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شهرنوشت

 انتشــار کلیپی کوتاه بــا صدای 
مدیرعامل جدید شــرکت دخانیات 
ایران دیروز در حالی خبرساز شد که او 
برخالف معموِل وضعیت صنایع کشور، 
خبر از فرارسیدن فصل سودهی و گذر 

از زیان های مالی می دهد!
محمد مجاورشیخان، مدیرعامل 
اصولگرای شرکت دخانیات ایران روی 
تصاویر و موسیقی پس زمینه ای که در 
آن ردی از هشدار نســبت به مضرات 
سیگار نیســت، می گوید: »چه خوب 
که به همت شما بعد از ماه ها و فصل ها و 
سال ها شرکت را به سود رساندیم. بهار 

سود دهی مبارک«!
برخــی از کاربــران شــبکه های 
اجتماعــی که »همت« مورد اشــاره 
در جملــه مدیرعامــل را خطاب به 
سیگاری هایی می دانند که احتماال در 
مدت اخیر سنگ تمام گذاشته و هر چه 
بیشــتر دود کرده اند، برخی دیگر این 
ســخن را خطابه ای کوتاه برای نشان 
دادن قدرت مدیران دولت سیزدهم، 
نسبت به مدیران قبلی این مجموعه 

ارزیابی می کنند.
اما به  عقیده کارشناسان، شرکت 
دخانیات در ســال اخیر با دوپینگ و 
البی مجلس توانست به سوددهی مورد 
اشاره دست یابد. صنعتی که این روزها 
با کمترین مانعی به اشــکال مختلف 
تبلیغ می شود و مالیاتش هم در حداقل 

ممکن در مقایسه با شرکت های بزرگ 
سیگار دنیاست.

دخانیات
 زیر چتر سیاست حمایتی

صنایع مختلف این روزها هر چند 
حال خوبی ندارند، اما دخانیات در ایران 
وضعیت رو به رشدی دارد؛ شروع این 
وضعیت البته با روی کار آمدن محمد 
مجاورشیخان مقارن نبوده است. بلکه 
پیشــتر از او هم بنابر اظهارات رئیس 
هیات مدیره انجمن دخانیات در بهمن 
ماه سال گذشته، تولید تنباکو در کشور 

رشد ۹۸ درصدی پیدا کرده بود.
اما چگونه است که صنعت دخانیات 
شرایط مشابه صنایع دیگر را ندارد و از 
رشد 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 سایر برندهای وارداتی سیگار 

ارزان تر نگه داشته است. 
براساس قانون برنامه پنجم توسعه 
دولت موظف بود تا کل واردات سیگار 
با برند اصلی را در پایــان این برنامه به 
تولید داخل تبدیل و با توان داخلی نیاز 
مصرفی کشور را تامین کند. برخالف 
بســیاری از موضوعات مطرح در این 
برنامه توسعه، این موضوع در سال ۹7 
محقق و حتی در سال ۹۸، ۱۵۴ میلیون 
نخ ســیگار هم صادر شد. بسیاری این 
موفقیت در فروش را زیر سایه عرضه 
ارزان سیگار دانســته و معتقدند این 
موضوع نتیجه عدم اجرای سیاست های 

سالمت محور است و قربانی این افزایش 
فروش، سالمتی شهروندان است.

هر چند قرار بود که افزایش مالیات 
بر فروش محصوالت دخانی در بودجه 
امسال کمی افســار این صنعت ضد 
سالمت را بکشد، اما اسفند ماه سال 
گذشته نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلســه ای پرحاشیه بند 
مربوط به عوارض خرده فروشی هر نخ 
سیگار را حذف و مسیر حرکت را برای 
سوددهی هر چه بیشتر هموار کردند.

این اتفاق در حالی رخ داد که طبق 
قانون سال های پیش مجلس، دولت 
موظف است تا در راســتای کاهش 
مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری 
و درمــان بیماری های ناشــی از آن، 
بازتوانی و درمان، عــوارض و درآمد 
حاصل از  مصرف دخانیــات را برای 
توســعه ورزش به  خصــوص ورزش 

همگانــی در مــدارس، در اختیــار 
وزارتخانه هــای ورزش، آمــوزش و 
پرورش و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی قرار  دهد. در بودجه امسال 
نیز قرار بود از این محل ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان درآمد حاصل و در تعرفه 
خدمات پرستاری، صندوق مسکن 
ملی، اشــتغال محرومان، تکمیل و 
اتمام پروژه های ورزشی، خوابگاه های 
متاهلی، تامیــن آمبوالنس و تجهیز 
ســازمان اورژانس و نوسازی مدارس 

هزینه شود.

سیگار از شیر ارزان  تر است!
براساس آمار، ایران ۱۰ میلیون نفر 
سیگاری دارد و میزان مصرف دخانیات 
در کشور، ساالنه نزدیک به 7۰ میلیارد 
نخ برآورد می شود. این در حالی است 
که عمده ترین دلیل بروز سرطان  ریه، 
بیماری هــای قلبی وعروقــی، پوکی 
استخوان، بیماری های خودایمنی و... 
سیگار عنوان می شــود. در حالی که 
به اعتقاد کارشناسان مؤثرترین ابزار 
برای 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 فروشی سیگار می شوند 
و همین موضوع سبب شده است که این 
محصول مضر در قیــاس با دیگر اقالم 
در کشور ارزان  تر باشــد. به طوری که 
شــاهدیم قیمت یک پاکت سیگار از 
یک پاکت شیر بسیار ارزان  تر است. به 
اعتقاد همین افراد این ارزانی کار را برای 

کاهش ترغیب مردم به خرید سیگار 
سخت کرده است.

علیرضا سلیمی، یکی از نمایندگان 
موافق مالیات بر خرده فروشی سیگار 
می گوید: »مصرف دخانیات در کشور 
بسیار باال رفته است. ما سالیانه ۶۰ هزار 
فوتی به دنبال مصرف دخانیات داریم 
در حالی که میزان فوتی ها در تصادفات 
جاده ای بین ۱۶ تا ۱۸ هزار نفر است. آیا 
نباید فکری در این حوزه کنیم. مردم 
مانند برگ خزان جان خود را از دست 
می دهند. مصرف سیگار بین جوانان و 
نوجوانان رواج پیدا کرده است. این در 
حالی است که حدود ۸۰ درصد سود 
ناشی از گردش مالی آن به جیب برخی 
از شــرکت های خارجی مــی رود. در 
ترکیه مالیاتی معادل ۱۳ میلیارد دالر 
به سیگار بسته اند. این موضوع رابطه ای 

با قاچاق سیگار ندارد«.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم 
قزوین در مجلس شورای اسالمی هم 
با انتقاد از مدافعان پایین ماندن عوارض 
سیگار، می گوید: »مطالعات نشان داده 
افزایش قیمت سیگار بر کاهش مصرف 
آن به ویژه در میان جوانان و نوجوانان 
موثر است. این در حالی است که امروز 
بچه ۸ ساله با پول تو جیبی خود سیگار 

می خرد و این باعث نگرانی است«.
هر چنــد مخالفان وضــع مالیات 
بر خرده فروشی ســیگار، اقداماتی از 
جنس وضع مالیات های ســنگین، را 
منجر به کاهش ســهم تولید داخلی و 
افزایش سهم قاچاق از بازار دخانیات 
می دانند و معتقدنــد حتی با افزایش 
مالیات هم مصرف سیگار کم نمی شود، 
اما سال هاســت که افزایش مالیات بر 
دخانیات به عنوان مهمترین راهکار و 
کلیدی ترین استراتژی برای کاهش 
مصــرف از ســوی ســازمان جهانی 

بهداشت اعالم شده است.

 افزایش 30 درصدی 
مصرف سیگار تا سه سال آینده

در این میان امــا برخی معتقدند، 
اگر روند مالیات بر دخانیات به همین 
ترتیب ادامه پیدا کند مصرف سیگار 
تا سه ســال آینده ۳۰ درصد افزایش 
پیدا می کنــد. در همین باره اســتاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: 
»۱۳ درصد جمعیت کشور دخانیات 
مصرف می کنند که اگر کنترل نشود 
تا ســال ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد می رسد 
که جای نگرانــی دارد. عبدالرحمان 
رســتمیان به ایرنا می گوید: »ساالنه 
۱۵ میلیــارد تومان بــه علت مصرف 
ســیگار در کشور دود می شــود و ۴۵ 
هزار میلیارد تومان برای بیماری های 
ناشی از مصرف سیگار هزینه می شود 

که بسیار سنگین اســت«.به گفته او 
دخانیات جزو پرســودترین کاالها در 
کشــور بوده به خاطر همین تولید آن 
افزایش یافته است و در این میان اخذ 
مالیات بیشــتر برای دخانیات باعث 

می شود تقاضا کاهش یابد.

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

در کشور پایین نگه داشته اند«.
 رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی 
البرز به ایسنا گفته است: »مافیای تولید 
و تجارت سیگار که از سیگاری شدن 
مردم سود هنگفتی به جیب می زنند 
مقصر اصلی هســتند. از سوی دیگر 
دومین عامل گسترش عمدی تعداد 
ســیگاری ها مجلس است. مجلس به 
شدت در مقابل افزایش قیمت سیگار 
مقاومت می کند و دلیل عمده آن البی 

مافیای تجارت سیگار است«. 

جریمه ۴۴ میلیون تومانی
تبلیغ سیگار

به نظر می رسد اما مافیای سیگار به 
راحتی بخشنامه ها را هم برای دستیابی 
به سود بیشتر زیر پا می گذارد. در حالی 
که بهزاد ولی زاده، رئیس اداره کنترل 
دخانیات وزارت بهداشــت می گوید 
که تبلیغ محصــوالت دخانی ممنوع 
بوده و حدود ۴۴ میلیون تومان جریمه 
دربردارد، این روزها در خیلی از فیلم ها و 
سریال های ایرانی بازیگران با ژست های 
غلط انداز سیگار دود می کنند و مخاطب 
را تحت تاثیر خود قرار می دهند و بعضا 
هم خبری از جریمه آن ســریال ها به 
گوش نمی رســد و همین موضوع در 

تولیدات دیگر هم عینا تکرار می شود.
در شــرایطی که مجلس شورای 
اسالمی مالیات برخرده فروشی سیگار 
را حذف می کنــد و جرایــم با هدف 
حمایت از تولید و عرضه بیشــتر اخذ 
نمی شوند، به نظر می رسد 7۵ میلیون 
ایرانی که دخانیات مصرف نمی کنند، 
نه تنها از ســهم مالیاتی ۱۰ میلیون 
ســیگاری محروم می شــوند که بار 
هزینه های درمانی آنها را هم بر دوش 

می کشند.

آقای مدیرعامل افزایش مصرف سیگار را در کشور تبریک گفت! 

بهار سوددهی دخانیات در خزان غم انگیز دیگر صنایع

در شرایطی که مجلس 
مالیات بر خرده فروشی 

سیگار را حذف می کند و 
جرایم با هدف حمایت از 

تولید و عرضه بیشتر اخذ 
نمی شوند، به نظر می رسد ۷۵ 

میلیون ایرانی که دخانیات 
مصرف نمی کنند، نه تنها 

از سهم مالیاتی ۱0 میلیون 
سیگاری محروم می شوند 

که بار هزینه های درمانی آنها 
را هم بر دوش می کشند

برخی کارشناسان رشد 
مطلوب صنایع دخانی 

کشور را در سایه سیاست 
حمایتی می دانند که نصیب 

این صنعت شده و قیمت 
عرضه آن را به نسبت سایر 

برندهای وارداتی سیگار 
ارزان تر نگه داشته است
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برگزاری نخستین دادگاه علنی
 حادثه متروپل آبادان

دادگاه رسیدگی به حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل 
آبادان با حضور خانواده های 
جان باختــگان، به صورت 
علنی در اهواز برگزار شــد.  
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اولین جلسه 
رسیدگی به پرونده حادثه متروپل برگزار و جلسه 
بعدی در روز سه شنبه به دفاعیات متهمان اختصاص 
خواهد داشت. علی دهقانی پیشتر اعالم کرده بود که 
۲۱ نفر متهم این پرونده هستند و کیفرخواست آنها 
۳۰ تیر صادر شده است. برج شماره دو متروپل آبادان 
بعلت نقص سازه پیش از راه اندازی کامل دوم خرداد 
فرو ریخت. در این حادثه ۳۸ نفر جان خود را از دست 
دادند. حسین عبدالباقی مالک ساختمان ابتدا نامش 
به عنوان بازداشتی اعالم شد اما بعد گفته شد در زیر 

آوار ساختمان جان باخته است.
    

در سعادت آباد تهران اتفاق افتاد

حمله ۳ سگ صاحبخانه
به نیرو های امدادی اورژانس 

رئیس مرکز اورژانس تهران از حمله سگ های 
یک مددجو به نیرو های اورژانس تهران خبر داد. 
به گزارش ایلنا، صالح طبری افزود: به محض ورود 
به منزل بیمــار نیرو های خدوم این مرکز با ســه 
قالده سگ مواجه می شــوند که برای جلوگیری 
از اخالل در روند معاینات از همراه بیمار تقاضای 
کنترل ســگ ها را می کنند.  وی ادامه داد: هنگام 
خدمت رسانی در منزل بیمار ناگهان همراه بیمار 
با نیرو های این مرکز جدال لفظی پیدا می کند، که 
در این هنگام در خروجــی منزل را قفل می کند و 
ناگهان سگ ها را به سمت تکنسین ها تشویق به 

حمله می کند.
    

 وزارت بهداشت به عمل آورد!

مقایسه عجیب هزینه  غربالگری 
و هزینه نگهداری مادام العمر 

سندرم داونی ها 
 وزارت بهداشــت، در

واکنــش بــه انتقــادات 
انجمن های علمــی گروه 
پزشــکی در ارتباط با حفظ 
جنین های ســالم، پاســخ 
مشروحی ارائه داد. در بخشــی از این توضیح آمده 
است: »عسر« یا همان سختی، هرگز مجوز شرعی 
از بین بردن جنین نیست و فقط در موارد »حرج«، 
برخی از مراجع تقلید شیعه جواز سقط را با پرداخت 
دیه، داده اند. در بخش دیگری از این پاسخ آمده است: 
هزینه انجام غربالگری در شرایط فعلی کشور ما بیش 
از ۱۰۰ برابر هزینه نگهداری تا آخر عمر از افراد مبتال 
به سندرم داون اســت. وزارت بهداشت نمی تواند 
دست ارائه دهندگان خدمات غربالگری را در توصیه 

به آزمایش های غربالگری باز بگذارد.
    

طرح جدید مجلس
برای تسهیل دریافت مهریه

طراح طرح اصالح قانون مهریه گفت: با مصوبه 
کمیسیون قضایی مجلس مراحل دادرسی برای به 
اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان بدون طی 
این مراحل می توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ابوالفضل ابوترابی 
افزود: خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه 
و دادرسی که مدت زیادی زمان می برد، ورود کنند 
بلکه می توانند درخواست خود را به اجرای احکام 
دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است 

این مورد را صدور اجرایی کند.
    

آتش سوزی علت اختالل
در شبکه اینترنت و موبایل تهران 

شبکه اینترنت و موبایل 
عصر دیروز دچار اختالل شد 
و براساس اطالعیه شرکت 
مخابرات ایــران، علت بروز 
این مشکل، آتش سوزی در 
یکی از حوضچه های ارتباطی مرکز قدس منطقه ۸ 

مخابرات تهران بود.
به گزارش ایســنا، در این اتفاق شبکه اینترنت 
همراه و ثابت چندین شــرکت با اختالل روبه رو و 

بعضا قطع شد.
شبکه تلفن همراه نیز برای بعضی از کاربران در 
برخی از مناطق تهران از دسترس خارج شد و امکان 
برقراری تماس وجود نداشت. به دنبال این اختالل، 
ارتباط مخابراتی ثابت و ســیار، در بخش هایی از 
مناطق تهران دارای اختالل برای برخی از مشتریان 

خانگی و تجاری شد.

از گوشه و کنار 

شروع بارش های سیالبی تابستان امسال از استان فارس، سیستان و بلوچستان 
بود، اما دامنه آن به پایتخت و دیگر استان ها نیز کشیده شد و تلفات بسیار و خسارات 

جبران ناپذیری بر جای گذاشت.
محسن منصوری، استاندار تهران دیروز از ۴۳ فوتی و ۳ مفقودی ناشی از سیل در 
استان تهران خبر داد و گفت: »۱۵نفر در فیروزکوه، ۲۲ نفر در امامزاده داوود، یک نفر در 

دماوند، یک نفر در شمیرانات و چهار نفر در پردیس فوت شدند«.
از سوی دیگر رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر نیز با بیان اینکه ۲۴ استان 
کشور متاثر از سیل هستند، گفت: عملیات امداد و نجات سنگین در 7 استان کرمان، 
لرستان، چهارمحال بختیاری، جنوب سیســتان، فارس، تهران و مازندران با شدت 

بیشتری ادامه دارد.
مهدی ولی پور  از نجات و انتقال، سه هزار نفر به مناطق امن توسط امدادگران هالل 

احمر خبر داد و افزود: ۸ هزار نفر نیز در این مدت اسکان اضطراری یافتند.
رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر با اعالم این که در این مدت به ۵۰ هزار نفر 
امدادرسانی شد، گفت: از تاریخ یکم تا نهم مرداد ماه امدادگران جمعیت هالل احمر در 
۱۶۲ شهرستان و ۱۲۹ شهر عملیات امدادرسانی انجام دادند و از یک هزار و ۱۶۳ منزل 

آب تخلیه کردند و ۴۳۰ خودرو رهاسازی شده اند.
وی اضافه کرد: ۱۵ فروند بالگرد و یک هزار خودور امدادرسانی در عملیات ها حضور 

داشتند.
سیالب های ناشی از پدیده مانسون از تاریخ اول مرداد آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد؛ در این سیالب ۲۴ استان کشور آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، 

چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، 

لرستان، مازندران، مرکزی هرمزگان، همدان و یزد درگیر شده است.

روی خوب ماجرا
در حالی که برخی کارشناسان اعالم کردند ســیالب اخیر تاب آوری سفره های 
زیرزمینی را تا حدی افزایش  می دهد، یک کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری معتقد 
است سیل ها تنها زمانی که شدت کمی داشته و زالل باشند و گل و الی و سازه ها را همراه 
با خود حمل نکنند، قدرت نفوذ به خاک و ذخیره سازی دارند اما سیالب اخیر شدید بود 

بنابراین آب آن در سفره های زیرزمینی ذخیره نمی شود.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل میرقاسمی درباره میزان تاثیرگذاری سیل های اخیر بر 
پرشدن آبخوان ها اظهارکرد: ریزدانه های حامل گل و الی منافذی که محل نفوذ آب 
هستند را کور می کنند، در این شرایط آب در سطح زمین باقی می ماند و به جای نفوذ 
در خاک تبخیر می شود. درصورتی که اگر آب گل  آلود نباشد و زالل و سرعت حرکت آن 
کم باشد به داخل خاک نفوذ می کند اما به دلیل گل آلود بودن و رسوب هایی که همراه 

خود می آورد، موجب شده است که مواد رسی بسیار ریز معلق و آب ها گل آلود شوند.

احیای پوشش گیاهی وکاهش خسارات سیل
وی درباره راهکارهای کاهش خسارات ناشی از سیل گفت: برای اینکه در پایین دست 
خسارت ناشی از سیل نداشته باشیم اقداماتی همچون ایجاد و احیای پوشش گیاهی 

در باالدست؛ چه به صورت جنگل و چه به صورت مرتع باید در دستور کار قرار بگیرد. 
باید کاری کنیم که با آبخیزداری و استحصال آب، آب باران را در خاک نفوذ دهیم تا هم 

خاک شسته نشود و خاک حاصلخیز از بین نرود و هم این آب ها تبدیل به سیل نشود.
به گفته میرقاسمی اگر آب حفظ شود، به تبع آن خاک نیز حفظ می شود چراکه 
باید آب جاری شود تا خاک را با خود حمل کند اما اگر آب در خاک نفوذ کند، آب تبدیل 
به روان آب نمی شود و فرسایش ایجاد نمی کند و موجب تقویت پوشش گیاهی و دبی 

آب رودخانه ها می شود.
وی افزود: متاسفانه در باالدست به آبخیزداری و استحصال آب باران به اندازه کافی 
توجه نمی شود بنابراین هنگام بارندگی شدید آب به سرعت جمع و تبدیل به سیل 
مخرب می شود. اگر بارندگی طوالنی یا شدت بارندگی از شدت نفوذپذیری خاک بیشتر 
باشد، روان آب ایجاد می شود یعنی با اینکه در باالدست فعالیت آبخیزداری انجام شده 
است اما چون زمان بارندگی و شدت بارش زیاد بود خاک اشباع شده است و یا بخشی از 
آن نفوذ می کند ولی بخش اعظمی از آن جاری می شود که این ها نشانگر این است که 

باید اقداماتی در میان دست انجام شود. 

۲۴ استان کشور متاثر از سیالب ها هستند

۴۳ فوتی و ۳ مفقودی ناشی از سیل در استان تهران

گزارش


