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از گوشه و کنار

حرکتی درراستای جبران کسری بودجه دولت و سود بیشتر صنعت دخانیات

افتتاح مرکز شبانه نگهداری از
معتادان در «دره فرحزاد»

روزی  10میلیاردتومان سیگار میکشیم
براساسآخرینتحلیلسازمانجهانیبهداشت،ایرانبههدفکاهش 30درصدیمصرفدخانیاتتاسال2025
نمیرسدودرعوضمرگومیرناشیازبیماریهایغیرواگیرافزایشمییابد.صنعتدخانیاتامروزبازاربالقوه  نوجوانان
و زنان را هدف قرار داده است؛ درصد زنان و نوجوانان  سیگاری در ایران بسیارباالست مسئلهای که  دخانیاتنمیتواند از
آنچشمپوشیکند.ایندرحالیاستکهایرانبهعنوانعضو( FCTCکنوانسیونجامعمبارزهبادخانیات)درخصوص
مبارزهبامصرفدخانیاتطیسال 2017افتداشتهونمرهپایینتریگرفتهاست.

آذر فخری ،روزنامهنگار

مدتی اســت بحث و جدل در مورد
افزایشمصرفسیگاروقلیانباالگرفته
است .حتی با وجود تکانشهای ارزی و
گرانشدنهمهچیزوبهتبعآنسیگار،از
مصرفآننهتنهاکمنشدهکهبهطرزی
باورنکردنی ،افزایش هــم پیدا کرده.
افزایش مصرف سیگار با سن شروع به
کشیدن ســیگار رابطه معکوس دارد؛
سیگاریهاکمسنوسالترشدهاند.
با ایــن وصــف ،ســیگاری بودن
دانشجوهای دخترو پســر جای خود
دارد .آنها  18سال را رد کردهاند و اگر
بخواهی در مورد مضرات و آسیبهای
جســمی ســیگار برای آنها صحبت
کنی ،خودشان به مواردی که تو اشاره
میکنی ،نکتههای بــه روزتری اضافه
میکنند .یعنی داستان اصال ربطی به
ناآگاهی از مضرات سیگار ندارد؛ آنهم
در عصر ارتباطات و با این حجم از اخبار
مجازی و واقعی .مســئله این است که
وقتیازدانشجوودانشآموزمیخواهی
به خاطر خودش سیگار را کنار بگذارد،
در حالیکه پکی عمیق به ســیگارش
میزند میگوید :حرام که نیست! جرم
همنیست!
همهاینهارابگذاریددرکنارفیلمها
و سریالهای سیما و شبکه خانگی که
در آنها ،هنرپیشــههای نقش اول و
معموالمحبوب،سیگارمیکشندوباپز
و پرستیژی که به خود میگیرند نوعی
الگوی رفتاری به بینندگان اغلب جوان
خود ارائه میکنند؛پزوپرستیزیکهبه
نوعیتبلیغاتشرکتهایتولیدسیگار-

بخوانید شــرکت دخانیات -محسوب
میشودوپولخوبینصیبتهیهکننده
ودیگرعواملمیکنند.
واقعیت دردآور جامعه ما در ارتباط
با ســنین نوجوانی و جوانــی ،درهم
آمیختگی برخی قوانین در رابطه با سن
بچههاست .وقتی به دختر  15سالهای
که در حال کشیدن ســیگار یا قلیان
است ایراد میگیری خیلی راحت توی
چشمهایت زل میزند و میگوید پس
چهطورمیتوانمدرهرسنیکهخواستم
یا خواســتند ازدواج کنم؟ آن میشود
اما برای سیگار باید منتظر  18سالگی
باشــم؟ و خودش و دوستانش قهقهه
میزنندبهخاطراینهمهتناقض.
آنهایــی هم که پایبند شــرعاند،
میگویند موردی در مورد حرام بودن
دخانیات پیــدا نکردهاند .یــا حداقل
اینطورپاسخمیدهندکهمرجعتقلید
ما آنرا حرام نکرده .و باز ذهن ما درگیر
خوانشهــای مختلف شــرع و احکام
میشود؛ هر کسی میتواند با تاسی از
مرجع خــود ،کاری را بکند که دیگری
با تقلید از مرجع خــود نمیتواند! برای
همین هــم اغلب افــراد دنبال مرجع
تقلیدی هستند که نسبت به دیگران
آسانگیرتر باشد و مثال به قول یکی از
همین بچههای زیر  18سال ،خودش
هم اهل دود باشد«:این بهتره .خودش
حالمارودرکمیکنه!»
پسدراینمجال،قرارنیستدرباره
مضرات و آسیبهای سیگار کشیدن و
استفادهازمواددخانیحرفبزنیم.فقط
میخواهیمحولوحوشچندعددورقم
با هم صحبت کنیم .اعداد و ارقامی که
سیر صعودی در پیش گرفتهاند و کسی
همنگرانشاننیست.

ماچهقدرسیگارمیکشیم؟
خبر خوش اینکه ما هنوز جایی در
میان  20کشور نخست مصرفکننده
دخانیاتقرارنداریم.وخبربداینکهبعد
از کشور برمه ،دومین کشور وارد کننده
ســیگار قاچاق به کشور هستیم یعنی
در حالیکه ســهم بازار دخانیات ایران
در جهان نیم درصد اســت اما در حوزه
قاچاق،حرفنخسترامیزنیم.
و این در حالی اســت که شــرکت
دخانیات خودمان ســال گذشته 12
میلیارد نخ سیگار تولید کرد و تصمیم
دارد این میــزان را بــه  15میلیارد نخ
برســاند .آنهم در حالیکه  70درصد
مواداولیهتولیدسیگاروارداتیاستوبه
دلیل مشکالت ارزی و اقتصادی قاعدتا
بایدباوارداتاینمواددچارمشکلشده
باشیم.بایکحسابسرانگشتیوبااین
حجم از قاچــاق و تولید داخلی متوجه
میشــویم ایرانیها روزانه معادل ۳۰
میلیاردتومانسیگارمیکشند.
حســن آذری پورعضــو کمیته
سیاســتگذاری کنتــرل دخانیات،
آمار رسمی مصرف ساالنه  ۵۵میلیارد
نخ سیگار در ایران را «دروغ صنعت»
دخانیــات میداند؛ مصرف ســاالنه
سیگار در کشور بین  65تا  70میلیارد
نخ است  .این مقدار نسبت به  10سال
گذشته افزایش نشان میدهد .طبق
برآوردها ساالنه حدود  65ميليارد نخ
سيگار در كشــور مصرف ميشود كه
اگر اين رقم را بر  20تقســيم كنيم،
معادل ســه ميليارد و  250ميليون
پاكت سيگار ميشود .که  25ميليارد
نــخ واردات رســمي 35 ،ميليارد نخ
توليد داخل و ســاير نخهاي سيگار
قاچاقی وارد ميشود.

در فیلمها و سریالهای
سیماوشبکهخانگی،
هنرپیشههاینقشاول
ومعموالمحبوب،سیگار
میکشندوباپزوپرستیژی
کهبهخودمیگیرندنوعی
الگویرفتاریبهبینندگان
اغلب جوان القا و البته پول
خوبینصیبتهیهکنندهو
دیگرعواملمیکنند
حاال که پای اعــداد و ارقام در میان
است صرفا جهت اطالع باید بگوییم که
ساالنه بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان
برای تشخیص و درمان عوارض ناشی
ازمصرفسیگاردرایرانهزینهمیشود
و در جهــان هر 6ثانیه یک ســیگاری
میمیرد.
قانونداریم
کسیاهمیتنمیدهد!
ایرانازقانونجامع«کنترلومبارزه
ملی با دخانیات در کشــور» برخوردار
است؛ قانونی که  15شــهریور 1385
در کشور به تصویب رسیده و شامل 20
ماده اجرایی اســت اما به درستی اجرا
نمی شــود .یعنی با گذشت 12سال از
تصویب ،همچنان شاهد ضعف اجرایی
آنهستیم.
طبق ایــن قانون ،فــروش و عرضه
دخانیات به افراد زیر 18ســال توسط
عرضهکنندگان ممنوع است و متخلف
باید عالوه بر ضبط فرآوردههای دخانی
کشف شــده ،به جزای نقدی محکوم
شود اما شاهدیم که ســیگار حتی به
صورت نخی ،توسط مغازهها و دکههای

روزنامه فروشی به نوجوانان کم سن و
سالفروختهمیشود،یعنیمنعیبرای
خریدوجودندارد.
طبق آما ر در  ۲۰سال گذشته سن
شــروع اعتیاد به ســیگار حدود اوایل
دهــه دوم زندگی افراد بوده اســت اما
در مدت دو ســال اخیر ،این شاخص به
سن ۱1سالگی کاهش پیدا کرده است.
این در حالی اســت که در کشور هیچ
برنامهای برای باال بردن سطح فرهنگ
ضددخانیاتدربینافرادکمسنوسال
وجود ندارد و حتی خانوادهها با ترویج
قلیانکودکانرابهسویدخانیاتسوق
میدهند.
بهگفتهاصغرسلیمینمایندهسمیرم
در مجلس«:در دسترس و ارزان بودن
سیگار ،کمبود و نبود تفریحات سالم،
عدمفرهنگسازیمناسبوآموزش»از
عواملمؤثردرافزایشمصرفدخانیات
اســت .این نماینده مجلــس از دولت
خواسته اســت «گامی جدی» برای
اجرایقوانینمربوطبهدخانیاتبردارد.
بهزاد ولیزاده ،مســئول دبیرخانه
ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت
بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی
هم میگوید«:این افزایش به این علت
رخ میدهد کــه وزارت صنعت مجوز
فروشبرخیسیگارهارادرمراکزفروش
بهعنوان ســیگار الیت -سبک -صادر
میکند.ظاهراینسیگارهابرایجوانان
و زنان گمراهکننده اســت .آنان تصور
میکنند مصرف این گونه ســیگارها
آسیبی به سالمتشــان وارد نمیکند
و حتی مصــرف آنرا نوعــی کالس
اجتماعیمیدانند».
ولیزاده توضیح میدهد «:افرادی
که سیگار «اسلیم» مصرف میکنند بر
اینباورندکهبامصرفآن،الغرمیشوند
اما اطالعات سازمان جهانی بهداشت
برعکس این مساله را ثابت کرده است.
مطالعاتسازمانجهانیبهداشتنشان
میدهداینسیگارهافرقیباسیگارهای
متعارف در بسته بندیهای استاندارد
ندارند و حتی چون باریکتر هستند،
فرد تعــداد نخهای بیشــتری مصرف
میکند و حجم بیشتری از نیکوتین را
واردبدنمیکند».
ولیزاده میگوید مــا برای کاهش
مصرف ســیگار نه تنها به سازمان ملل
متحدتعهدداریمبلکهقراراستتاسال
،1404حدود 30درصدازمصرفسیگار
درکشورنیزکاستهشود.
ازآمارجهانیتاآمارداخلی
بر اساس آمار ســازمان بهداشت
جهانی در سالهای اخير ،گرايش به
مصرف ســيگار در بين افراد جامعه
و بهخصــوص جوانــان گســترش
روزافزونی داشــته اســت .سازمان
بهداشت جهانی هشدار داده است در
هر شش ونيم ثانيه يك نفر بر اثر ابتال
به امراض ناشــی از مصرف دخانيات
جان خود را از دست میدهد .استفاده
از دخانيات ســاالنه باعث مرگ 4/9
ميليون نفر ميشــود و انتظار میرود
طي  20ســال آينده اين رقم دو برابر

دولت در بودجه 98درآمد
حاصل از فروش سیگار
را 15هزار میلیارد ریال و
مالیات بر فروش سیگار را
 ۶۳۱میلیاردتومانتعیین
کرده است .بنابراین دولت
سال آینده از فروش و
مصرف سیگار بیشاز۲.۱
هزارمیلیارد تومان درآمد
کسبخواهد کرد
شود .تعداد مصرفكنندگان دخانيات
همچنان رو به افزايش است و احتمال
میرود كه از  1/3ميليارد نفر در حال
حاضر به 1/7ميليارد تا ســال2025
برسد.
دخانیات عامل مرگ 60هزار ایرانی
در سال اســت .در حالیکه ساالنه 16
هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در ایران
کشتهمیشوند .ساالنه 10هزارمیلیارد
تومان از پول مردم صرف دخانیات شده
و 20تا 30هزارمیلیاردتوماننیزهزینه
درمانبیماریهایناشیازآنمیشود.
آماری کــه شــاید در ارزیابیها و
بررسیهای جدید ،با افزایش هرچه
بیشــتری نیز همراه شود ،زیرا بهزعم
کارشناســان و آسیبشناســان
اجتماعی میزان مصرف دخانیات در
کشور در طول ســالیان اخیر با سیر
صعودی همراه بوده که به تعبیری باید
گفت این نارسایی بازخورد عدم توفیق
و موفقیت قابلتوجه در حوزه کنترل و
مهار بازار مصرف است.
امیدبودجهایدولتبهدخانیات!
درراستایبودجه 98الیحهبودجه،
دولت در جدول شــماره  5ماده واحده
الیحه بودجــه  98درآمــد حاصل از
مصرف ســیگار یا به عبارتی مالیات بر
مصرف سیگار را  15هزار میلیارد ریال
تعیین کرده است.همچنین مالیات بر
فروش سیگار نیز  ۶۳۱میلیارد تومان
درنظرگرفته شدهاست.بنابرایندولت
سالآیندهازفروشومصرفسیگاربالغ
بر  ۲.۱هزارمیلیارد تومان درآمد کسب
خواهدکرد.
به این ترتیب ،با امیدی که دولت
به این نحوه از درآمدزایی بسته تا کسر
بودجه ســال  98خود را جبران کند،
نمیتوان امیدی به کنترل تولید و یا
قاچاق مواد دخانی داشت .در جاییکه
قرار است از مالیات حاصل از مصرف
سیگار چنان مبلغ کالنی وارد جیب
دولت بشود ،مسلما ترجیح سال آینده
هم چشم بستن و نادیده گرفتن این
معضل بزرگ اجتماعی خواهد بود که
گریبان نوجوانان و جوانان ما را گرفته
است .همه این هزینهها را بگذارید در
کنار هزینه درمان بیماریهای ناشی
از مصرف مواد دخانی تــا بدانید که
عدم توجه به نشاط و تحرک جوانان،
چگونه در حال از بین بردن ظرفیتها
و ســرمایههای اجتماعی یک کشور
است.

یادداشت

دلدادگی و آزادگی؛ ماموریت غیر ممکن!
آسیه ویسی

بگذارید از همین اول تلکیفمان را روشن
کنیم که نه فقط در میان زوجهای جوان که
تازه وارد زندگی مشترک شدهاند ،بلکه حتی
در رابطه زوجهای میانســال و مســن هم،
«تابآوری» و تحمل دیگری خیلی کم شده
است .زن ها و شــوهرها ،در چند سال اخیر
به شــدت درگیر «خرده جنایتهای زن و
شوهری» شدهاند؛ با رفتار و گفتار ،همدیگر
را آزار میدهند و در این مسیر چندان پیش
میروند که اگر کارشــان به طالق و متارکه
نکشد ،حتما به انزوا و ســکوت و بیتفاوتی

میرسد .بســیاری از خانوادههای ما اکنون
تحت چنین شــرایطی زندگی میکنند :هر
کســی به دنبال عالیق و خواستههای خود
اســت و برآن چه «دلش» میخواهد اصرار
دارد و به شــرایط خانــواده کــه طبعا باید
شرایطی مشارکتی باشد ،اهمیتی نمیدهد.
هر دو طرف برای خودش تصمیم میگیرد و
هیچکدام از دو ستون بنیادین خانواده با هم
صالح و مشورت نمیکنند.
اما واقعا داســتان چیست و این مشکل از
کجا میآید؟ آیا واقعا زنان و مردان از دو سیاره
جداگانه به زمین هبوط کردهاند و نســبت
روحی و معنوی و روانی خاصی با هم ندارند و

نمیتوانند در شرایط جغرافیایی و تاریخی که
قراردارند ،در کنارهم به توافق و نقاط مشترک
دست یابند .آیا واقعا این مریخیها و ونوسیها
عاجز از فهمیدن حرفهــای هماند و مدام
درگیر ســوءتفاهمی هستند که هیچ روزنی
نمیتوان به آن گشود؟
و جالبتراینکه همیــن دو موجودی که
بعدها اینهمه ادعای درک نشــدن از سوی
دیگری دارند ،وقتی در ابتدای آشــنایی در
قالب دو دلداده با هم مواجه میشوند ،همه
ابعاد رابطــه در اوج تفاهم و همدلی اســت؛
انگار که یک روح باشــند در دو بدن .اما همه
این ماجرا تا وقتی دوام دارد که این دو دلداده

زیر یک ســقف نرفتهاند و منافع شخصی و
سلیقههای خاص جنسشان ( بهعنوان یک
زن و یک مرد) تداخل پیدا نکرده است.
اینرا هم از یاد نبریم که سنتها و عرفی
که بر روابط خانوادگی حاکم است و انتظاراتی
که جامعه از این دو جنس دارد و به آنها القا
میکند ،در این تضاد و تعارض موثر اســت.
مردان و زنــان ما امــروز ناچارند نقشهای
جنسیتی خود را بازتعریف کنند و براساس
همین بازتعریفها ،انتظارات خود از همدیگر
را مشخص کنند.
این روزهــا تقریبــا هیــچ زن و مردی
نمیتواند بــا تعریفهای  10ســال پیش و
یا عرف و ســنت نسل گذشــته وارد زندگی
خانوادگی شــود .اما همه ماجــرا در ذات و
کنه خود برمیگردد به میــزان پختگی هر

دوجنس .آنچنان که «فرانک بورسیل» در
کتاب «مردن از عشــق» دربارهشان چنین
میگوید «:قتی دو انســان پختــه و معنوی
به هــم دل میبازنــد ،یکــی از بزرگترین
پارادوکسهای زندگی اتفاق میافتد .یکی
از زیباتریــن پدیدههای جهان هســتی رخ
میدهد؛ آنها با هم هســتند و در عین حال
به شدت مستقل و تنها هستند! آنقدر به هم
نزدیکند که انگار هر دو آنها یک نفرند .اما در
عین حال با هم بودنشان فردیتشان را نابود
نمیکند .با هم هستند و تنها هستند .با هم
بودنشــان کمک میکند که تنها باشند.دو
انســان پخته و معنوی اگر عاشق هم شوند،
بدون حس مالکیت ،بدون سیاســت ،بدون
ریاکاری ،به هــم کمک میکننــد که آزاد
باشند!»

معاون توسعه پیشــگیری و درمان بهزیستی
استان تهران از راهاندازی یک مرکز نگهداری شبانه
(شلتر)ازمعتاداندردرهفرحزادتهرانخبرداد.
فرزانه جوادی با بیان اینکه یکــی از اهداف و
برنامههای ســازمان بهزیســتی در بحث کاهش
آسیبهای اعتیاد ،راهاندازی مراکز کاهش آسیب
در دو بخش است ،گفت :یک بخش از این خدمات
مربوط به مراکز گذری یا  DICاست که خدمات را
به شکل روزانهارائه میدهند و بخشی هم مربوط به
مراکزسرپناهشبانهیاشلترهاستکهظرفیتآنها
 ۴۰نفر اســت .وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به
نیازسنجی منطقه فرحزاد و بازدیدهای میدانی از
ترددمعتادانپرخطردراینمنطقه،ضرورتاحداث
یک شلتر برآورد شده است ،افزود :به مناسبت دهه
فجر در منطقه فرحزاد ،این شلتر افتتاح و قرار است
معتادان پرخطر دره فرحزاد را پوشش دهد .معاون
توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران
درادامهتصریحکرد:باتوجهبهسردیوبرودتهواو
همزمانبافصلزمستان،ظرفیتاینمرکز ۴۰نفر
است،امادرصورتضرورتاینمرکزمیتواند ۷۵تا
 ۸۰نفرراهمپذیرشکند.جوادیدربارهنحوهاطالع
رســانی به معتادان منطقه نیز اظهار کرد :به دلیل
سردی هوا تیمهای امدادرســانی را در این شبها
موظف کردیم تا به پاتوقهــا و محل تجمع و تردد
معتادان پرخطر و کارتن خوابها بروند و اطالعات
اینشلترهارابرایاستفادهدراختیارشانقراردهند.
معاون رئیسجمهوری:

اختالل ارتباطی از آسیبهای
حوزه خانواده است

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری
گفت:درحالحاضربحث«اختاللارتباطی»یکی
از آسیبهای مهم و اساسی حوزه خانواده است که
بایدبیشتربهاینموضوعتوجهکرد.
معصومهابتکارروزچهارشنبه( 17بهمنماه)در
دیدار با وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی
کشورافزود:اقداماتاساسیدراینزمینهانجامشده
استکهبههمینمنظورانجمنجامعهشناسیایران
در همکاری با این معاونت در تمام استانها نشست
تســهیلگری تحت عنوان مهارتهای ارتباطی و
گفتوگویخانوادهرااجراکردهاست.
وی اظهار داشت :در مرحله اول به مسئلهیابی
و مسالهشناســی خانوادهها پرداخته شده است،
همچنین نشســتهایی بــا تشــکلها ،احزاب،
دانشگاهیان و فعاالن این حوزه داشــته و از آنها
دعوت کردهایم به موضوع خانواده ورود کنند .البته
مرحلهدوماینبرنامهبهشکلوسیعترودر 50شهر
انجام خواهد شد و روی مهارتهای خوب شنیدن،
گفتوگو و مــواردی همچون خشــونت رفتاری
و کالمی ،ســوءتفاهم و همچنین لکنت زبان کار
میشود .ابتکار به اجرای طرح تابآوری اجتماعی
کهسومینسالاجراراپشتسرمیگذاردوتنظیم
نقشــه راه تابآوری در  31اســتان و تربیت 960
تسهیل گر اشاره کرد و اظهار داشت :به لحاظ اینکه
کار ما و شما از جهاتی و در مواردی با هم همگرایی
دارد ،اگر اتاق های فکر ما با هم تبادل نظر و اندیشه
داشته باشند ،قطعا کمک بزرگی برای پیشبرد این
طرحخواهدبود.
رئیس سازمان بهزیســتی کشور با بیان اینکه
موازیکاریوهمپوشانیهادرحالحاضرزیاداست
و همین موجب شده تا فعالیتهای انجام شده در
مواردی یکدیگر را خنثی و بیاثر کنند ،بر تفکیک
و مشخص شــدن حوزه فعالیتها تاکید و اظهار
امیدواری کرد که با مشخص شــدن حد و مرزها،
تداخالتبهحداقلبرسدوانرژیهایموجودبیش
ازاینبههدرنرود.
وحید قبــادی دانا تقویــت نهاد خانــواده را
موجب کاهش آسیبها عنوان کرد و افزود :اگر بر
فعالیتهای خانواده محور در بحثهایی همچون
اشتغالزایی ،توانمندسازی و مهارتهای زندگی
تاکیدکنیم،بهنتایجبهتریخواهیمرسید.

