابان  به  منتهی  جنوب  از 
ولیعصر  و  جنوبی  کارگر  خیابان های  فاصل 
به خیابان  از شرق محدود  است. هم چنین 
و  جمهوری  چهارراه  فاصل  حد  ولیعصر 
به  محدود  غرب،  از  و  ولیعصر  چهارراه 
و  انقالب  میدان  فاصل  حد  کارگر،  خیابان 

تقاطع کارگر است.
سرشماری  آخرین  طبق  محله،  این  جمعیت 
رسمی کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام 
که  اعالم شد  نفر  پانصد  و  هزار   13 گردید، 

این جمعیت شامل 3575 خانوار، 7318 زن 
و 618۲ مرد است. میزان افراد باسواد در این 
 5/7 سواد   بی  افراد  و  درصد   94/3 محله 

درصد برآورد شده است.
در  االیام  قدیم  از  اسالمی  انقالب  محله 
ریاست  کاخ  جمله  از  حکومتی  ارکان  کنار 
مختلف  کشورهای  سفارت های  و  جمهوری 
واقع بوده است. خانه های تاریخی مانند خانه 
مرحوم دکتر مصدق در خیابان کاخ سابق و 
خودنمایی  محله  این  در  نیز  کنونی  فلسطین 
انقالب  خیابان  در  گیو  رستم  خانه  می کند. 

اسالمی نیز قابل ذکر است.
با انجام مصاحبه گروهی و فردی از اعضا و 
رسم مات  ریس متوجه شدیم که در سطح 
اجتماعی  فرهنگی-  مختلف  دالیل  به  محله 
در  شدن  واقع  محله،  بودن  تجاری  جمله  از 
که  هایی  خانواده  تعداد  تهران،  قدیمی  بافت 
افراد سیگاری دارند بیشتر از حد انتظار است 
مصرف دخانیات به عنوان اولویت اول محله 

انتخاب  گردید.    

نقاط قوت: 
• وجود نیروی مجرب مددیار، در کانون های 

پیشگیری از استعمال دخانیات)پاد(محالت
موضوع  با  آموزشی  کالس های  برگزاری   •

پیشگیری از دخانیات )ویژه خانواده( 
• همکاری مدیران مدارس در اجرایی نمودن 

برنامه های پیشگیرانه )ویژه دخانیات( 

نقاط ضعف: 
• تجاری بودن بافت محله 

نمودن  اجرایی  برای   دجه  بو  کمبود   •
فعالیتهای پیشگرانه  نظیر تامین هزینه سخنران 
بسته های  دیگر  و  برشور  تهیه  و  متخصص 

آموزشی 
محله  در  فرهنگی  ورزشی،  اماکن  نبودن   •

انقالب 

نتایج و بحث:     
در  سیگار  ترک  آموزشی  دوره های  برپایی   •

سرای محله 
• توزیع بروشور متناسب با موضوع در سطح 

مدارس
آموزش به خانواده ها در جهت آشنایی با   •

مضرات سیگار 
• باال رفتن سطح سالمت در سطح محله 

• کاهش آلودگی زیست محیطی سطح محله 
• افزایش اعتماد به نفس در افراد سیگاری 

• بهبود وتقویت روابط خانوادگی 
• عدم ترویج مصرف دخانیات توسط والدین 

پیشنهاد ها و راهکارهای آینده:
جهت  آموزشی  دوره های  برگزاری   -1

پیشگیری از بیماری ها
ترویج  جهت  مناسبت  بستری  ایجاد   -۲
را  سیگار  که  افرادی  توسط  سیگار  مضرات 

ترک نموده اند
برای  مشاوره  دائمی  کانکس های  ایجاد   -3

ترک سیگار
اوقات  یا   مناسب  بستری  نمودن  فراهم   -4
فراغت جهت دوری نمودن جوانان از پدیده 

سیگار
و  محله  سطح  در  ورزشی  اماکن  ایجاد   -5

تبلیغ علیه استعمال دخانیات 
سازی   اعتماد  افزایش  و  کتابچه  تدوین   -6
برای  سالم  زندگی  و  سیگار  ترک  وآموزش 

افراد
نهایت ضمن  انقالب در  سرای محله خیابان 
تشکر از دبیرشورایاری، مدیرمحله و مسئول 
خانه سالمت، اعضای کارگروه کمیته مداخله و 
توسعه محل انقالب، اعضای کانون پیشگیری 
از استعمال دخانیات )پاد( محله انقالب وکلیه 
منطقه  سالمت  اداره  در  دوستان  و  همکاران 
یازده و اداره کل سالمت شهرداری تهران و 

دیگر عزیزان، تقدیر و تشکر کردند. 
      

تغییرنام »محله دخانیات« به »محله سالمت«
 در هفته دخانیات سال 91 منطقه 11

با عنایت به استقرار محله دخانیات در محله سالمت فعلي ) دخانیات قبلي( و عدم 
به عمل آمده توسط  پیگیري  پیرو   ، نام دخانیات  از  رضایت مندي شهروندان محله 
اعتراض  نامه  تهیه  همچنین  و  سالمت  کل  اداره  فرهنگي،  و  اموراجتماعي  معاونت 
شهروندان محلي و همکاري سرکارخانم دکتر آباد عضو محترم شوراي اسالمي شهر 
الي10 خرداد( سال 1391 به صورت علني در  به مناسبت هفته دخانیات )4  تهران 
صحن شوراي اسالمي شهر تهران تغییر نام محله دخانیات به سالمت تصویب و طي 
مراسم نمادیني در تاریخ 3/8 /91 با حضور شهروندان محله و مدیران ارشد شهرداري 
و سازمان هاي مرتبط، تغییر نام این محله اعالم رسمي گردید و پیرو این تغییر نام، 

کلیه مراکز موجود در محله مانند بانک، ادارات و ... به نام سالمت تغییر نام دادند.

با انجام مصاحبه 
گروهی و فردی از 
اعضا و رسم ماتریس 
متوجه شدیم که در 
سطح محله به دالیل 
مختلف فرهنگی-

اجتماعی از جمله 
تجاری بودن محله، 
واقع شدن در بافت 
قدیمی تهران، تعداد 
خانواده هایی که افراد 
سیگاری دارند بیشتر 
از حد انتظار است 
مصرف دخانیات به 
عنوان اولویت اول 
محله انتخاب  گردید. 

محله انقالب اسالمی 
از قدیم االیام در 
کنار ارکان حکومتی 
از جمله کاخ 
ریاست جمهوری و 
سفارت های کشورهای 
مختلف واقع بوده 
است. خانه های تاریخی 
مانند خانه مرحوم 
دکتر مصدق در خیابان 
کاخ سابق و فلسطین 
کنونی نیز در این محله 
خودنمایی می کند. 
خانه رستم گیو در 
خیابان انقالب اسالمی 
نیز قابل ذکر است.
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با نزدیک شدن به روز جهانی بدون دخانیات 
که هر سال در 31  ماه می مصادف با 10 
مضررات  حوزه  در  می شود،  انجام  خرداد 
بررسی هایی  جامعه،  در  قلیان  و  سیگار 
صورت می گیرد. با توجه به نزدیکی به این 
روز، گزارشی در خصوص مضررات سیگار 

و قلیان بر روی کودکان ارائه می شود. 
باعث  باردار،  مادران  توسط  سیگار  مصرف 
سیگار  دود  معرض  در  جنین  گرفتن  قرار 
راه  از  قلیان،  و  دود سیگار  مي شود و سموم 
وزن  کاهش  باعث  و  منتقل  جنین  به  جفت 
در  مادر  اگر  همچنین  مي شود.  جنین  تولد 
معرض دود سیگار قرار بگیرد، باز در جنین 
وي عوارضي همچون کاهش رشد و کاهش 
وزن هنگام تولد دیده مي شود، اگر چه شدت 
سیگاري  مادر  جنین  از  کمتر  وزن،  کمبود 

است.
همچنین تحقیقات نشان داده است که اثر دود 
سیگار و قلیان بر روي جنین مي تواند عالوه 
بر تأخیر در رشد داخل رحمي، بر روي رشد 
عصبي - رواني جنین هم تأثیر منفي بگذارد. 
اجزائي از دود سیگار و قلیان که این عوارض 
و  مونوکسیدکربن  احتماالً  مي کنند،  ایجاد  را 

نیکوتین هستند.

تأثیر دود 
سیگار

 و قلیان بر 
روي کودکان

از دیگر عوارض وابسته به استعمال دود سیگار 
تکامل  اختالل  باردار،  مادران  توسط  قلیان  و 
هستند.  مادرزادي  ناهنجاري هاي  و  جنین  در 
برخي مطالعات، رابطه مصرف سیگار و قلیان 
را  جنین  در  مادرزادي  ناهنجاري های  و  پدر 
قلیان  به عالوه، دود سیگار و  اند.  داده  نشان 
مي تواند باعث تولد نوزاد نارس شود. مصرف 
سیگار و قلیان در دوران بارداري با عوارضي 
از جمله سقط خود به خود و جفت سرراهي 

یا کنده شدن جفت نیز می تواند همراه باشد.

سندرم مرگ ناگهاني شیرخوار
با  شیرخوار  منتظره  غیر  مرگ  به  واقعه  این 
مي شود.  اطالق  خواب  حین  در  سالم  ظاهر 
گرچه مصرف دخانیات توسط مادر در دوران 
کودک  ناگهاني  مرگ  با  مي تواند  بارداري 
سیگار  کشیدن  اما  باشد،  همراه  شیرخوار 
همچنین  و  بارداري  دوران  از  بعد  قلیان  و 
افراد  دیگر  و  پدر  توسط  دخانیات  مصرف 
خانواده نیز مي تواند این مشکل را ایجاد کند.

همچنین قرار گرفتن در معرض دود دخانیات 
مادر  توسط  قلیان  و  سیگار  مصرف  جمله  از 
به عنوان یک عامل خطر  بارداري،  در دوران 
عمده براي بیماري های بدخیم از جمله سرطان 

او  یا لوسمي در سنین بعدي در فرزند  خون 
محسوب مي شود. بنزن موجود در دود سیگار 
و قلیان مي تواند باعث ایجاد لوسمي در افراد 
غیر سیگاري شود که در معرض دود دخانیات 
و  سیگار  دود  استنشاق  همچنین  دارند.  قرار 
بدخیم  بیماري  افزایش  باعث  مي تواند  قلیان 
بافت لنفاوي موسوم به لنفوم در کودکان شود.

مطالعات مختلف، رابطه سرطان ریه در بزرگسالي 
با استنشاق دود دخانیات در کودکي را نشان داده 
اند.گرچه شدت تماس افراد سیگاري ثانویه با مواد 
سرطان زاي دود سیگار کمتر از افراد سیگاري فعال 
است، اما از آنجا که تماس با دود سیگار و قلیان 
در محیط بسیار زودتر از افراد در معرض دود 
دخانیات شروع مي شود و ممکن است از اوایل 
تولد وجود داشته باشد، بنابراین افراد سیگاري غیر 
فعال دوره طوالني تري با دود دخانیات تماس 
دارند. در مجموع، یافته های پژوهش های مختلف، 
با  دخانیات  دود  معرض  در  گرفتن  قرار  رابطه 

سرطان ریه را نشان داده اند.

بیماري های دستگاه تنفس تحتاني
قلیاني  یا  سیگاري  والدین  که  شیرخواراني 
در معرض  از سایر شیرخواران  بیشتر  دارند، 
تحتاني  تنفس  دستگاه  بیماري های  خطر 

افزایش  بیماری ها،  این  جمله  از  دارند.  قرار 
یا  الریه  ذات  برونشیت،  به  ابتال  معني دار 
اول زندگي  برونشیولیت در سال  پنوموني و 
تشدید  دلیل  به  حالت،  این  احتماالً  است. 
اینکه  تا  است  بیماري های عفوني  این  عالئم 
این  ایجاد  در  مستقیم  طور  به  سیگار،  دود 

بیماري ها نقش داشته باشد.
جنیني  دوران  در  دخانیات  دود  با  تماس 
راه های  روي  بر  تغییراتي  ایجاد  با  مي تواند 
بیماري های دستگاه  افزایش خطر  هوایي، در 
تقریبي  طور  به  باشد.  موثر  تحتاني  تنفس 
مصرف  دخانیات  والدین  از  کدام  هر  اگر 
بیماري های  به  ابتال  شانس  درصد   50 کنند، 
تنفسی تحتاني در فرزندشان افزایش مي یابد. 
دستگاه  بیماري های  ایجاد  خطر  عالوه  به 
تنفس تحتاني، به مقدار دود سیگار موجود در 
محیط نیز بستگي دارد. همچنین قرار گرفتن 
در معرض دود سیگار مي تواند باعث افزایش 
احتمال ایجاد عفونت های تنفسي و سرفه های 

شبانه کودکان شود.

تأثیر دود سیگار و قلیان بر تکامل ریه
ریه  عملکرد  افزایش  کودکي،  دوران  طي  در 
کم و بیش به موازات افزایش طول قد پیش 

اثر  والدین،  توسط  مي رود. مصرف دخانیات 
در  ریه  کارکرد  و  رشد  روي  بر  بازدارنده اي 
دوران کودکي اعمال مي کند. همچنین تماس 
با دود سیگار و قلیان در دوران کودکي باعث 
کاهش جریان بازدمي هوا در حدود ۲5 تا ۲7 

درصد مي شود.
و  باردار  مادران  توسط  دخانیات  مصرف 
همچنین قرار گرفتن در معرض دود سیگار و 
قلیان مي تواند تا مدت ها باعث افزایش تعداد 
عفونت های تنفسي حاد در فرزند شود. قرار 
گرفتن در معرض دود سیگار و قلیان همچنین 
به عنوان یک عامل خطر در بروز بیماري های 
مننگوکوکي و سل در کودکان کم سن و سال 

شناخته شده است.

رابطه دود دخانیات و بیماري های آلرژیک 
سطح  دخانیات،  کننده  مصرف  افراد  در 
ایمونوگلبولین E افزایش مي یابد. در افراد در 
معرض دود دخانیات و فامیل درجه یک آنها 
نیز این افزایش مشاهده شده است. بنابراین با 
وجود قوي بودن زمینه ژنتیکي در بیماري های 
محیطي  عوامل  نقش  آلرژي،  و  آسم  آتوپي، 
این  بروز  در  قلیان  و  سیگار  دود  جمله  از 

بیماري ها را نباید نادیده گرفت. 

حضور فعال جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران

در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب

کلینیک ترک سیگار و فرآموز نفس پاک جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات ایران، در کنار سایر 
فعالیت های خود، در بیست و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران نیز حضور پیدا کردند و 
به بازدید کنندگان، خدمات مشاوره برای ترک 
دو  این  نمودند. همچنین  ارائه  را  دخانی  مواد 
مرکز وابسته به جمعیت در طول مدت نمایشگاه 
بر  عالوه  تهران،  مصلی  در  روز   11 مدت  به 
این مرکز  معرفی جمعیت، در راستای اهداف 
مردم نهاد مشغول به فعالیت بود. گفتنی است 
که فرآموز نفس پاک جمعیت نیز در این روزها، 
کودکان و نوجوانان را با راه های مختلف نه گفتن 
به پیشنهادهای پر خطر در حوزه مواد دخانی 
آگاه نمود و کودکان را با نتایج و عواقب مصرف 
مواد دخانی به وسیله اجرای نمایش عروسکی، 

کارگاه نقاشی و غیره آموزش داد. 
گفتنی است در کنار فرآموز نفس پاک، کلینک 
انجام  با  رایگان،  به صورت  نیز  سیگار  ترک 
تست تنفس رایگان از افراد سیگاری از آنان 
طول  در  بیشتر  مشاوره  برای  تا  کرد  دعوت 
مدت ترک، به دفتر مرکزی جمعیت مراجعه 
کالس های  در  حضور  با  همراه  مشاوره  و 

گروهی ترک سیگار اقدام نمایند.

در طول مدت 11روز فعالیت، کلینیک موفق 
شد بیش از 60 نفر را جهت مشارکت در رابطه 
با مبارزه با استعمال مواد دخانی، عضو جمعیت 
نماید. الزم به ذکر است، در کنار عزیزان تهرانی، 
از  بازدید  برای  شهرستان ها  از  که  نیز  افرادی 
نمایشگاه آمده بودند، با عضویت در جمعیت، 
در  جمعیت  نمایندگی  برای  را  خود  آمادگی 
الر،  خوی،  رویان شهر،  مانند،  شهرستان هایی 

بندرانزلی، اسالم شهر و ساوه اعالم نمودند. 

در  فرآموز  فعالیت های  از  گزارشی 
نمایشگاه کتاب

مرکز فرآموز نفس پاک در 11 روز نمایشگاه 
اطالع  به  کودکان  سرگرمی  سالن  در  کتاب 
رسانی در فضایی شاد برای کودکان، نوجوانان 

این  فعالیت های  اهم  پرداخت.  خانواده ها  و 
مرکز عبارت بود از:

برای  نقاشی  و  رنگ آمیزی  فضای  ایجاد   -
کودکان،

دود  مضرات  مورد  در  کودکان  با  - صحبت 
سیگار و قلیان توسط عروسک های فرآموز

- آموزش به کودکان برای دوری از مکان هایی 
که دود دخانیات در آن وجود دارد

- صحبت با کودکان 1۲ سال به باال و انجام 
مسابقه »به من بگو از مضرات دخانیات چی 

می دونی؟«
- اجرای نمایش »فیل کوچولو و راز سالمتی« 
در داخل غرفه در دو نوبت صبح و عصر و 

مسابقه برای کودکان
- اهدای بسته های آموزشی به کودکان،

مورد  در  خانواده ها  به  اطالع رسانی   -
فعالیت های مرکز فرآموز و ثبت نام به منظور 
حضور در مرکز و دریافت خدمات آموزشی. 
هزار   ۲ حدود  نمایشگاه،  برگزاری  مدت  در 
کودک از غرفه فرآموز نفس پاک بازدید و در 
حدود 600  نفر برای آموزش های مرکز ثبت 

نام نمودند. 
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یا  دخانیات  جهاني  کنفرانس  شانزدهمین 
سالمت، در تاریخ 17 لغایت 21 مارس سال 
جاری، در شهر ابوظبي از کشور امارات متحده 
عربی برگزار شد و بیش از 2000 نفر در آن 
شرکت کردند. در این کنفرانس، 800 مقاله به 
صورت سخنراني و پوستر ارائه شد. همچنین 6 
سخنراني جامع، 8 جلسه اصلي، 12 سمپوزیوم، 
با  مالقات  جلسه   11 آموزشي،  کارگاه   21
کارشناسان و 13 جلسه آموزش اختصاصي، 

بدون حضور مسئوالن دولتی برگزار گردید.

در روز ابتدایي کنگره، مارگارت چان، دبیرکل 
کرد.  قرائت  پیامی  جهاني،  بهداشت  سازمان 

متن این پیام به شرح ذیل است:

» به همه شرکت کنندگان شانزدهمین کنفرانس 
خوشامد  سالمت،  یا  دخانیات  جهاني 
مفتخر  جهاني  بهداشت  سازمان  مي گویم. 
است که حامي فني این کنگره بوده و امسال، 
دخانیات  کنترل  جهاني  معاهده  سال  دهمین 
را جشن مي گیرد. این کنفرانس به طور ویژه 
بیماري هاي  بر  دخانیات  مصرف  تاثیر  به 
قلبي عروقي، سکته مغزي، سرطان، دیابت و 
بیماري مزمن ریوي مي پردازد. چنین تاثیري، 
اثرات زیان بار فراواني در سطح جهان داشته 
است. سازمان بهداشت جهاني برآورد مي کند 
که یک ششم مرگ و میر ناشي از بیماري هاي 
نامبرده به دلیل مصرف دخانیات است. بدون 
کنترل  جهاني  معاهده  کامل  اجراي  شک، 
دخانیات، نقش به سزایي در پیشگیري از این 
گروه بیماري هاي غیر واگیردار خواهد داشت. 
حال آنکه از آغاز قرن جدید در زمینه مرگ 
واگیردار،  غیر  بیماري هاي  زودهنگام،  میر  و 
گوي سبقت را از بیماري هاي واگیردار ربوده 
و  مرگ  این  درصد   8۲ که  طوري  به  است، 
میرها در حال حاضر در کشورهاي با درآمد 
نشان  تجربه  مي دهد.  رخ  متوسط  و  کم 
جهاني  معاهده  اجراي  بر  عالوه  است،  داده 
قانون  شش  از  پیروي  و  دخانیات  کنترل 
MPOWER ، یکي از موثرترین راه کارهاي 
و  مبارزه جدي  دخانیات،  استعمال  با  مبارزه 
اینجانب،  موثر علیه صنایع دخانیات  است و 
با مشاهده تالش های کشورهایي که شدیدا به 
این مبارزات مي پردازند، به وجد مي آیم. جا 
دارد که از تمامي موسسات، نهادها و حامیان 
این برنامه، از جمله مسئوالن وزارت بهداشت 
کمال  ابوظبی،  شهر  و  عربی  متحده  امارت 
کنفرانس،  این  امیدوارم  دارم.  ابراز  را  تشکر 

برنامه ثمربخشي براي شما باشد.«

دخانیات  بدون  المللی  بین  برنامه 
مخصوص جوانان

ابتدا یک برنامه آموزشي  در روز 17 مارس، 
دو روزه براي جوانان ضد دخانیات جهاني که 
شامل 45 نفر منتخب بودند اجرا شد. هدف 
به  نفرات عالقمند  تعداد  افزایش  برنامه،  این 
مقرر شد  و  بود  دنیا  در سراسر  این موضوع 
این افراد، در کشورهاي خود به دنبال تحت 
رسیدن  نیز  و  جامعه  عموم  دادن  قرار  تاثیر 
باشند.  دخانیات  بدون  نسل  نهایي  هدف  به 
جلسات  و  آموزشي  کارگاه هاي  همچنین 
روز،  انتهاي  در  گردید.  برگزار  آموزشي 
جهاني  کنفرانس  شانزدهمین  افتتاحیه  جلسه 
دخانیات یا سالمت برگزار گردید که حضور 
رونق  باعث  ابوظبي،  حاکم  نهیان،  آل  امیر 
نهیان در سخنراني  امیر آل  برنامه شد.  بیشتر 
سالیان  دخانیات  کنترل  برنامه هاي  به  خود 
او، دکتر  از  اشاره کرد. پس  ابوظبي  در  اخیر 
واکل محمد، رئیس کنگره، سخنراني افتتاحیه 
آن،  به دنبال  داد.  انجام  را  خوشامدگویي  و 
دکتر عالء علوان، رئیس منطقه مدیترانه شرقي 
سازمان بهداشت جهاني، حمایت از برنامه هاي 
کنترل دخانیات در منطقه را از وظایف اصلي 
این سازمان قلمداد کرد. در ادامه نیز از شیخ 
شارجه  حاکم  قاسم،  بن  محمد  آل  سلطان 
است(  امارات  بزرگ  شیخ نشین  سومین  )که 

در  قلیان  مصرف  کامل  کردن  ممنوع  به دلیل 
اماکن عمومي این شهر تقدیر و  جایزه اصلي 

سازمان بهداشت جهاني به وی اهدا شد.
ضد  جوانان  منتخب  نفرات  از  یکي  سپس 
دخانیات جهاني، در خصوص موضوع اصلي 
یعنی نه به دخانیات بیشتر در قرن ۲1 اشاره 
کرد و بر تالش همه کشورها براي پایان دادن 
به این پدیده تا انتهاي قرن حاضر تاکید نمود.

بیماري هاي  و  دخانیات  تخصصي  پانل 
غیرواگیر در روز اول کنگره

با  تخصصي  پانل  کنفرانس،  این  ادامه  در 
نگار  روزنامه  بداوي،  زینب  مجري گري 
معروف برگزار شد. در این پانل، نفراتی مانند 
اردن دبیرکل  مایرد، شاه حسین  پرنسس دینا 
موسسه سرطان، دکتر عال الوان رئیس بخش 

متحده  امارات  بهداشت  وزراي  و  شرقي 
گرفت.  انجام  ترکیه  جنوبي،  آفریقاي  عربي، 
نکته قابل توجه در این روز، توضیحات وزیر 
بهداشت آفریقاي جنوبي بود که از پیشرفت ها 
اخیر  سال   10 در  کشور  این  موفقیت هاي  و 
کنفرانس  که  کرد  تقاضا  انتها  در  و  داد  خبر 
جهاني، 3 سال بعد در این کشور برگزار گردد. 
شد:  اشاره  نیز  موارد  این  به  جلسه  این  در 
اظهاریه سیاسي سال ۲011 در زمینه پیشگیري 
عطفي  نقطه  واگیر  غیر  بیماري هاي  کنترل  و 
غیرواگیر  بیماري هاي  علیه  مبارزه  براي 
رسما  کشورها  مسئوالن  مي شود.  محسوب 
اعالم کرده اند که این بیماري ها تهدید جدي 
مي باشند  جامعه  و  اقتصاد  سالمت،  براي 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  آن  با  مبارزه  و 
جهاني  برنامه  اظهاریه،  این  پي  در  داده اند. 

زودهنگام به علت مواجهه با عوامل خطرساز 
از  نیمي  و  است  دخانیات  استعمال  از جمله 
بهداشتي  سیستم هاي  از  ناشي  مرگ ها،  این 
در  پاسخگویي  به  قادر  که  است  ضعیف 

رسیدگي و درمان این بیماري ها نیست.
و  غیرواگیر  بیماري هاي  بین  رابطه  به  نظر 
سازمان  به  کنفرانس  این  دخانیات،  استعمال 
به  که  مي دهد  را  امکان  این  بهداشت جهاني 
بهترین  ارائه  و  بیماري ها  این  مهار  منظور 
درمان آنها در دنیا، شرایط را فراهم آورد و به 

تبادل اطالعات در این زمینه بپردازد.
در ادامه روز چهارم، جلسه عمومي و اصلي 
شامل جلسه »10 سال بعد از معاهده جهاني 
کنترل دخانیات«، »مالیات دخانیات و تجارب 
موفق کشورها«، »تجارت دخانیات و معاهده 
دخانیات«  »قاچاق  دخانیات«،  کنترل  جهاني 

دخانیات مي باشد که عبارتند از: 
استعمال  از  پیشگیري  سیاست هاي  پایش   -
مصرف  مطالعه  انجام  برزیل   =  M دخانیات 

دخانیات جهاني در سال ۲008
تحمیلي  دود  استنشاق  از  مردم  حمایت   -
دخانیات P = پایبندي به منع تبلیغات دخاني 
در کیف و سایر شهرهاي اکراین به میزان 90 

درصد
 = O کمک به مردم جهت ترک دخانیات -
اوروگوئه نزدیک به یک دهه پیشرو در زمینه 

کنترل دخانیات در سطح جهان
دخانیات  مصرف  مضرات  درباره  هشدار   -
بهداشتي مصور 90  براي هشدار  نپال   = W

درصدسطح پاکت سیگار
حمایت  و  تبلیغاتي  ممنوعیت هاي  تشدید   -
وضع  در  پیشرو  روسیه   =  E دخاني  مالي 

قوانین کنترل دخانیات در سال ۲013
- افزایش مالیات و قیمت ها R = فیلیپین نقش 

اساسي در قانون مالیات در سال ۲01۲ 
کنترل  کارشناسان  از  متشکل  گروه  یک 
را  جایزه  این  دریافت  نامزدهاي  دخانیات 

انتخاب مي کنند.

جایزه لوترتري: 
سرطان  انجمن  توسط  که  لوترتري  جایزه 
فعالیت هاي  پاس  به  مي شود  ارائه  آمریکا 
دخانیات  کنترل  زمینه  در  جهاني  چشمگیر 
سابق  رئیس  نام  اساس  بر  جایزه  این  است. 
شده  نامگذاري  آمریکا  پزشکي  نظام  سازمان 
پیشگیري  و  عمومي  بهداشت  زمینه  در  که 
اقدامات جدي  دخانیات  مصرف  مضرات  از 

به  جایزه  این  برندگان  اسامي  رساند.  ثمر  به 
ایاالت  از  سمت  جاناتان  است:  زیر  شرح 
فعالیت هاي ویژه، دولت  براي  آمریکا  متحده 
برنده  دخانیات  بهداشت  برنامه  در  انگلستان 
جایزه دولت پیشرو، ادواردو بیانکو از اروگوئه 
برنده جایزه انفرادي، برنده سازمان برگزیده از 
کشور بلژیک براي موسسه  عاري از دخانیات، 
از  فونگ  پژوهشي جفري  همکاري  برندگان 
متحده  ایاالت  از  چالوپکا  فرانک  و  کانادا 
پتي  براي  اجتماعي  خدمات  برنده  و  آمریکا 

وایت از انگلستان و تاریانا توریا از زالندنو
مقاالت  ارائه  جلسات  بعدي  روزهاي  در 
مرکز  ایران  از  شد  برگزار  سخنراني ها  و 
تحقیقات پیشگیري و کنترل دخانیات با ارائه 
11 مقاله به صورت پوستر حضور داشت که 
بازدیدکنندگان  مورد توجه شرکت کنندگان و 

قرار گرفت.
در پایان برنامه مقرر شد کنفرانس هفدهم در 
و  گردد  برگزار  جنوبي  آفریقاي  تاون  کیپ 
قطع نامه انتهایي مورد تایید حضار قرار گرفت.

قطع نامه شانزدهمین کنفرانس 
جهاني دخانیات یا سالمت

یا  دخانیات  جهاني  کنفرانس  شانزدهمین 
سالمت اعالم مي کند که:

و  هستند  مضر  دخاني  محصوالت  تمامي 
بیماري و مرگ و میر در جهان  اولین عامل 
بوده و بار سنگیني به ویژه بر کشورهایي با 

بهداشت  سازمان  شرقي  مدیترانه  منطقه 
رئیس  داکوستا  لوییزا  ورا  دکتر  جهاني، 
دخانیات  کنترل  جهاني  معاهده  دبیرخانه 
سازمان بهداشت جهاني، دکتر ویوک مورتي 
متحده  ایاالت  پزشکي  نظام  سازمان  رئیس 
آمریکا و پروفسور ماها تیسیر برکت، دبیرکل 

وزارت بهداشت ابوظبي حضور داشتند.
پانل، موضع گیري شدید  این  در  نکته جالب 
نظام  سازمان  رئیس  برابر  در  بداوي  زینب 
آمریکا  مي خواست  که  بود  آمریکا  پزشکي 
حمایت  از  و  کند  تاکید  و  امضا  را  معاهده 

کمپاني هاي دخانیاتي دست بردارد.
وزراي  عمومي  و  اصلي  جلسه  با  دوم،  روز 
و  دخانیات  کنترل  براي  کشورها  بهداشت 
بیماري هاي غیرواگیر شروع شد که با حضور 
بهداشت  سازمان  دبیرکل  چان،  مارگارت 
مدیترانه  منطقه  رئیس  علوان،  جهاني و عالء 

پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر طي 
که  شد  برنامه ریزي   ۲0۲0 تا   ۲013 سالهاي 
کاهش 30 درصدی مصرف جهاني دخانیات، 
نقش سازمان بهداشت جهاني را در کنار سران 
جهاني  معاهده  عضو  کشورهاي  مسئوالن  و 
این  در  جدي  اقدامات  که  دخانیات  کنترل 

راستا اعمال کرده اند، پر رنگ نشان می دهد.
نشان  جهاني  بهداشت  سازمان  جدید  آمار 
از  زیادي  تعداد   ۲011 سال  در  که  مي دهد 
بیماري هاي  از  ناشي  زودهنگام  میر  و  مرگ 
نفر(  میلیون   11/8 یا  درصد   85( غیرواگیر 
بین سنین 30 تا 70 سال و در کشورهاي در 
از  احتمال  این  است.  داده  رخ  توسعه  حال 
به 60  یافته  توسعه  10 درصد در کشورهاي 
رسیده  توسعه  در حال  در کشورهاي  درصد 

است.
مرگ هاي  سوم  دو  که  مي شود  برآورد 

معاهده«  به  الحاقي  پروتوکل  تایید  »لزوم  و 
پنجم  چاپ  از  روز  این  در  گردید.  برگزار 
اطلس دخانیات نیز رونمایي شد و در انتهاي 
اجرا  بلومبرگ  جایزه  اهداي  جلسه  برنامه، 

گردید. 

جایزه بلومبرگ
موسسه بلومبرگ در سومین سال خود جایزه 
را  جهاني  دخانیات  کنترل  ویژه  بلومبرگ 
سالمت،  یا  دخانیات  جهاني  کنفرانس  طي 
اختصاص  جایزه  این  نمود.  اعطا  ابوظبي  در 
غیردولتي  سازمان هاي  و  کشورها  به  مي یابد 
اجراي  زمینه  در  چشمگیري  پیشرفت  که 
با درآمد کم و  MPOWER در کشورهاي 
توسط  که   MPOWER داشته اند.  متوسط 
است،  شده  وضع  جهاني  بهداشت  سازمان 
با  مبارزه  جهت  موثر  قانون  شش  شامل 

شانزدهمین کنفرانس جهاني دخانیات 
یا سالمت برگزار شد

بدون حضور مسئوالن دولتی؛
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کنترل  مي کنند.  تحمیل  متوسط  و  کم  درآمد 
در  باشد  اولویتي  باید  دخانیات  استعمال 
و  غیرواگیر  بیماري هاي  بار  کاهش  زمینه 
ناشي  صدمات  کاهش  جوانان.  از  حمایت 
از استعمال دخانیات به طور همه جانبه اي بر 
طبیعت، مسائل مرتبط با بشر از جمله محیط 
زیست، فقر، کشاورزي و ... تاثیرگذار است. 
مصرفي  چنین  اصلي  عامل  دخاني  صنایع 

هستند.
محصوالت  مالیات  مناسب  و  منظم  افزایش 
دسترسي  و  قیمت  افزایش  باعث  که  دخاني 
کمتر آنها شده، مي تواند باعث کاهش مصرف 
بهبود  را  عمومي  بهداشت  شود،  دخانیات 
دولت ها  عاید  بیشتري  درآمدهاي  و  بخشد 
ارتقای  جهت  در  را  آنها  مي توان  که  سازد 

بهداشت عمومي صرف نمود.
استفاده  تنباکو، همواره مورد سوء  کشاورزان 
لذا  می گیرند.  و  گرفته   قرار  دخاني  صنایع 
قوانین صریحي باید وضع گردد تا بر مناطق 
کاشت تنباکو نظارت شود و کاشت تنباکوي 
کاشت  سمت  به  نوپا  و  کوچک  کشاورزان 
محصوالت مفید براي سالمت و محیط سوق 

یابد.
معاهده جهاني کنترل دخانیات ابزار موثري در 
زمینه کنترل دخانیات است، اما اجراي کامل 
آن در سطح ملي در همه کشورها هنوز محقق 

نگشته است.
در  مي کند  دعوت  همگي  از  کنفرانس  این 

معاهده  به  تاکنون  که  کشورهایي  همه   )1
جهاني کنترل دخانیات نپیوسته اند، به این مهم 

دست یابند. 
۲( 40 کشور برنامه هاي خود را معرفي کرده، 
بسط دهند و قوانین و مداخالتي را اولویت 
بخشند که حمایت گر کودکان و جوانان باشد 
قرن  در  دخانیات  استعمال  پایان  هدف  به  تا 

بیست و یکم نایل گردند. 
3( کشورها به سویي گام بردارند که تجارت 
گیرد  صورت  درستي  به  آنها  در  دخانیات 
و  کنند  حمایت  زمینه  این  در  را  یکدیگر  و 
تالش شان در زمینه حذف سرمایه گذاري در 

زمینه دخانیات باشد.
جهت  در  دخانیات  کنترل  شاخص هاي   )4
اهداف و بسط برنامه هاي کنترل دخانیات در 
سال ۲015 بوده و این اولویت بخشي در سطح 

جهاني باشد.

5( حداقل 30 کشور بسته بندي ساده را براي 
محصوالت دخاني اعمال کرده و حداقل 100 
با پوشش  بهداشتي مصور  کشور هشدارهاي 
پاکت هاي  روي  را  بیشتر  یا  درصدي   50
 11 )ماده  نمایند  درج  دخاني  محصوالت 

معاهده(.
را  دخانیات  کنترل  برنامه هاي  کشور   60  )6
جمله  از  سالمت  ملي  برنامه هاي  تمامي  در 
معاهده  و  غیرواگیر  بیماري هاي  پروژه هاي 
اجرا  متحد  ملل  سازمان  همکاري  توسعه 

نمایند.
محصوالت  قاچاق  با  مبارزه  پروتکل   )7

دخاني اجرایي شود.

اجراي  براي  هماهنگي  و  همکاري  جهت 
ملي،  محلي،  سطح  در  جهاني  معاهده  کامل 
این خود  که  نموده  اقدام  و جهاني  منطقه اي 

گام بلندي در زمینه کنترل دخانیات است.
دو  تالش  خواستار  همچنین  کنفرانس  این 
سطح  در  دخاني  ضد  انجمن هاي  چندان 
بیشتري  شرکاي  و  اعضا  تا  است  جهان 
تعهدات  به  نیز  دولت ها  و  کرده  جذب 
پیوستن  وقوع  به  باعث  تا  کنند  عمل  خود 
در  دخانیات  استعمال  درصدي   30 کاهش 
سال  ۲0۲5 گردند. این مهم از طریق اجراي 
دخانیات  کنترل  جهاني  معاهده  جدي تر 
مجمع  در  تعهد  این  و  مي گیرد  صورت 
کنفرانس  ۲013 و ششمین  بهداشت جهاني 

معاهده جهاني مطرح شده است.
قوانین  به  دارد  اشاره  همچنان  کنفرانس  این 
موجود در تاسماني استرالیا که در زمینه فراهم 

کردن پروژه عظیم »نسل بدون دخانیات« که 
متولدین از سال ۲000 را در بر مي گیرد، پیش 

رو است.
از  خود  حمایت  کنفرانس،  این  نمایندگان 
بهداشتي  هشدارهاي  نصب  که  کشورهایي 
مصور یا بسته بندي ساده را تصویب کرده اند 
هند،  از  عبارتند  کشورها  این  مي دارد،  ابراز 
پاکستان و نپال. طبق این قانون قرار است این 
تصاویر بیش از 85 درصد از جعبه محصوالت 

دخاني را در بر گیرد. 

که  مي کند  توصیه  کنفرانس  این  بدینوسیله 
تا سال 2018:

فضاهاي  براي  اجباري  ملي  قوانین  اتخاذ  از 
بدون  کاري  فضاهاي  و  عمومي  داخلي 
بارها و رستوران ها بدون  از جمله  دخانیات 
سیگار  مصرف  به  ویژه اي  فضاي  اینکه 

اختصاص دهند.
محصوالت  افزودني هاي  کشور   50  )1۲
دخاني از جمله طعم نعنا و سایر اسانس ها را 

محدود و حذف نمایند )ماده 9(.
13( 60 کشور منع کامل تبلیغات و حمایت 
انواع  از جمله  نمایند  اجرا  را  دخانیات  مالي 

8( تمامي محصوالت دخاني جدید و قدیمي 
باید مطابق قوانین سازمان هاي کنترل دخانیات 

بوده و مطابق قوانین آنها تهیه گردند.
جهاني  معاهده  عضو  کشورهاي  تمامي   )9
و  مبارزه  زمینه  در  باید  دخانیات  کنترل 
ملي  برنامه  دخاني،  بزرگ  صنایع  ممنوعیت 
کنند  سرمایه گذاري  و  فراهم  را  همه جانبه اي 
)مواد 5.۲ و 5.3( و قوانین جامعي در زمینه 
دخاني  صنایع  دخالت هاي  از  جلوگیري 
با  همسو  عمومي  بهداشت  سیاست هاي  در 

دستورالعمل هاي ماده 5.3 اتخاذ نمایند. 
درصد   70 دیگر  کشور   15 حداقل   )10
محصوالت  خرده فروشي  در  مالیات  افزایش 

دخاني اعمال نمایند )ماده 6(.
11(  تمامي کشورهاي عضو معاهده جهاني 
رابطه  در  خود  تعهدات  به  دخانیات  کنترل 
عبارتست  که  کنند  عمل  معاهده   8 ماده  با 

حراج  و  اینترنتي  مرزي،  برون  تبلیغات 
محصوالت )ماده 13(.

عضو  کشورهاي  درصد   50 حداقل   )14
درمان  رسمي  و  ملي  راه کارهاي  معاهده، 
و  داده  توسعه  را  دخانیات  به  وابستگي 
با  مطابق  که  طوري  به  برسانند  چاپ  به 

دستورالعمل هاي ماده 14 معاهده باشند.
رفع  زمینه  در  باید  متحد  ملل  سازمان   )15
استعمال  از  ناشي  بشر  حقوق  قوانین  نقض 
دخانیات برنامه هاي بیشتري برگزار نماید.     

شانزدهمین کنفرانس جهاني دخانیات یا سالمت اعالم مي کند
تمامي محصوالت دخاني مضر هستند و اولین عامل بیماري و مرگ و میر در جهان بوده و بار سنگیني به ویژه بر کشورهاي با 

درآمد کم و متوسط تحمیل مي کند. کنترل استعمال دخانیات باید اولویتي باشد در زمینه کاهش بار بیماري هاي غیرواگیر و حمایت 
از جوانان. کاهش صدمات ناشي از استعمال دخانیات به طور همه جانبه  بر طبیعت و مسائل مرتبط با انسان از جمله محیط زیست، 

فقر، کشاورزي و ... تاثیرگذار باشد. صنایع دخاني عامل اصلي چنین آسیب هایی هستند.
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فرد  یک  موفقیت  به  می تواند  سیگار  آیا 
عقیده اند.  این  بر  که  عده ای  کند؟  کمک 
مربیان زیادی در عالم فوتبال وجود داشته و 
دارند که اهل دود، آن هم از نوع آشکارش 
هستند. البته در یک دهه اخیر و با تبلیغات 
صورت گرفته در باب مذموم بودن مصرف 
خفا  در  دودکردن ها  این  غالب  دخانیات، 
صورت می گیرد. فوتبال  دوستان داخلی به 
یاد دارند که مربیانی چون مرحوم حجازی 
و حشمت مهاجرانی، پیاپی بر روی نیمکت 
حشمت  می کردند.  دود  سیگار  ورزشگاه 
مهاجرانی از این راه به پولی هنگفت رسید 
و مرحوم حجازی، متاسفانه بر اثر بیماری 

سرطان ریه، جان خود را از دست داد.

در  می گوید:  مهاجرانی   - پازکیان  علی 
جام  مقدماتی  برگشت  و  رفت  بازی های 
جهانی 1978 آرژانتین، فشار زیادی بر روی 
ما بود. در آن زمان )1356( تنها یک نماینده 
از آسیا و اقیانوسیه به این مسابقات می رفت و 
ما باید با حریفان دشواری روبه رو می شدیم. 
زمان  در  مسئولیت،  سنگین  بار  علت  به  من 
بازی تیم، پشت سر هم سیگار دود می کردم 
نامناسب  تلویزیون جلوه ای  در  امر،  همین  و 
در  خروس  سازی  آدامس  کمپانی  بود.  یافته 
آن سال به من پیشنهاد کرد در ابتدای بازی و 
درحالی که دوربین ها بر روی من زوم کرده اند، 
ناگهان سیگار را دور بیاندازم و به جایش دو 
بگذارم.  دهان  به  خروس نشان  آدامس  عدد 
حاصل این حرکت تبلیغاتی – فرهنگی، ۲50 
هزارتومان پول نقد بود که در آن زمان، رقمی 

در خور توجه محسوب می شد.

یک سیگار خاطره انگیز
والدیر ویرای برزیلی، سرمربی تیم ملی ایران 
هم یک سیگاری افراطی بود. فوتبال ما هرگز 

ورود سیگار به ورزشگاه ممنوع !

او  کشیدن  سیگار  ا خاطرات  ر
و در زمان دیدار تاریخی ایران 
نخواهد  فراموش  استرالیا 
کرد. او در ملبورن پشت سر 
دو  که  می کشید  سیگار  هم 

بارش ماندنی شد!
که  بود  آن گاه  اول،  دفعه 
سیگار  با  نیمه  دو  بین  او 
شد  رختکن  وارد  و روشن 
گفت هرکاری دوست دارید 
حرف  من  بدهید،  انجام 

خاصی برای گفتن ندارم.
هم  اولی  از  که  دوم  دفعه 
به دیدنی تر بود، در صحنه گل 
به یادماندنی خداداد عزیزی 
مشغول  ویرا  افتاد.  اتفاق 
که  بود  کشیدن  سیگار 

ناگهان از این کار منصرف شد. او سیگار را به 
زمین پرتاب کرد، اما همین که خداداد توپ را 
از وسط پای مارک بوسنیچ به گل تبدیل کرد، 
ویرا سراسیمه سیگاری که دور انداخته بود را 

برداشت و پک عمیقی به آن زد.
شاید اگر به عکس های دهه های 60، 70 و یا 
حتی 80 مربیان دنیا نگاه کنیم، تعداد زیادی را 
در حال دود کردن سیگار می بینیم. تصویری 
زشت  دوران،  آن  فرهنگ  نوع  علت  به  که 
نبود. در حالی که امروز دیدن چنین صحنه ای 
پی  در  را  مربی  آن  رسانه ای  مرگ  می تواند 
داشته باشد ) نمونه آرسن ونگر و اعتراف او 

به گذشته اش را که به خاطر دارید؟(
لوئیس آراگونس، معمار جدید فوتبال اسپانیا 
این  ملی  تیم  در  را  جدید  فصل  که  کسی  و 
کشور رقم زد، یکی از همین دسته افراد بود. 
با  همواره   80 و   70 دهه  در  که  مربی  این 
می  دیده  نیمکت  بر روی  لب  کنار  سیگاری 
شد، در دهه اخیر حتی یکبار هم جرئت تکرار 

این عمل را پیدا نکرده بود. صد البته که نفع 
آن برای خودش و در قالب یک عمر 76 ساله 

رقم خورد. 

کارلتو
اگر یک مربی در دنیا باشد که هنوز هم لفظ 
او  باشد،  مناسب  برایش  سیگار«  به  »اعتیاد 
مادرید  رئال  فعلی  سرمربی  آنچلوتی،  کارلو 
است. مردی که بارها و بارها او را با سیگاری 

بر گوشه لب و در حال تفکر دیده ایم.
کارلتو، هافبک دفاعی غیر قابل نفوذ ایتالیا در 
دهه نود میالدی، در سال 1959 در شمال ایتالیا 
به دنیا آمد. 8 سال بازی در آ.اس .رم و 5 سال 
بازی در میالن، او را به عنوان یک اسطوره در 
مطرح  ایتالیا  روزهای  آن  دفاعی  نیمه  فوتبال 
ساخته بود. آنچلوتی در سال 1995، درست 
3 سال پس از وداع با زمین چمن، به عنوان 
مربی مشغول به کار شد. در کارنامه پربار او 
چلسی،  میالن،  یوونتوس،  تیم های  مربیگری 

تقابل   سیگار  و 

فوتبال  ؛

رئال  و  پاری سنژرمن 
و  می شود  دیده  مادرید 
بار  تواند  می  خود  این 
را  او  روی  بر  فشار  زیاد 

نشان دهد.
دخانیات  مصرف  آغاز 
دوران  به  وی  سوی  از 
بازمی گردد.  بازیگری 
حضور  کاری  فشار 
داغ  صندلی  روی  بر 
تا  شد  باعث  مربیگری 
وارد  بیشتر  هرچه  وی 
اوج  شود.  ورطه  این 
را  او  برای  دوران  این 
و   ایتالیا  از  خروج  باید 
جزیره  لیگ  در  حضور 
آبرامویچ  رومان  دانست. 
که  کرد  چلسی  سرمربی  را  آنچلوتی  روس، 
می برد.  سر  به  خود  دوران  آشفته ترین  در 
بر  چنان  را  کار  انگلیسی،  مطبوعات  فشار 
مرد ایتالیایی دشوار کرد که بارها از پشیمانی 
سخن  جزیره  لیگ  در  حضور  بابت  خود 
گفت. وضعیت او این بار با دوران حضور در 
که  او  می کرد.  فرق  وطنی  پرطرفدار  تیم های 
نمی توانست در لحظات پر استرس به چیزی 
بهتر از سیگار پناه برد، دیگر چندان ابایی هم 
از ثبت تصویرش در این حالت نداشت. این 
فشار  دانست  نمی  هنوز  او  که  بود  در حالی 
در اسپانیا در حدی است که او باید از دوران 
حضور در لندن، به عنوان خاطرات خوش یاد 

کند.
و  حال  مادرید،  رئال  در  روزها  این  کارلتو 
مودبانه عذرش  نوعی  به  ندارد.  روز خوشی 
و  افسرده تر  را  او  همین  و  شده  خواسته 
شکننده تر کرده است. اوج این حرکت را باید 
در شب پیروزی بارسا برابر اتلتیکو مادرید و 

قهرمانی آبی اناری ها در اللیگا دید. زمانی که 
آنچلوتی فهمید تیمش با شکست اسپانیول به 
بردی بی ارزش دست یافته است، ترجیح داد 
با حضور در بخش VIP استادیوم، سیگاری 
شاید  رود.  فرو  فکر  به  کمی  و  کرده  روشن 
مربی  دو  رو  دنباله  باید  را  او  حیث  این  از 
بزرگ ایتالیایی دیگر یعنی فابیو کاپلو و آریگو 
ساکی دانست که در زمان اوج فعالیت خود، 
به شدت سیگار مصرف می کردند. عده ای از 
این افراد حتی گاهی مدعی هستند که کشیدن 
بردن  باال  نتیجه  در  و  آنها  تمرکز  به  سیگار 
آنها  خود  اما  می کند.  کمک  کارشان  بازدهی 
بیش  گزافه ای  سخن،  این  که  می دانند  هم 

نیست.

صاحب باشگاه
به  بردن  پناه  نتیجه  در  و  فراوان  استرس  این 
میان  میان مربیان که در  تنها در  نه  را  سیگار 
عنوان  به  یافت.  می توان  نیز  باشگاه  مالکان 
لیدز  باشگاه  مالک  سلینو  ماسیمو  نمونه، 
یونایتد در آخرین کنفرانس خبری این باشگاه، 
به قدری عصبی شد که ضمن روشن کردن 
سیگار و خروج از جلسه، از کادر مربی گری 
باشگاه خواست تا ادامه جلسه را پی بگیرند. 
این ایتالیایی 59 ساله که در کشور خود مالک 
این  با  ارتباط  در  کالیاری هم هست،  باشگاه 
اتفاق می گوید: در آن روز، من به سبب بدهی 
مالیاتی لیدز و وضعیت تیم در جدول از سوی 
خبرنگاران تحت فشار بودم و به همین دلیل 

تصمیم به ترک سالن گرفتم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ترک جلسه 
به بهانه مصرف سیگار، توهین به خبرنگاران 

نیست؟ گفت: من چنین تلقی ای ندارم! 
گفتنی است این اتفاق از سوی یک کارآفرین 
مورد  به شدت  انگلستان،  کشور  در  خارجی 
انتقاد محافل ورزشی و همچنین سازمان های 
مقابله با استعمال دخانیات در این کشور واقع 

شده است. 

شاید اگر به 
عکس های دهه های 
60، 70 و یا حتی 80 
مربیان دنیا نگاه کنیم، 
تعداد زیادی را در 
حال دود کردن سیگار 
می بینیم. تصویری که 
به علت نوع فرهنگ 
آن دوران، زشت نبود. 
در حالی که امروز 
دیدن چنین صحنه ای 
می تواند مرگ 
رسانه ای آن مربی را 
در پی داشته باشد 

این استرس فراوان 
و در نتیجه پناه بردن 
به سیگار را نه تنها 

در میان مربیان که در 
میان مالکان باشگاه 
نیز می توان یافت. 

به عنوان نمونه، 
ماسیمو سلینو مالک 
باشگاه لیدز یونایتد 
در آخرین کنفرانس 

خبری این باشگاه 
ضمن روشن کردن 

سیگار از جلسه 
خارج شد
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پلمپ 1۷ دکه مطبوعاتی پایتخت به 
علت فروش سیگار 

مشاغل  ساماندهی  شرکت  عامل  مدیر 
کیوسک   17 پلمپ  از  تهران،  شهرداری 
می  دخانیات  فروش  به  اقدام  که  مطبوعاتی 

کردند، خبر داد. 
اینکه 17 دکه مطبوعاتی  بیان  با  رضا قدیمی 
متخلف که مواد دخانی می فروختند، پلمپ 
که  دارانی  دکه  با  برخورد  در  گفت:  شدند، 
و  آمد  نخواهیم  کوتاه  فروشند  می  سیگار 

توافقی هم در این باره انجام نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرح ساماندهی و 
برخورد با دکه داران متخلف در سراسر تهران 
در حال اجراست و به زودی تمامی 1۲00 دکه 
مطبوعاتی سراسر تهران ساماندهی خواهند شد.

مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری 
تهران با رد هر گونه اخباری که در خصوص 
تفاهم شهرداری با دکه داران مطبوعاتی برای 
هیچ  گفت:  بود،  شده  منتشر  سیگار  فروش 
گونه تفاهمی در این رابطه انجام نشده است.
فکری،  آقای  که  حالیست  در  اینها  تمامی 
نماینده اتحادیه فروشندگان جراید اعالم کرد: 
روز چهارشنبه گذشته در جلسه ای که رئیس 
اصناف استان تهران نیز حاضر بود، توافق شد 
دکه های مطبوعاتی به فروش سیگار ادامه داده، 

اما از فروش افراطی آن جلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران خبر داد:

درج شعارهای هفته بدون دخانیات 
بر روي نایلکس ها 

تره  و  میوه  میادین  مدیرعامل سازمان مدیریت 
هفته  شعارهای  درج  از  تهران  شهرداری  بار 
بدون دخانیات بر روي نایلکس های مصرفي و 
فیش های فروش محصوالت میادین میوه و تره بار 
خبرداد و گفت: در این هفته برگزاري کالس های 
آموزشي و پخش فیلم های کوتاه هشداردهنده نیز 

در میادین و بازارها اجرایی خواهد شد.
احمد صفوی در ادامه با اشاره به هفته بدون 
دخانیات که از 4 لغایت 10خردادماه هر سال 
راستای  در  امسال  افزود:  شود،  می  برگزار 
توسعه اجرایی طرح بدون دخانیات در مراکز 
بدون  مراکز  شمار  افزایش  با  سازمان  تابعه 
رسید.  خواهد  مرکز   60 حدود  به  دخانیات 
در  طرح  شدن  اجرایي  بر  نظارت  همچنین 
تمامی مراکز منتخب و ابالغ دستورالعمل های 

مرتبط به میادین و بازارها انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین تهیه ملزومات آموزشي 
و فرهنگ سازي در این هفته و اطالع رساني 
و  هشداردهنده  تابلوهاي  نصب  صورت  به 
حاوي پیام های بهداشتي و ایمني، بروشورهای 
آموزشي، نصب بنر و پوستر و توزیع آنها در 
سطح تمامی مراکز تابعه در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران با اشاره به برگزاري کالس های 
آموزشي در طول این هفته یادآور شد: در هفته 
آموزشگاه های  همکاري  با  دخانیات  بدون 
مناطق  سالمت  ادارات  سازمان،  به  وابسته 
آموزش  مجرب،  اساتید  حضور  با  و  ۲۲گانه 

شهروندان،  همچون  هدف،  گروه های  برای 
کارکنان و شاغالن در نظر گرفته شده است.

صفوی با بیان اینکه استفاده از سیستم پیجینگ 
پخش   جهت  بازارها  و  میادین  در  متمرکز 
آموزشي،  پیام های  حاوي  صوتي  CD های 
بهداشتي و ایمني در این زمینه در دستور کار قرار 
گرفته است، در خاتمه گفت: پخش فیلم های 
مضرات  خصوص  در  دهنده  هشدار  کوتاه 
در  مشخص  های  زمان  در  دخانیات  مصرف 
غرفه های میادین و مراکزي که امکانات الزم را 

در اختیار دارند، اجرایی شده است.

روش عجیب و ابتکاری قاچاق 
سیگار در مرزهای روسیه 

پلیس های مرزی روسیه مقدار زیادی سیگار 
قاچاق کشف کردند. چیزی که این واقعه را 
در خبر ها پر رنگ کرده است روش مخفی 

کردن سیگار ها است. 
قاچاقچیان برای مخفی کردن این سیگار های 
استفاده  تو خالی  درختان  های  تنه  از  قاچاق 

کرده و بار خود را چوب معرفی کرده اند. 
درون این تنه های درخت با دستگاه های پیشرفته 
و بصورت بسیار دقیق و برنامه ریزی شده خالی 
شده تا بتوان سیگار ها را در آن قرار داد. مشخص 
نیست که قاچاقچیان چند سال است که از این 

روش برای قاچاق سیگار استفاده میکنند.

معاون وزیر صنعت:
عدم اعتراض صاحبان برند سیگار 

به قاچاق، معنادار است

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
سیگار  معتبر  برندهای  صاحبان  اینکه  گفت: 
معنادار  نمی کنند،  اعتراضی  آن  قاچاق  به 
سیگار  قاچاق  سر  پشت  بدانیم  اگر  و  است 
دارد،  وجود  یافته  سازمان  برنامه ریزی های 

برخوردهای متفاوتی انجام می دهیم.
مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه عدم اعتراض 
صاحبان برند به قاچاق سیگار معنی دار است، 
پرده  پشت  اگر  بدانیم  باید  کرد:  خاطرنشان 
قاچاق سیگار برنامه ریزی سازمان یافته ای وجود 
دارد، بحث برخورد با آن متفاوت خواهد بود.

از خطوط  خسروتاج در مورد قاچاق سیگار 
ترانزیتی نیز گفت: باید راهکارهای جدی در 
بیندیشیم و در عین حال کمیته ای  این زمینه 
برای برخورد فرهنگی بر مصرف سیگار باید 

فعال شود.
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
کاهش  برای  که  دیگری  راهکارهای  مورد 
مطرح  مصرف  کاهش  یا  و  سیگار  قاچاق 
شد، گفت: نصب هولوگرام روی سیگارهایی 
که از مبادی رسمی وارد می شود، بسته بندی  
سیگار،  مختلف  برندهای  متحدالشکل 
کارهای  ترانزیت،  بازرگانی،  سود  افزایش 
محموله های  با  برخورد  نحوه  و  تشویقی 
کشف شده همگی پیشنهاداتی است که برای 
بیشتری  کارشناسی  کار  باید  آنها  از  استفاده 

صورت گیرد.

دکتر افشار:
استعمال سیگار، عامل بروز ۸5 نوع 

بیماری است
دکتر محمد اسماعیل افشار، در سخنان پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران گفت: در چند سال 
گذشته دبیر یکی از دبیرستان های شهری با بنده 
مشاهده  درس  کالس  در  که  می کرد  صحبت 
و  رد  را  موادی  میز  زیر  از  دانش آموزان  کردم 
بدل می کنند، بنابراین یک روز با همراهی مدیر 
مدرسه، کشوهای دانش آموزان را بررسی کردیم 
که تعدادی سیگار به دست آمد و حتی داخل 

برخی از سیگارها، حشیش جاسازی شده بود.
عضو هیات مدیره جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران، از بروز 85 نوع بیماری ناشی 
از استعمال سیگار خبر داد و در ادامه افزود: 
فرد سیگاری حتی با مصرف دو نخ سیگار در 
طول روز، حدود یک لیتر دود در هوا تولید 
باعث  خانه  محیط  در  دود  این  که  می کند، 
همچون  مشکالتی  دچار  فرزندان  تا  می شود 
بدخلقی، ضعف تحصیلی و تنگی نفس شوند.
معرض  در  باردار  زن  اگر  کرد:   عنوان  افشار 
می تواند  دود  این  گیرد،  قرار  سیگار  دود 
عوارض منفی برای جنین داشته باشد و حتی 
ممکن است منجر به تولد جنین ناقص  شود.

فشار  سیگار  در  موجود  نیکوتین  گفت:  وی 
خون را باال برده و خطر سکته قلبی و مغزی 
را افزایش می دهد، همچنین منجر به اعتیاد در 
فرد می شود. 55 ماده سمی سرطان زا در دود 
سیگار وجود دارد که وقتی وارد بدن فرد شود، 

می تواند ۲5 نوع از سرطان ها را ایجاد کند.
عضو هیات مدیره جمعیت بیان کرد:  افراد با 
خرید سیگار در حقیقت برای ابتال به سرطان 
نیز  سرطان ها  از  برخی  و  می کنند  هزینه 
منحصرا توسط مصرف سیگار ایجاد می شود 
که می توان از سرطان ریه نام برد به گونه ای 
که از 11 بیمار مبتال به سرطان ریه 10 نفر به 

دلیل مصرف سیگار مبتال شده اند. 

مصرف کننده سیگار باید مالیات بدهد

مدیرکل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
تاکید کرد: مصرف کننده سیگار باید مالیات بدهد.
به گزارش افکار نیوز- عباس نخعی در ارتباط 
تلفنی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با 
شکاف  دخانیات،  مصرف  با  مبارزه  موضوع 
بروز  علل  از  یکی  را  تقاضا  و  عرضه  میان 
داخل  تولید  کسری  گفت:  و  دانست  قاچاق 

باید از طریق واردات تامین شود.
وی افزود: همیشه 10 تا ۲0 میلیارد نخ سیگار 
کسری داریم و در سال 93 به رغم افزایش 60 
درصدی کشفیات از ۲40 میلیون نخ به 380 
ما حدود  داخلی  تولید  اما  سیگار  نخ  میلیون 
100 درصد کاهش داشت و در نتیجه حدود 
عرضه  کاهش   93 سال  در  نخ  میلیارد   ۲0

داشتیم.
علت  به  قاچاق  دخانی  کاالی  گفت:  نخعی 
اینکه از مبدأ توسط خود شرکت ها خریداری 
می شود نمی تواند بدون اطالع آنان وارد شود.
مدیرکل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز افزود: اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و قانون کنترل مصرف دخانیات از بهترین 
راه های کنترل است اما اکنون همه دکه های 

مطبوعاتی سیگار می فروشند.

صادق نیت:
بیش از 12 درصد از جمعیت کشور 

سیگار و قلیان مصرف می کنند

در  دخانیات  با  مبارزه  ستاد  دبیرخانه  رئیس   
پاسخ به این پرسش که چرا مصرف دخانیات 
در کشورمان رو به رشد است گفت: یکی از 
مهمترین علل رشد مصرف سیگار در کشور 

عرضه و دسترسی آسان آن است.
ما  کشور  در  آمار  آخرین  اینکه  بیان  با  وی 
سال  به  مربوط  سیگار  مصرف  میزان  درباره 
90 است افزود: بیش از 1۲ درصد از جمعیت 

کشور سیگار و قلیان مصرف می کنند.
صادق نیت افزایش رو به رشد مصرف قلیان 
کننده  نگران  را  نوجوانان  و  جوانان  میان  در 
دانست و گفت: مصرف قلیان در میان دختران 
و خانواده ها هم در مقایسه با چند سال پیش 

بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
دخانیات  با  مبارزه  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
قیمت پایین دخانیات را از دیگر علل افزایش 
مصرف آن در کشور برشمرد و افزود: قیمت 
در  ای  کره  شرکت  یک  تولیدی  سیگارهای 
داخل کشورش 14 تا 15 هزار تومان است اما 
همین شرکت محصوالت خود را در کشور ما 

از ۲ تا 4 هزار تومان عرضه می کند.
علت  به  دخانیات  قاچاق  علت  گفت:  وی 
قیمت پایین محصوالت دخانی در کشورمان 
افزایش مالیات  با  نیست بلکه 76 کشور دنیا 
این  مصرف  هم  و  قاچاق  هم  توانستند 

محصوالت را کاهش دادند.
صادق نیت در پاسخ به این پرسش که پشت 
قاچاق  افزود:  چیست؟  سیگار  قاچاق  پرده 
اینکه  و  دارد  هماهنگی جدی  به  نیاز  سیگار 
منظم و  ما  در کشور  قاچاق سیگار  و  توزیع 
زیاد است نشان از آن دارد که شبکه قدرتمندی 
پشت آن وجود دارد و برای برخورد با آن هم 

باید از نیروی قدرتمند استفاده کرد.

دسترسي آسان و قیمت پایین؛ 
مهمترین علت افزایش مصرف 

دخانیات

حسین طال نماینده مجلس شورای اسالمی و 
مدیرعامل سابق شرکت دخانیات گفت: اینکه 
سیگار و قلیان به جامعه آسیب می زند شکی 
کاالها  این  به  نگاه  نامناسب  نوع  اما  نیست 
موجب شده است تا ارزیابی و مبارزه درست 

با این کاالها نداشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت کنترل 
تا چند وقت پیش  افزود:  با کیست؟  دخانیات 
شرکت دخانیات ایران هم وظایف حاکمیتی و هم 
تصدی گری در این باره داشت اما به استناد قانون 
اجرای اصل 44 قانون اساسی، شرکتی که کار 
تولیدی می کرد برای رد دیون دولت به سازمان 
بازنشستگی فوالد واگذار شد و وظایف حاکمیتی 
هم شامل مبارزه با قاچاق، ارائه مجوزهای عاملیت 
های تولیدی و توزیعی و مجوز واردات در اختیار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
طال در پاسخ به این پرسش که آیا قبول دارید 

که برنامه قطع واردات موفق نبوده است گفت: 
بله ما در اصل واگذاری دچار مشکل شدیم و 
پس از خصوصی سازی متولی مبارزه با قاچاق 
که توان اجرایی هم داشت با خألء مواجه شد و 

در بازار افزایش کاالی قاچاق داشتیم.
وی ادامه داد: تمایل تولید کنندگان برای تولید 
کاالی دخانی در داخل، کم بود زیرا هم هزینه 
تولید در داخل، باال و هم ایجاد کارخانه در 

داخل دچار مشکل بود.

دکترسیاری:
3 تا 4 میلیارد نخ از یک برند در 

کشور ما قاچاق می شود

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
گفت: یکی از برندهای سیگار است که 3 تا 4 
میلیارد نخ از این برند در کشور ما قاچاق می 
شود و در همه کشور با یک قیمت آن را می 
فروشند و کسی هم با آنها برخورد نمی کند.

این  هم  را  سود  حاشیه  باالترین  افزود:  وی 
برند دارد چرا کسی پاسخگو نیست؟

جهانی  سازمان  گفت:  ادامه  در  سیاری 
و  قاچاق  کاهش  برای  است  معتقد  بهداشت 
مصرف باید قیمت کاال را باال ببریم و ما هم 
بر همین مبنا الیحه افزایش مالیات را تدوین 
اما  ارائه کردیم  به مجلس شورای اسالمی  و 
کمیسیون تلفیق، افزایش مالیات را قبول نکرد.

سیگار قاچاق عامل افزایش 
استعمال دخانیات

گو  و  گفت  در  حیدری  غالمرضا  دکتر 
از  اینکه  بیان  با  ایرنا  علمی  خبرنگار  با 
هفته  ایران  در  ماه  خرداد   10 تا  چهارم 
است.  شده  نامگذاری  دخانیات  با  مبارزه 
عنوان  به  دخانیات  قاچاق  با  افزود:مبارزه 
جهانی  سازمان  سوی  از  امسال  شعار 

است. شده  انتخاب  بهداشت 
ورود  کشورها  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  وی 
استعمال و عدم  افزایش  سیگار قاچاق سبب 
می  دخانیات  کنترل  های  برنامه  به  دستیابی 
شود،لذا کنترل و نظارت جدی بر ورودی ها 

و مرزهای کشورها ضروری است.
هر  در  سیگار  کرد:قاچاق  تاکید  حیدری 
شرکت  خاص  ریزی  برنامه  با  کشوری 
با  شود  می  سبب  و  گیرد  می  صورت  ها 
نتیجه  در  و  رفته  فروش  به  تر  ارزان  قیمت 
به  جامعه  افراد  بین  در  سیگار  میزان مصرف 

خصوص جوانان افزایش یابد.
رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد:برهمین 
هایی  برنامه  از  آگاهی  سطح  افزایش  اساس 
است که در هفته ملی مبارزه با دخانیات در 

سطح کشور باید اجرا شود.
مصرفی  سیگار  درصد   ۲0 اینکه  بیان  با  وی 
از  قانونی  غیر  و  قاچاق  صورت  به  کشور 
شود،گفت:هرچند  می  وارد  کشور  مرزهای 
این میزان زیاد نیست اما باید همین میزان نیز 

کنترل و نظارت دقیق شود.

عناوین مهم خبری در حوزه دخانیات



تقلب  نوعی  به عنوان  قاچاق در اصطالح، 
نقل و  گمرکی محسوب می شود که شامل 
انتقال کاال، بدون پرداخت عوارض گمرکی 
قاچاق  است.  بازرگانی  سود  پرداخت  و 
می تواند شامل کاالهایی باشد که ورود آن 
به کشور و خرید و فروش آن ممنوع است، 
لذا این کاالها به طور پنهانی و غیرقانونی، 
از مبادی رسمی و غیررسمی کشور، بدون 
و  خرید  و  وارد  دولتی  عوارض  پرداخت 

فروش می شوند.

قاچاق سیگار
از  یکی  قاچاق،  سیگارهای   - غفاری  سونیا 
دغدغه های دولت ها و سازمان های بین المللی 
مانند سازمان جهانی بهداشت، بانک جهانی، 
صندوق بین المللی پول و اینترپل است. اساسا 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
به  بین المللی  سطح  در  دخانیات  صنعت  که 
با  تا  می کند  استفاده  قاچاق  از  سیاسی  لحاظ 

دولت ها بر سر مالیات پایین تر البی کند.
که  است  این  رایج  استدالل های  از  یکی 
ایجاد  قیمت ها  در  تفاوت   دلیل  به  قاچاق، 
می شود. این مقاله نشان می دهد که رابطه بین 
قاچاق سیگار و قیمت باالی سیگار در جنوب 
کشورهایی  واقع  در  ندارد.  موضوعیتی  اروپا 
مانند نروژ و سوئد، با سیگارهای گران قیمت، 
که  چرا  ندارند،  سیگار  قاچاق  در  مشکلی 
نشده  ایجاد  بازار  فشارهای  دلیل  به  قاچاق 
تقلب یا طفره رفتن، نسبت به  است. معموالً 
مالیات بر واردات ایجاد می شود. در این مقاله 
تجارت  برای  سخت تری  مقررات  و  قواعد 
بین المللی  کنوانسیون های  طریق  از  سیگار 
نقل و انتقال و محدودیت کلی بر تجارت آن 

پیشنهاد می شود.
یک سوم صادرات سالیانه جهانی سیگار وارد 
بازارهای قاچاق می شوند. در واقع شواهد نشان 
می دهند که کارخانه های دخانیات، اصلی ترین 
بهره برداران قاچاق سیگار هستند. تبعات قاچاق 

سیگار را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
 1- در دسترس بودن سیگار ارزان قیمت

 ۲ - افزایش مصرف

دالیل قاچاق سیگار
اگر بپذیریم که باال بودن مالیات و نرخ باالی 
سیگار باعث افزایش قاچاق می شود، بنابراین 
کشورهایی که قیمت سیگار باالیی دارند باید 
قاچاق بیشتری در آن ها رخ بدهد و در مقابل، 
با  دارند،  پایینی  قیمت سیگار  که  کشورهایی 
قاچاق کمتری در حوزه سیگار مواجه باشند.

اروپایی  کنفدراسیون  داده های  از  استفاده 
خرده فروشان سیگار 

European Confederation of Cigarette Retailers

این  در  اروپایی  کشورهای  که  می دهد  نشان 
حوزه به سه بخش قابل تقسیم هستند:

1. قاچاق در سطح  باال: سهم قاچاق در بازار 
سیگار این کشورها 10 درصد و باالتر است، 

مانند اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آلمان
در  قاچاق  متوسط: سهم  در سطح  قاچاق   .۲
بازار سیگار این کشورها بین 5 تا 10 درصد 
و  یونان  بلژیک،  هلند،  مانند  است،  باالتر  و 

احتماالً لوکزامبورگ و پرتغال
3. قاچاق در سطح پایین: سهم قاچاق در بازار 
سیگار این کشورها پایین تر از 5 درصد است، 
مانند فرانسه، انگلستان، ایرلند، سوئد، نروژ و 
آن ها  مطالعات  که  فنالند  و  دانمارک  احتماالً 

در دسترس نیست.
بر این اساس، ارتباط میان قیمت باال و سطح 
مدعی  دخانیات  صنعت  که  قاچاق  از  باالیی 
آن است، به سادگی رد می شود. کشورهایی با 
قیمت باالی سیگار مثل نروژ، سوئد، دانمارک 
و انگلستان، کمتر دچار مشکل قاچاق هستند. 
به  نه  این گونه است؟ قاچاق عمدتًا  اما چرا 
دلیل فشار نیروهای بازار، بلکه به دلیل طفره 
می دهد.  رخ  واردات  مالیات  پرداخت  از 
برندهای  نه  می شوند،  قاچاق  که  سیگارهایی 
ارزان قیمت، بلکه برندهای بین المللی، گران 
و  کمل  مارلبرو،  مانند  شناخته شده  و  قیمت 

وینستون هستند.

کارخانه های چند ملیتی
بزرگ ترین برنده نرخ پایین مالیات بر سیگار

چه کسی از قاچاق سیگار 
نفع بیشتر را می برد؟

چنـدملیـتـی  کـارخانـه هـای 
تجار  به  را  خود  سیگارهای 
کارخانه ها  صاحبان  می فروشند. 
هم می گویند که بعد از فروختن 
را  مسئولیتی  هیچ  سیگارها، 
این  که  این  از  یا  و  نمی پذیرند 
دارند،  سرنوشتی  چه  سیگارها 
شکل  به  آن ها  هستند.  بی اطالع 
به  سیگارها  فروختن  از  قانونی 
توزیع کنندگان سود می برند. سپس 
سیگارها با قیمتی پایین تر راه خود 
را به سوی بازار سیاه باز کرده و 

تقاضا ایجاد  می نمایند.
به دولت ها فشار وارد  این مسأله 
می کند که مالیات را افزایش ندهند 
قیمت ها  نزول  باعث  کار  این  که 
و افزایش مصرف می شود؛ همان 
اتفاق  کانادا  در  امر  این  که  گونه 
دخانیات  صنعت  بنابراین  افتاد. 
از این مسأله استفاده می کند تا به 
دولت ها فشار بیاورد تا مالیات ها را 
کم کند، یا آن را افزایش ندهد. در 
نهایت برندگان اصلی این قاچاق 

شرکت های چندملیتی هستند.

قاچاق به عنوان 
استراتژی ورود به بازار

 World Tobacco تجاری  مجله 
نشان  خوبی  به   1966 سال  در 
داد که سیگارهای قاچاق بیشتراز 
بین المللی  شناخته شده  برندهای 
قاچاقچیان  گویا  هستند.  بازار  در 
برندهای  برابر  در  کافی  صبر 
کمتر شناخته شده ندارند. قاچاق، 
برندهای تاپ بین المللی را با قیمتی 
مناسب برای مشتریان با درآمدهای 
پایین تر، دسترس پذیـرتر می کـند. 
به عبـارت دیگر قاچاق را می توان 
یک استراتژی ورود به بازار در نظر 
را  عبارت  این  مثال  چند  گرفت. 

روشن تر می کند:

آرژانتین
رابطه   1960 دهه  اوایل  در 
ورود  و  قاچاق  رشد  میان  قوی 

شرکت های چندملیتی دخانیات 
وجود  التین  آمریکای  بازار  به 
داشت. قاچاق از ۲ درصد با 1۲ 
درصد از کل مصرف رسید تا 
زمانی که شرکت های چندملیتی 
ملی  کارخانه های  توانستند 
کنند،  تصاحب  را  دخانیات 
طور  به  که  بود  آن  از  پس 
دهه  اوائل  در  حیرت آوری 

1970 قاچاق کاهش یافت.

ایتالیا
در  طوالنی  تاریخ  دارای  ایتالیا 
اروپاست.  در  قاچاق  حوزه 
تولید سیگار به طور انحصاری 
می شود  کنترل  کشور  این  در 
سال  از  سیگار  تبلیغات  و 
به  و  است  شده  ممنوع   1963
لحاظ تئوریک، رقابت را برای 
کرده  دشوار  خارجی  برندهای 
برندی  مارلبرو  گرچه  است. 
بیشترین  تاکنون  که  است 
به  را  ایتالیا  در  سیگار  قاچاق 
خود اختصاص داده است )50 

درصد قاچاق در 1996(.

باید اصالح شود
بــسـیـاری از جـریـمـه هـا و 
مجازات قاچاق سیگار، قدیمی 
و ناکارآمد است. این جریمه ها 
تنها شرکت های واردات  نباید 
واسـطـه هـا  و  صـادرات  و 
بلـکه  دهـد،  قـرار  هـدف  را 
نیز  چندملـیتی  کارخـانه هـای 
باید شامل این جریمه ها شوند 
تا درباره سرنوشت محصوالت 
خود، احساس مسئولیت کنند.

محصوالت  تمام  طرفی  از 
مالیاتی  مهر  باید  دخانیات 
در  کار  این  باشند.  داشته 
به  مختلف  کشورهای 
صورت  گوناگونی  شیوه های 
کار،  این  از  هدف  می گیرد. 
کاالهای  بین  قائل شدن  تمایز 
قانونی و غیرقانونی و شناخته 
برای  قاچاق  کاالهای  شدن 

اعمال قوانین الزم است.

محدودیت در فروش
قانونی  محدودیت های  به  نیاز  فقط  کار  این 
ندارد، بلکه نیاز به تغییر در نگرش سیگاری ها 
باید  فروش  دارد.  اقتدار  مراجع  به  نسبت 
افراد  تا  شود  محدود  سنگین  جریمه های  با 
نتوانند  دوره گرد،  فروشندگان  یا  غیرمجاز 

سیگارهای قاچاق را بفروشند.

مالیات بر دخانیات، راه حلی با سه برد
برد  بر دخانیات می تواند سه  مالیات  افزایش 

به ارمغان بیاورد:
افزایش مالیات یکی از راه های  برد سالمت: 
علی  دخانیات  از  استفاده  کاهش  تأثیرگذار 
الخصوص بین کودکان است. با هر 10 درصد 
افزایش در مالیات دخانیات، حدود 7 درصد 
کاهش در مصرف دخانیات جوانان و حدود 4 
درصد در مصرف کلی دخانیات رخ می دهد.

برد بودجه: هر دولتی که مالیات بر دخانیات را 
افزایش می دهد، از افزایش درآمد نیز بهره مند 
کم  سیگار  مصرف  که  زمانی  حتی  می شود، 
می شود. همچنین در هزینه های حوزه سالمت 
و پزشکی هم صرفه جویی رخ می دهد. با هزینه 
کردن بخشی از این مالیات در حوزه پیشگیری 
از استفاده دخانیات در میان کودکان، می توان به 

منافع بلندمدت تری نیز دست یافت.
که  مردم  از  زیادی  بسیار  تعداد  سیاسی:  برد 
مصرف کننده دخانیات هم نیستند، افزایش مالیات 
دخانیات را بر بیشتر کردن مالیات در حوزه های 
دیگر و یا کم کردن برنامه های مهم مانند آموزش 

و یا امنیت عمومی ترجیح می دهند.

و  عرضه  از  متأثر  پدیده ای  قاچاق، 
تقاضا در بازار

رابطه ای  حاصل  قاچاق  پدیده  است،  گفتنی 
است.  فروشندگان  و  خریداران  بین  نامرئی 
خرید  به  مایل  خریداران  آن،  در  که  رابطه ای 
دنبال  به  هم  فروشندگان  و  خاص  کاالهایی 
از  غیر  البته  هستند.  کاال  این  فروش  راه های 
واسطه بین عرضه و تقاضا، چند دسته از عوامل 
دیگر نیز موجب قاچاق می گردند که عبارتند از 
عواملی که اثر مستقیمی بر کاالها و قیمت ها 
دارند، مثل محدودیت های تجاری و عوارض 

گمرکی. 
در بررسی قاچاق به عنوان پدیده ای در بازار، 
مشتریان  توسط  تقاضا  که  کرد  یادآوری  باید 
تعیین می شود و تقاضای کاالهای ارزان تر، از 
تقاضا برای کاالهای گران قیمت بیشتر است. 
مصرف کننده مایل است کاالیی را خریداری 
کند که با کمترین قیمت ممکن، نیازهای او را 
برآورده سازد. همچنین مصرف کننده همیشه 
مجبور است بین کاالهایی که نیاز او را برطرف 
بین،  این  در  و  کند  انتخاب  را  یکی  می کنند، 
با توجه به  به تغییرات قیمت نیز توجه دارد. 
این که مصرف کنندگان منابع مالی محدودی 
چندین  ها  قیمت  باالرفتن  با  دارند،  دراختیار 
گزینه پیش روی خود می بینند. خرید کاالهای 
با قیمت بیشتر، عدم مصرف کاالیی که  قبلی 
گران شده یا مصرف کاالی ارزان تر. کاالهای 
شده  گران  که  کاالیی  نوع  همان  از  تر  ارزان 
اند، می توانند در عین مقبول واقع شدن توسط 
و  ساز  دست  غیرقانونی،  کنندگان  مصرف 

ساخت خانه یا قاچاق باشند. 
به عمل آمده، یک سوم مردم،  طبق تحقیقات 
قاچاق در مقیاس اندک را فرصتی برای کسب 
قاچاق  کاالی  کنندگان  منتقل  می دانند.  درآمد 
امر  این  سازماندهندگان  عنوان  به  می توانند 
برعهده  را  خاصی  وظایف  و  شوند  استخدام 
گیرند. ولی در مقابل، توزیع کنندگان کاالهای 
قاچاق که معموالً در ظاهر افراد مستقلی هستند، 
درواقع افرادی هستند که به آنها دستمزد پرداخت 
می شود که برسر موقعیت کاری و میزان دستمزد 

و فروش خود رقابت  کنند.  
منابع:

- محسن بهرامی و بهروز قاسمی، آسیب شناسی 
قاچاق کاال در ایران، ص ۲

http://tobaccocontrol.bmj.com/-
full.66/1/7/content
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به ویژه سیگار در دنیا  استعمال دخانیات و 
بسیار شایع است و کشور اندونزی با بیش از 
57 میلیون سیگاری، رتبه نخست را در جهان 
به خود اختصاص داده است؛ یعنی در حدود 
63 درصد از مردان و 5 درصد از زنان این 
کشور سیگاری هستند که این افراد، 34 درصد 

از کل سیگاری های دنیا را تشکیل می دهند. 

تولید  بازار  پنجمین  اندونزی  اظهری-  ندا 
گرفته  لقب  دنیا  در  سیگار  مصرف  و  تنباکو 
بیش   ۲008 سال  در  که  طوری  به  است، 
به  کشور  این  در  سیگار  نخ  میلیارد   165 از 
 70 آمارها،  آخرین  اساس  بر  رسید.  مصرف 
درصد از مردان باالی 15 سال در این کشور، 
سال های  در  آمار  که  می کنند  مصرف  سیگار 
اخیر، رشد سریع تری داشته است. اما شاید 
آنچه بیش از همه کشور اندونزی را در کانون 
قرار  دخانیات  با  مبارزه  عرصه  فعاالن  توجه 
در  دخانیات  استعمال  زیاد  است، شیوع  داده 
که  جایی  تا  باشد،  کشور  این  کودکان  میان 
به  نسبت  بارها  اندونزی  دولت  سخنگوی 
کودکان  میان  در  سیگار  استعمال  وضعیت 
برای  قوانینی  وضع  بر  و  است  داده  هشدار 
کودکان  توسط  سیگار  استعمال  از  ممانعت 
موجود  گزارش های  است.  کرده  تأکید 
از 30 درصد کودکان  بیش  نشان می دهد که 
سالگی   10 به  رسیدن  از  قبل  اندونزیایی 
آینده  در  روند،  این  با  و  می شوند  سیگاری 
اندونزی هدف  نزدیک 80 میلیون کودک در 

تولید کنندگان سیگار خواهند بود.
مجازی  فضای  در  ویدئویی   ،۲010 سال  در 
به  ساله   ۲ آن، یک کودک  در  که  منتشر شد 
طبق  می کشید.  سیگار  ماهرانه ای  بسیار  طرز 
کودک  این  آمد،  عمل  به  که  بررسی هایی 
پاکت  دو  معادل  یعنی  سیگار  نخ   40 روزانه 
شگفتی  امر،  این  و  می کرد  مصرف  سیگار 
این  البته  برانگیخت.  را  همگان  تأسف  و 
کودک، تنها نمونه ای در میان هزاران کودکان 
اندونزیایی است که سیگار می کشند. بر اساس 
میلیون کودک  آمارها، در حدود یک  آخرین 
زیر 16 سال در اندونزی سیگار می کشند که 
در نوع خود، فاجعه ای انسانی تلقی می شود. 
شاید بتوان ساده ترین علت این میزان گرایش 
قوانین  نبود  را  سیگار  به  اندونزیایی  کودکان 
دانست.  کشور  این  در  سنی  کننده  محدود 
البته در کشور ما نیز که قوانین محدود کننده 
فروش سیگار به کودکان وجود دارد، صرف 
سیگار  راه  سر  بر  مانعی  قوانین  این  وجود 

کشیدن کودکان ایجاد نکرده است.

برخی کودکان اندونزیایی روزی دو پاکت سیگار می کشند

قربانیان معصوم سیگار 
در اندونزی

دالیل گرایش کودکان به سیگار
در حالی که سیگار کشیدن در اغلب کشورهای 
دنیا روند رو به کاهشی را طی می کند، صنعت 
روز  هر  اندونزی  در  تنباکو  و  سیگار  تولید 
می یابد.  دیگری  جان  و  دارد  بیشتری  رشد 
به  ارزانی  نسبتا  قیمت  با  اندونزی  در  سیگار 
فروش می رسد و مالیاتی که دولت از خرید و 
فروش تنباکو دریافت می کند، تنها 40 درصد 

است. 
ارتباطی  تنباکو،  صنعت  با  اندونزی  ارتباط 
ارزان  مانند  مختلفی  عوامل  و  است  پیچیده 
سیگار  گسترده  تبلیغات  سیگار،  قیمت  بودن 
پایین  آگاهی  تنباکو،  باالی  تولید  جامعه،  در 
و  سیگار  استعمال  از  ناشی  خطرات  درباره 
باال  در  سالمت،  حوزه  در  ملی  قوانین  نبود 
رفتن شمار سیگاری ها و کاهش سن کودکانی 
که در این کشور سیگار می کشند، مؤثر است. 
در سال 1995  که  است  آن  از  آمارها حاکی 
حدود 71 هزار کودک 10 تا 14 سال سیگار 
به   ۲010 سال  در  آمار  این  ولی  می کشیدند، 

بیش از 4۲6 هزار نفر افزایش یافت. 

حجم گسترده ای از تبلیغات سیگار 
اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست و 
در ظاهر هیچ قانون خاصی هم برای ممانعت 
از استعمال سیگار در این کشور وجود ندارد. 
کرده اند  اذعان  کشور  این  از  کنندگان  بازدید 
حجم  با  اندونزی،  فرودگاه  به  ورود  با  که 
روبرو  سیگار  انواع  تبلیغات  از  گسترده ای 
جهانی،  بهداشت  سازمان  گفته  به  شده اند. 

 5 از  بیش  ساالنه  سیگار  و  تنباکو  مصرف 
میلیون نفر را در جهان به کام مرگ می کشاند 
استعمال  نرخ  سازمان،  این  آمارهای  طبق  و 
سیگار در اندونزی نسبت به 40 سال گذشته، 
عامل  ساالنه  و  است  شده  برابر   6 حدود 
این کشور محسوب  در  نفر  مرگ 400 هزار 
می شود. از آن جا که اندونزی به تازگی اقدام 
به استفاده از تصاویر و پیام های هشدار دهنده 
روی بسته بندی های سیگار کرده است، تاکنون 
بهداشت  سازمان  تنباکوی  کنترل  معاهده  به 
که  این  وجود  با  است.  نشده  ملحق  جهانی 
عالمت »سیگار کشیدن ممنوع« در بخش های 
است،  شده  نصب  بهداشت  مراکز  مختلف 
حمل  سیستم های  و  آموزشی  مؤسسات  در 
و  خصوصی  شرکت های  عمومی،  نقل  و 
رستوران های این کشور هیچ گونه ممنوعیتی 
پایین  ندارد.  وجود  سیگار  استعمال  پیرامون 
اندونزی،  در  سیگار  قمیت  و  مالیات  بودن 
تولید کنندگان سیگار و تنباکوی این کشور را 
به تبلیغ هر چه بیشتر محصوالت خود ترغیب 

کرده است. 

آزادانه  سیگار  تبلیغات  اندونزی  در 
انجام می شود

علی رغم پیشنهاد سازمان های جهانی مبنی بر 
اعمال نرخ مالیات باالتر بر محصوالت دخانی 
دولت  محصوالت،  این  تبلیغ  ممنوعیت  و 
اندونزی تمایل زیادی به اجرای این پیشنهادات 
از خود نشان نداده است و کارخانه های تولید 
اقدام  آزادانه  کشور،  این  در  تنباکو  و  سیگار 

شهرها  سطح  در  خود  محصوالت  تبلیغ  به 
می کنند. البته دولت اندونزی در تالش است 
و  کند  ممنوع  کودکان  به  را  سیگار  فروش 
دارد فروشندگانی که  نیز قصد  امر  این  برای 
مجازات  را  می فروشند  سیگار  کودکان  به 
کافی  اجرایی  ضمانت  نبود  دلیل  به  اما  کند؛ 
برای این امر، مصرف سیگار در میان کودکان 
وجود  باالیی  سطح  در  همچنان  اندونزیایی 
ترک  که  است  داده  نشان  پژوهش ها  دارد. 
سیگار در کودکان دشوارتر از افراد بالغ است، 
به این دلیل که امکان استفاده از برچسب ها و 
دلیل  به  کودکان  در  دار  نیکوتین  آدامس های 
قوی بودن این محصوالت، امکان پذیر نیست. 
کودکان  ترک  راه  تنها  کارشناسان،  عقیده  به 
سیگاری و پیشگیری از اعتیاد سایر کودکان به 
آنها  سیگار، آموزش مناسب و سرگرم کردن 
بازی و سایر سرگرمی های مفید و  با اسباب 
مؤثر است. سیستم های آموزشی نیز می تواند 
طرح ها  این  موفقیت  در  مؤثری  بسیار  نقش 
ایفا کند. آموزش به کودکان درباره اعتیادآور 
برای سالمت  دخانی  ماده  این  بودن  مضر  و 
در  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بدن 
جلوگیری از گرایش آنها به کشیدن سیگار و 
نیز عدم تبعیت از هم ساالن و دوستان نقش 
مهمی ایفا می کند. البته به دنبال اعمال قوانین 
و  تنباکو  کنترل  و  سیگار  پیرامون  مقرراتی  و 
محصوالتی از این دست و اعمال محدودیت 
اندونزیایی  کشاورزان  تنباکو،  بازار  در  هایی 
بارها نسبت به این اقدامات اعتراض کرده اند.

 

گزارش های موجود نشان می دهد که بیش از 30 درصد کودکان اندونزیایی قبل از رسیدن 
به 10 سالگی سیگاری می شوند و با این روند، در آینده نزدیک 80 میلیون کودک در 

اندونزی هدف تولید کنندگان سیگار خواهند بود.

تبلیغات سیگار در اندونزی
 ۲003 سال  در  اندونزی  در  سیگار  تبلیغات 
ارزشی بالغ بر ۲50 میلیون دالر در برداشت. 
ترین  بزرگ  از  یکی  به  اندونزی  واقع،  در 
شده  تبدیل  دنیا  در  تنباکو  تولید  قطب های 
است. با وجود تبلیغاتی که به صورت هشدار 
کشورهای  در  سیگار  مصرف  منع  زمینه  در 
اندونزی  در  همچنان  دارد،  وجود  مختلف 
انواع  تبلیغ  برای  بزرگ  تبلیغاتی  تابلوهای 
مختلف سیگار در سطح کشور پراکنده است. 
دولت  است  معتقد  جهانی  جامعه  رو  این  از 
کشور  در  را  سیگار  تبلیغات  باید  اندونزی 
بسته  طراحی  با  و  برساند  حداقل  به  خود 
بندی های حاوی نکات هشدار دهنده درباره 
مضرات استعمال سیگار و محدود کردن بازار 
بزرگی  گام  محصوالت،  قبیل  این  فروش 
سیگار  مصرف  به  گرایش  آمار  کاهش  برای 
به  جهانی  بهداشت  سازمان  مسئوالن  بردارد. 
برای  اند که  این کشور توصیه کرده  مقامات 
سیگاری،  افراد  و  کودکان  آمار  آوردن  پایین 
خطرات  درباره  هشداردهنده  پیام های  باید 
سیگار  بندی های  بسته  روی  سیگار  استعمال 
همراه با تصاویری مرتبط با بیماری های ناشی 
بر  عالوه  تا  شود  حک  سیگار  استعمال  از 
کشیدن  به  کودکان  انگیزه  و  گرایش  کاهش 
مضرات  به  نسبت  نیز  را  آنها  آگاهی  سیگار، 
این،  بر  عالوه  برود.  باال  دخانی  ماده  این 
افزایش  با  باید  نیز  والدین و معلمان مدارس 
آگاهی و اطالعات کودکان، حساسیت آنها را 
نسبت به این موضوع و پیامدهای ناشی از این 

رفتار خطرناک بیشتر کنند.  

منابع: 
- newsfeed.time.com
- telegraph.co.uk
- abcnews.go.com
- loc.gov
- pmi.com
- dangerousminds.net
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گفت:  احمر  هالل  جوانان  سازمان  معاون 
در  دخانیات  از  عاری  محله  ملی  طرح 
700 محله توسط 7 هزار دانش آموز عضو 
با  سازمان  این  آموزی  دانش  کانون های 

شعار »گل به جای سیگار« اجرا شد.

سعید بابایی با اشاره به اینکه طرح ملی محله 
سالمت  حفظ  هدف  با  دخانیات  از  عاری 
انسان ها و کاهش بیماری های ناشی از مصرف 
همین  بر  افزود:  است،  شده  اجرایی  سیگار 
بین  از 7 ماه گذشته همکاری خوبی  اساس، 
معاونت سالمت و تندرستی وزارت آموزش 
بهداشتی  اداره سالمت معاونت  و پرورش و 
وزارت بهداشت آغاز و بیش از ۲۲ هزار بسته 
آموزشی متناسب با گروه های سنی مختلف و 

با هدف ارتقای سالمت، تدوین شد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی وزارت 
بهداشت، کاهش شیوع بیماری های غیرواگیر 
ملی  »طرح  مانند  طرح هایی  اجرای  است، 
در  موثری  گام  را  دخانیات«  از  عاری  محله 

این جهت دانست.
سازمان  آموزی  دانش  و  دبستانی  پیش  معاون 
براساس  کرد:  تصریح  احمر  هالل  جوانان 
سرطان ها  حاضر  درحال  موجود،  آمارهای 
دومین عامل و بیماری های ریوی نیز، جزو 5 
عامل اول مرگ و میر در کشور هستند. بنابراین 
با هدف تغییر در سبک زندگی افراد و کاهش 
مصرف سیگار در جامعه، هدف گذاری و تصمیم 
گرفته شد که از سنین پایین، آموزش هایی را به 
صورت غیرمستقیم به نوجوانان ارائه کنیم تا آنها 

یاد بگیرند سیگار نکشند.
اجرای  ما در  بابایی عنوان کرد: رویکرد دیگر 

در طرح محله عاری از دخانیات؛

اهدای گل 
به افراد سیگاری 
و تشویق آنان به ترک سیگار 

»طرح ملی محله عاری از دخانیات« این بود که 
کار به صورت داوطلبانه و با مشارکت نوجوانان 
شود.  انجام  آموزی  دانش  کانون های  داوطلب 
این  احمر،  هالل  به  مردم  اعتماد  به  باتوجه 
نوجوانان بهتر می توانند افراد را جذب کنند و 
از طرفی با هدف فعال شدن کانون های دانش 

آموزی، این طرح در کانون ها اجرایی شد.
معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان 

جوانان گفت: اما پیام این طرح، در قالب یک 
داستان و به گونه ای بود که خود دانش آموز 
دانش  این شکل،  به  باشد.  مخاطب  و  محور 
آموزان، می توانند مسئولیت خود را به خوبی 

ایفا کنند و مسئولیت پذیر باشند.
آموزی  دانش  کانون های  نوجوانان  افزود:  وی 
سازمان جوانان هالل احمر با همکاری آموزش و 
پرورش در محالت حاضر شدند و با اهدای گل 

به افراد سیگاری، آنها را به ترک سیگار تشویق 
می کردند. همچنین فراموش نکنیم که بیماری های 
مزمن در کشور افزایش یافته است که ریشه آن 
تغذیه  از جمله  انسان ها  در شیوه غلط زندگی 
استعمال  و  فیزیکی  فعالیت  نداشتن  نامناسب، 
دخانیات است، استان های تهران، کردستان، قم و 
یزد نیز از جمله استان های فعال در اجرای طرح 

ملی محله عاری از دخانیات بودند. 

داروی  رئیس سازمان غذا و 
و  درمان  بهداشت،  وزارت 
آموزش پزشکی کشور گفت: 
با حذف دخانیات و سرمایه 
سالمت،  حوزه  در  گذاری 
سن امید به زندگی ایرانیان10 

سال قابل افزایش است.
در  دیناروند،  رسول  دکتر 
صبحانه  جشنواره  حاشیه 
سالمت در ساری با اشاره به 
زندگی  به  امید  سن  افزایش 
انقالب  از  پس  کشور  در 
امید  افزایش  گفت:  اسالمی 
دستاورد  مردم  زندگی  به 
بزرگی است و می توانیم امید 
به زندگی را 10 سال افزایش 

دیناروند مطرح کرد:

10 سال افزایش 
امید به زندگی

 با حذف دخانیات 

دهیم و یکی از مهمترین کارها سرمایه گذاری در شیوه زندگی است.
وی با تاکید بر اینکه دخانیات باید حذف شود و با اعتیاد مبارزه و روی تحرک 
سرمایه گذاری کنیم، گفت: در این صورت می توانیم 10 سال به میانگین سن 

امید به زندگی مردم افزوده کنیم.
دیناروند یادآور شد: تهدیداتی که در جهان زندگی مردم را به خطر می اندازد 
در ایران نیز هست زیرا نوع زندگی به سمت صنعتی شدن در پیش است که 
مخاطراتی را در پیش دارد و به همین دلیل نظارت دستگاههای مربوط را طلب 

می کند.
وی گفت: در بسیاری از کشورها وزارت غذا و دارو وجود دارد که نشان از 

اهمیت سالمت است.
دیناروند، سالمت غذا را وابسته به نظارت متولیان امر دانست و گفت: غذاهای 

تولیدی باید عاری از آالینده ها، سموم و فلزات سنگین باشد.
و  چاقی  کشور،  مردم  از  نیمی  وزن  اضافه  و  چاقی  به  اشاره  با  دیناروند، 
انواع سرطان،  مانند  قابل واگیر  بیماری غیر  افزایش  باعث  را  نادرست  تغذیه 

بیماری های قلبی، عروقی، تنفسی، اعصاب و روان و دیایت برشمرد.
رئیس سازمان غذا و داروی کشور، کم تحرکی  و تغذیه نامناسب  از عوامل 

اصلی چاقی و بروز بیماریهای غیر واگیر برشمرد و بر لزوم ترویج شیوه زندگی 
سالم و فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد. 

برخی از دالیل گرایش 
دانش آموزان دبیرستانی 
به سیگار 
دکتر مرتضی مهرآیین، روانشناس: دالیل فردی مانند روحیه سرکشی، کاهش 
ارتباط با اطرافیان، اطالعات ناکافی و نادرست از آثار مصرف دخانیات، داشتن 
نگرش مثبت و احساس بی تفاوتی نسبت به دخانیات و نداشتن توانایی مقابله 
گروه  در  که  می باشند  سیگار  مصرف  به  گرایش  علل  از  دوستان،  اصرار  با 
همساالن، داشتن دوستان و هم کالسی های سیگاری، فرد را مستعد سیگاری 

شدن می کند.
با  ارتباط  کاهش  والدین،  بودن  به سیگاری  می توان  علل خانوادگی  از جمله 
والدین، فرق گذاشتن والدین بین فرزندان )به خصوص دختران(، سخت گیری 

بیش از حد والدین )به ویژه در پسران( اشاره کرد که این موارد موجب تمایل 
نوجوان دبیرستانی به مصرف سیگار می شود. برخورد نامناسب والدین در برابر 
فرزندانی که به سیگار تمایل پیدا می کنند، موجب ایجاد چرخه معیوبی می شود 
که در آن مصرف سیگار، برخورد نامناسب و مصرف مجدد سیگار را به همراه 

خواهد داشت. 
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دو هفته نامه کارت قرمز
صاحب امتیاز: جمعیت مبارزه با استعمال 

دخانیات ایران
مدیرمسئول: دکترمحمدرضا مسجدی

سردبیر: آزاده نظری 
مدیر هنری: کوروش شبگرد  

دبیر تحریریه: امیر شفیعی
دبیر اجرایی: علی عطا طاهری 

info@iata.org.ir :پست الکترونیک


