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صنایع مختلف این روزها هر چند 
حال خوبــی ندارند، امــا دخانیات در 
ایران وضعیت رو به رشــدی دارد؛ بنابر 
اظهــارات اخیر رئیس هیــات مدیره 
انجمن دخانیات، در ۹ ماهه نخســت 
امسال، ســه  هزار و ۷۰۰ تن تنباکو در 
کشور تولید شده اســت. عددی که از 
رشد ۹۸ درصدی تولید نسبت به سال 

گذشته خبر می دهد!
اما چگونه است که صنعت دخانیات 
شرایط مشــابه صنایع دیگر را ندارد و 
از رشــد قابل قبولی برخوردار است؟ 
برخی کارشناسان این رشد مطلوب را 
در سایه سیاست حمایتی می دانند که 
نصیب این صنعت شده و قیمت عرضه 
آن را به نسبت ســایر برندهای وارداتی 
سیگار ارزان تر نگه داشته است. قیمتی 
که هر چند خبر اخیــر افزایش مالیات 
بر فروش محصوالت دخانی در بودجه 
سال آینده می توانست آن را تغییر دهد، 
اما جزئیات بیشــتر از این الیحه نشان 
می دهد حمایت از سیگار هنوز اولویت 

دولتمردان در کشور است.
 حمایت از دخانیات

 در قانون توسعه
براساس قانون برنامه پنجم توسعه 
دولت موظف بود تا کل واردات سیگار با 
برند اصلی را در پایان این برنامه به تولید 
داخل تبدیل و با توان داخلی نیاز مصرفی 

کشور را تامین کند. برخالف بسیاری از 
موضوعات مطرح در این برنامه توسعه، 
این موضوع در ســال ۹۷ محقق شد و 
حتی در سال ۹۸، ۱۵۴ میلیون نخ سیگار 
هم صادر شد. بسیاری این موفقیت در 
فروش را زیر ســایه عرضه ارزان سیگار 
دانسته و معتقدند این موضوع نتیجه 
عدم اجرای سیاست های سالمت محور 
اســت و قربانی این افزایــش فروش، 

سالمتی شهروندان است.
 دخانیات در الیحه بودجه 

سال آینده
در حالی که براســاس آمــار، ایران 
۱۰ میلیون مصرف کننده سیگار دارد 
و عمده ترین دلیل بروز ســرطان  ریه، 
بیماری هــای قلبی وعروقــی، پوکی 
اســتخوان، بیماری های خودایمنی و 
... سیگار اســت، اما اخبار می گوید که 
چتر حمایت از این محصول گسترده تر 
خواهد شد. هر چند خبر اخیر افزایش 
مالیات بر فروش محصــوالت دخانی 
در بودجه ســال آینده کشور به میزان 
۹۰ درصد، برای مخالفان ســیگار این 
نوید را داد که با افزایش چشمگیر قیمت 
عرضه، مصرف سیگار کاهش پیدا کند، 
اما به گفته کارشناســان این مالیات بر 
تولید تعلق گرفته و ســخنی از مالیات 
بر خرده فروشــی که اصلی ترین عامل 
در افزایش قیمت سیگار است، در میان 

نیست.
در همین بــاره بهزاد ولــی زاده، 
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل 
دخانیات وزارت بهداشــت به ایســنا 

می گوید: »متعاقب ابالغ قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در سال جاری، برآورد 
شده است که ارزش درآمدی دخانیات 
از ۱۲۳۱ میلیــارد تومــان به ۲۳۱۰ 
میلیارد تومان در سال آینده افزایش 
خواهد یافت. این درحالی است که در 
تبصره  قانون بودجه ۱۴۰۰ به ازای هر 
نخ سیگار تولید داخل ۲۵ تومان، تولید 
با نشان بین المللی ۵۰ تومان، سیگار 
وارداتی ۱۵۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی 
تنباکوی تولید داخل ۳۳۰۰ تومان و 
هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی 
۱۰ هزار تومان با ارزش درآمدی چهار 
هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان اخذ می شد 
که از الیحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده 

است«.
اعدادی کــه نشــان می دهد چتر 
حمایت دولت از سر صنعت دخانیات هر 
چند در بخشی از امور مربوط به مالیات 
حذف، اما حمایت پرقدرت تری نصیب 

این صنعت شده است.
مالیات حلقه مفقوده

در حالی که به اعتقاد کارشناســان 
مؤثرترین ابزار بــرای کاهش مصرف 
دخانیات، مالیات است، اما به گفته برخی 
مسئوالن حوزه سالمت، صنایع دخانی 
به بهانه افزایش قاچاق محصوالت دخانی 
مانع از اعمال مالیات بر خرده فروشــی 
سیگار می شوند و همین موضوع سبب 
شده است که این محصول مضر در قیاس 
با دیگر اقالم در کشور ارزان  تر باشد. به 
طوری که شاهدیم که گاهی قیمت یک 
پاکت سیگار از یک پاکت شیر ارزان  تر 

است. به اعتقاد همین افراد این ارزانی 
کار را برای کاهش ترغیب مردم به خرید 

سیگار سخت کرده است.
در همیــن بــاره بهزاد ولــی زاده، 
رئیس دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه 
با دخانیات وزارت بهداشــت می گوید: 
»اگر مالیات را افزایش دهیم، دیگر یک 
جوان نمی تواند با پــول تو جیبی خود 
سیگار تهیه کند. اکنون قیمت متوسط 
جهانی یک بسته سیگار حدود ۴.۵ دالر 
است، اما متوسط آن در کشور ما ۸ هزار 
تومان است. حال مشــاهده کنید چه 
فاجعه ای ما در بحث کنترل دخانیات 

در کشور داریم«.
در حالی که متوسط میزان مالیات 

مؤثر بر کاهش مصرف توسط سازمان 
جهانــی بهداشــت ۷۵ درصد قیمت 
خرده فروشی اعالم شــده است، اما در 
ایران این رقم حدود ۱۵ درصد قیمت 
خرده فروشی است. اما ســوال اصلی 
اینجاســت که علت کم بــودن میزان 
مالیات چیست و چه دستگاهی مسئول 

این موضوع هستند؟
در همین باره رئیس دبیرخانه ستاد 
کنترل و مبــارزه با دخانیــات وزارت 
بهداشت معتقد اســت: »ایراد در رأس 
دولت و مجلس است.  وزارت بهداشت 
پیشنهاد خود را می دهد؛ اینکه مالیات 
باید به این میزان باشد،  موضوع مهمی 
است اما عوامل صنایع دخانی در جلسات 
سیاست گذاری و تصمیم گیری دخالت و 
در این جلسات اعالم می کنند اگر مالیات 
را افزایش دهید، قاچــاق محصوالت 
دخانی زیاد می شــود. این موضوع بعد 
از عبــور از دولت به مجلــس می رود و 
در مجلــس نیز این افــراد نمایندگان 
را توجیــه می کنند که اگــر مالیات را 
افزایش بدهید، قاچاق زیاد می شــود و 
به این ترتیب جلو افزایش مالیات گرفته 

می شود«.
  افزایش ۳۰ درصدی
 مصرف دخانیات 

در این میان اما برخــی معتقدند، 
اگر روند مالیــات بر دخانیات به همین 
ترتیب ادامه پیدا کند مصرف سیگار تا 
چهار سال آینده به ۳۰ درصد افزایش 

پیدا می کند.
در همین باره اســتاد دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران می گوید: »۱۳ درصد 
جمعیت کشــور دخانیــات مصرف 
می کنند که اگر کنترل نشــود تا سال 
۱۴۰۴ به ۳۰ درصد می رسد که جای 

نگرانی دارد.
عبدالرحمان رســتمیان بــه ایرنا 
می گوید: »ســاالنه ۱۵ میلیارد تومان 
به علت مصرف ســیگار در کشور دود 
می شود و ۴۵ هزار میلیارد تومان برای 
بیماری های ناشــی از مصرف سیگار 
هزینه می شود که بسیار سنگین است«.

به گفته او دخانیات جزو پرسودترین 
کاالها در کشــور بوده به خاطر همین 
تولید آن افزایش یافته اســت و در این 
میان اخذ مالیات بیشتر برای دخانیات 

باعث می شود تقاضا کاهش یابد.
  نقش مافیا 

در افزایش تعداد سیگاری ها
در حالی که برخی ارزان بودن سیگار 
را دلیل رشد روزافزون سیگار در اقشار 
مختلف به خصوص نوجوانــان و زنان 
می دانند، حسین کریم، فوق تخصص 
بیماری های قلب و عروق معتقد است: 
»متاسفانه برخی به دالیل عمدی قیمت 

سیگار را در کشور پایین نگه داشته اند«. 
 رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی 
البرز به ایسنا گفته است: »در این عمد 
سه مقصر اصلی وجود دارد: اول مافیای 
تولید و تجارت ســیگار که از سیگاری 
شــدن مردم ســود هنگفتی به جیب 
می زنند. دومین عامل گسترش عمدی 
تعداد سیگاری ها مجلس است. مجلس 
به شدت در مقابل افزایش قیمت سیگار 
مقاومت می کند و دلیل عمده آن البی 
مافیای تجارت ســیگار است. تاکنون 
چندین بار طرح افزایش مالیات قیمت 
سیگار به مجلس رفته و هر بار به دالیل 
به اصطــالح آبدوغ خیاری برگشــت 

خورده است«.
وی توضیح داد: »طی دو ســه سال 
اخیر مالیات هر چیزی که روی آن دست 
بگذارید چند برابر شــده ولی مالیات 
ســیگار چقدر افزایش داشته است؟ 
پاسخگوی این ســوال مهم چه کسی 
است؟ واقعا جای تاسف است عده ای به 
خاطر البی گری و پر کردن جیب خود 

با جان مردم اینگونه بازی می کنند«.
  مصرف دخانیات در ایران 

حدودا ۱۳ برابر جهان
بر اساس آخرین آمار در شش  ماهه 
اول امسال، ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
نخ سیگار در کشــور دود شده است؛ 
یعنی به ازای هر نفر ۳۸۲ نخ ســیگار، 
تقریبا دو نخ در یک روز برای هر نفر! این 
فقط یک قیاس آماری است که حساب 
کار دســتمان بیاید اما وقتی جزئی تر 
بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاری ها 
را تحلیل کنیم، باید بیشــتر بترسیم. 
طبق اعالم دبیرخانه ســتاد کشوری 
کنتــرل دخانیات وزارت بهداشــت، 
در کشــور ما حــدود ۱۰ میلیون نفر 
مصرف کننده دخانیات هستند که ۹.۳ 
درصد آن ها به صورت روزانه ســیگار 
می کشند. باشــگاه خبرنگاران جوان 
هم چندی پیش نوشت: »آمار میانگین 
مصرف دخانیات در کشورمان حدودا 
۱۳ برابر جهان است«. رقمی که تبعات 
آن را باید ســال ها بر آمارهای مربوط 
به هزینه های درمان و شــمار بیماران 

صعب العالج جست.

هیچ مرجعی نگران افزایش شمار و کاهش سن سیگاری ها نیست 

استعمال دخانیات با تخفیف های مالیاتی!

خبر

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 
گفت: اطالعات به دســت آمده از رصد تغذیه 
کودکان زیر پنج سال در مناطق محروم نشان 
می دهد ظرف دو سال کرونا و افزایش قیمت ها 
و خشکســالی، شیوع ســوءتغذیه در کودکان 
بسیار افزایش داشته و در سیستان و بلوچستان 

و بیرجند دو برابری بوده است.
به گــزارش ایلنا، دیروز زهــرا عبداللهی در 
یک نشست خبری گفت: سیستم ایمنی بدن 
برای انجام درســت کار، به ریزمغذی ها و مواد 
پروتئینی نیاز دارد. در یک برنامه غذایی درست 
توصیه می شود سهمی از پروتئین های حیوانی و 
گیاهی در برنامه روزانه وجود داشته باشد. وجود 
پروتئین های حیوانی در برنامه غذایی روزانه به 
خصوص برای گروه های آســیب پذیرتر مانند 

کودکان و مادران باردار مهم است. 
این در حالی اســت که به گفتــه او به دلیل 
افزایش قیمت منابع پروتئین حیوانی، دسترسی 
دهک های درآمدی پایین به این منابع کم شده 
و منابع پروتئین حیوانی به دلیل قیمت باال در 
سفره مردم کمتر وجود دارد. عبداللهی گفت: 

اگر این مساله ادامه داشته باشد عوارضی مانند 
اختالل در رشــد کودکان، الغری، توقف رشد 
قدی، مختل کردن رشــد جنین افزایش پیدا 
کرده و موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن افراد 

و افزایش بیماری ها نیز خواهد شد. 
عبداللهی گفت: جایگزیــن پروتئین های 
حیوانی، حبوبات هستند که اگر با غالت مانند 
برنج مخلوط شــوند، جایگزیــن خوبی برای 
پروتئین حیوانی است اما معنی اش این نیست 
که فقط با خوردن حبوبات می توان سالم بود و 
مصرف پروتئین های حیوانی هم الزم اســت و 

باید در دسترس مردم قرار بگیرد. 
او افزود: کمبود ویتامین D در کشور شایع 
اســت و همه گروه های ســنی با ایــن کمبود 
مواجهاند. براین اســاس مصــرف ماهانه یک 
واحد قرص D توسط افراد باالی ۱۲ سال الزم 
اســت. به ویژه االن که با کووید مواجه هستیم 
کمبود این ویتامین می تواند مشکلســاز شود 
و باید ماهانه یک عدد قــرص ۵۰ هزار واحدی 
ویتامین D مصرف شــود. خانه های بهداشت 
مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D را به صورت 

رایگان توزیع می کنند. بــرای کودکان ۲ تا ۱۲ 
سال توصیه وزارت بهداشت مصرف این مکمل 
به میزان هر دو ماه یک عدد و زیر دو سال روزانه 
قطره ویتامیــن AD را توصیــه می کنند که 
می تواند در کنترل بیماری کرونا کمک کننده 

باشد. 
او افزود: با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه 
سال گذشــته مطالعاتی انجام شــد که نشان 
داد در برخی اقــالم غذایی تا ۳۵ درصد مصرف 
کاهش پیدا کرده است. این اقالم شامل گوشت 
قرمز، مرغ، شیر، لبنیات و میوه است که علت آن 
افزایش قیمت ها بود. این مشکل همچنان وجود 
دارد و امیدواریم با تخصیص یارانه از سوی دولت 

بتوان این مشکل را حل کرد. 
او افزود: از سال ۸۶ همه نان های نانوایی ها با 
آهن و اسیدفولیک غنی می شوند. االن با وجود 
کمبود ویتامین D، اضافه کردن ویتامین دی به 
نان در دستور کار است و مطالعات انجام شده و 
اثربخشی آن را نشان داده است. غنی سازی آرد با 
ویتامینD در یکی از استان ها در حال اجراست. 
یکسال این کار در این استان انجام می شود و بعد 

از مطالعه اثربخشــیاش، به صورت یک برنامه 
کشوری اجرا خواهد شد. 

عبداللهــی گفت: ما رصــد تغذیه وضعیت 
کودکان زیر پنج سال را به خصوص در مناطق 
محروم انجام میدهیم و اطالعات به دست آمده 
نشــان میدهد ظرف دو ســال کرونا و افزایش 
قیمت ها و خشکسالی، شیوع ســوءتغذیه در 
کودکان بسیار افزایش داشته و با شیوع دو برابری 
آن در سیستان و بلوچستان و بیرجند مواجهیم. 
همینطور کم خونی و کمبــود ویتامینA نیز 
وجود دارد. از طرفی ناامنــی غذایی خانوار هم 
بیشتر شده و اگر به موقع مداخله انجام نشود، در 

کوتاه مدت افزایش مرگ و میر براثر سوءتغذیه، 
کاهش قدرت یادگیری، کوتاه قدی، توقف رشد 
قدی و کاهش بهره هوشــی در کودکان اتفاق 

خواهد افتاد. 
او افزود: برای اینکه امنیت غذایی وضعیت 
مناسبی پیدا کند، همه بخش ها باید کمک کنند. 
مکمل ها و ریز مغذی ها به صورت رایگان برای 
همه گروه های سنی از ســوی وزارت بهداشت 
توزیع می شود، و کودکان سوءتغذیه دار و مادران 
باردار شناســایی و به کمیته امداد امام و وزارت 
رفاه معرفی می شوند و توزیع سبد غذایی انجام 

می شود. 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خبر داد:

شیوع دو برابری سوءتغذیه کودکان در سیستان و بلوچستان و بیرجند

اکنون قیمت متوسط 
جهانی یک بسته سیگار 

حدود 4.5 دالر است، 
اما متوسط آن در کشور 

ما 8 هزار تومان است. 
حال مشاهده کنید ما چه 
فاجعه ای در بحث کنترل 
دخانیات در کشور داریم

رئیس سابق دانشگاه 
علوم پزشکی البرز به 

ایسنا گفته است: »یکی 
از عوامل گسترش عمدی 
تعداد سیگاری ها مجلس 

است. مجلس به شدت 
در مقابل افزایش قیمت 
سیگار مقاومت می کند 

و دلیل عمده آن البی 
مافیای تجارت سیگار 

است. تاکنون چندین بار 
طرح افزایش مالیات قیمت 
سیگار به مجلس رفته و هر 

بار برگشت خورده است«
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سعیده علیپور

وفور امکانات و افزایش جمعیت 
معتادان متجاهر در تهران!

رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخــدر تهران 
بزرگ با اعالم افزایش 
۱۰۰۰ نفری جمعیت 
معتــادان متجاهر در 
تهران، وجود دی آی ســی ها و خدمات پزشــکی 
رایگان، ام ام تی ها یا همان متادون درمانی، شلترها و 
جاهای خواب و توزیع رایگان غذاها در میان معتادان 

را از جمله دالیل این افزایش جمعیت اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، عبدالوهاب حسنوند با بیان 
اینکه در حال حاضر حدود ۹ هــزار نفر معتاد رها 
شده در تهران داریم، گفت:  ما معتقدیم این موارد 
باعث مهاجرت معتادان استان های دیگر به تهران 

شده است.
    

 صادرات پرندگان زینتی ایران
 به کشورهای عربی 

چند ســالی است 
که کشــورهای حوزه 
خلیج فارس برای غنی 
کردن زیســتگاه های 
خود پرندگان ایرانی را 
می خرند.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
شــهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت 
حیات وحش ســازمان محیط زیســت در مورد 
صادرات این پرندگان گفت: این مجوز بر اســاس 
مشاغل خانگی صادر شده و صادرات پرندگان زینتی 

یک امر عادی در جهان است.
    

سکونت دوباره روی فروچاله!
 فرماندار شهرســتان بهارســتان گفت: محل 
فرونشســت زمین در نسیم شــهر با تزریق بتن 
ایمن سازی شد و از ۱۱ دی ماه منازل تخلیه شده 
قابل سکونت است.به گزارش ایرنا، عبداهلل نوحی 
گفت: منطقه دارای قنات هایی است که در بعضی 
مراکز سازندگان ایمن سازی کرده اند. در این منطقه 

هم ایمن سازی انجام شد.
    

 تکلیف سربازی 
دانشجویان دکتری روشن شد

وزیر علوم با تاکید 
بــر اینکه ســربازی 
دانشــجویان دکتری 
حذف نمی شود، گفت: 
ن  ختــگا مو نش آ ا د
دکتری از ســال آینده می توانند به جای سربازی 
روی طرحی کار کنند که مشــکلی از مشــکالت 
جامعه را حل کند.به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی 
زلفی گل اظهار کرد: بر اساس رایزنی هایی که با ستاد 
نیروهای مسلح داشتیم و به منظور استفاده بهینه تر 
از توانمندی های فارغ التحصیالن یا دانش آموختگان 
دکتری، این افراد به جای اعزام به خدمت سربازی 

می توانند طرح پسا دکتری را بگذرانند.
    

 نجات توله شیر،
 از دست قاچاقچیان

مأمــوران یــگان 
محیــط  ظــت  حفا
زیست، یک قالده توله 
شیر را در مرز سردشت 
کشــف کرده و آن را از 
دســت قاچاقچیان نجات دادند.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، علیرضا ساجدین، رئیس مرکز سایبری 
یگان حفاظت محیط زیســت با انتشار مطلبی در 
صفحه خود با اعالم این خبر، نوشت: در این زمینه 
سه نفر شناسایی شدند. دستگیری آنان در دستور 
کار قرار گرفته و پرونده قضایی نیز به مراجع قضایی 
ارجاع شد. وضعیت این توله شــیر در ابتدا بسیار 
نامناسب بود که با معاینه و مراقبت های الزم از آن، 
هم اکنون از لحاظ جسمی بهبود یافته و از شرایط 

مناسبی برخوردار است.
    

 کشف ۱۰۰میلیون 
داروی احتکار شده در تهران

رئیس پلیس امنیت 
عمومــی پایتخت از 
کشــف دو انبار بزرگ 
احتــکار دارو با بیش از 
۱۰۰ میلیون عدد انواع 
دارو در خیابان پاسداران خبر داد.به گزارش ایسنا، 
پیام کاویانی گفت:  ارزش ریالی این اقالم را دست 
کم ۶۵ میلیارد ریال اعالم کردند.وی درباره شیوه 
تهیه و احتکار این داروها نیز گفت:  در تحقیقات اولیه 
مشخص شد که با تهیه فاکتورهای جعلی اقدام به 

تهیه دارو و احتکار آن کرده اند.

از گوشه و کنار


