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پس از نیم قرن فعالیت هنری؛
سیروس گرجستانی، درگذشت

سیروس گرجســتانی، بازیگر پرکار سینما و 
تئاتر و تلویزیون ایران، صبح روز پنج شــنبه، ۱۲ 
تیر، بر اثر ســکته قلبی در بیمارستانی در تهران 

درگذشت.
به گزارش خبرگزاری ها، درگذشت سیروس 

گرجستانی ظاهراً ناگهانی رخ داده است.
سیروس گرجســتانی که متولد ۱۳۲۵ بندر 
انزلی بود، بازیگر پرکاری بود که از اواخر دهه ۴۰ 
فعالیت خود را در تئاتر آغاز کرد. او در تمام بیش از 
نیم قرن فعالیت هنری خود در فیلم ها، سریال ها 
و تئاترهای زیادی کار کرده بود. فیلم سینمایی 
»ما همه با هم هستیم« آخرین حضور این بازیگر 
در سینما بود که ســال ۹۷ به کارگردانی کمال 
تبریزی ســاخته شد. ســیروس گرجستانی در 
سریال های تلویزیونی نیز حضور پررنگی داشت 
و به خصوص بازی های او در نقش های کمدی با 

استقبال مردم مواجه می شد. روحش شاد
    

 ممنوعیت جراحی زیبایی 
تا اطالع ثانوی 

همزمان با افزایش تعــداد مبتالیان کرونا و 
لــزوم مدیریت مجدد تخت های بیمارســتانی، 
انجام اعمــال جراحی که صرفــا جنبه زیبایی و 
غیردرمانی داشــته از ســوی وزارت بهداشت تا 
اطالع ثانوی ممنوع شد. قاسم جان بابایی معاون 
درمان وزارت بهداشــت طی نامه ای خطاب به 
رؤسای دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور با 
اعالم این موضوع گفت: انجام اعمال جراحی که 
لغو یا تاخیر آنها باعث آسیب جسمانی می شود 

بالمانع است.
    

آتش به جان جنگل های بلوط 
دنا افتاد

از ظهر پنجشنبه جنگل های منطقه کوخدان 
شهرستان دنا )استان کهکیلویه و بویر احمد( در 
نزدیکی منطقه حفاظت شده دنای شرقی دچار 
حریق شده اســت. نیروهای مردمی برای مهار 
آتش سوزی درخواست کمک کردند. کوخدان 
نزدیک به منطقه حفاظت شــده دنا با گونه های 
کم یاب جانوری و گیاهی اســت. شهرســتان 
دنا یکی از شهرســتان های اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد است. 
    

 شرط نصب 
پالک خودروی معلوالن 

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا 
گفت: شــرط ارائه خدمات و اخذ پالک معلوالن 
در مراکز تعویض پــالک، وجود اطالعات معلول 
در ســامانه پلیس که از طریق بهزیســتی ثبت 
می شود، است. ســرهنگ علی محمدی افزود: 
معلوالن برای انجام تعویض پالک قبل از مراجعه 
به این مراکز، برای بررسی و تایید صحت اطالعات 
شخصی به سازمان بهزیستی شهر خود مراجعه 
کرده و اطالعات خــود را در ســازمان مربوطه 
بررســی کنند. باید مجوز الزم از سوی سازمان 
بهزیســتی برای این افراد صادر شود تا بتوانند از 

پالک ویژه معلوالن استفاده کنند.
    

صدور اخطاریه برای 
۵۷بیمارستان پایتخت 

فاطمه برنا، رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شــهر تهران درباره پایش های بیمارستان های 
شهر تهران گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
۱۱۱ مورد بیمارســتان را پایش و بــرای حدود 
۵۷ مورد از آن ها اخطاریه صــادر کردیم که یک 
درصدی از آن ها مربوط به وضعیت پســماندها و 
بخشــی نیز مربوط به وضعیت تصفیه خانه های 
این بیمارستان ها بود.  پایش های بیمارستانی ما 
همچنان ادامه دارد و اداره محیط زیســت شهر 
تهران حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بیمارستان های شهر 

تهران را پایش می کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

جدیدترین آمار منتشــر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشــان می دهد که به رغم شرایط نه 
چندان خــوب برخــی از صنایع در 
کشور، تولید سیگار بیش از ۱۳ درصد 
افزایش داشته،  به طوری که تولید آن 
از ۴۸ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون نخ در 
سال ۹۷ به حدود ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون نخ در سال ۹۸ رسیده است.
برخی کارشناسان اقتصاد سالمت 
معتقدند، تولید این میزان ســیگار 
گرچه از منظر کوتاه مدت اقتصادی 
می تواند خوشــحال کننده باشد، اما 
حاصل آن دودی بر ریه مردم کشور 
و افزایــش هزینه هــای درمانی و به 
خطر انداختن سالمت نیروی انسانی 
است و عالوه بر پیامدهای بلند مدت 
اقتصادی، تبعــات اجتماعی هم در 

پی دارد.
بسیاری از مردم با وجود آگاهی در 
مورد مضرات ســیگار و مرگ ساالنه 
هشــت میلیون نفر بر اثر پیامدهای 
مصرف ســیگار در دنیــا همچنان 
مشتری پر و پا قرص آن هستند و این 
محصول نیز در اقصی نقاط دنیا با توان 
کامل به تولید خــود ادامه می دهد و 
با وجود محدودیت های فراوان برای 
تبلیغ، در هر گوشــه و کنار و فیلم و 
سریالی می توان رد تبلیغات سازمان 
یافته آن را پیدا کــرد و از جمله آنها 

ســریال های پرمخاطب شبکه های 
خانگی است که هنرمندانش با ژست 
هایی جذاب جلوی دوربین ســیگار 

می کشند.
دلیل افزایش تولید سیگار

اما چگونه است که صنایع دخانیات 
در این مــدت عالرغــم بحران های 
اقتصادی و تحریم هــای روز افزون و 
کرونا رشــد کرده اند و سایر صنایع و 

کسب و کارها اقبالی نداشته اند؟
بر اســاس قانون برنامــه پنجم 
توسعه دولت موظف بود تا کل واردات 
ســیگار با برند اصلی را در پایان این 
برنامه بــه تولید داخــل تبدیل کند 
تا با به صفر رســاندن میزان واردات 
این محصوالت و بــه کارگیری توان 
داخلی نیاز مصرفی کشــور در داخل 

تامین شود. 
بر خالف بســیاری از موضوعات 
مطــرح در این برنامعه توســعه این 
موضوع در سال ۹۷  محقق شد و حتی 
در سال ۹۸، ۱۵۴ میلیون نخ سیگار 
صادر شد که نسبت به صادرات ۱۵۰ 
میلیون نخی این محصول در ســال 
۱۳۹۷ حــدود ۲.۷ درصد رشــد و 
میزان قاچاق سیگار خارجی نیز ۳۹.۲ 

درصد کاهش داشت.
از منظر اقتصادی این خودکفایی 
در حــوزه تولیــد گرچــه می تواند 
باعث تفاخر باشــد، اما تبعات جدی 
در پــی دارد کــه به نظر می رســد، 
سیاســتگذاران این حوزه چندان به 

آن توجهی ندارند.
میزان مصرف سیگار در ایران

بر اساس آمار اعالم شده از سوی 

وزارت بهداشــت، حدود ۲۲ تا ۲۴ 
درصد مــردم در جامعه ما ســیگار 
می کشند و ساالنه ۵۵ تا ۶۰ میلیارد 
نخ سیگار در کشور دود می شود و به 
هوا می رود و رقمی باالتر از ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در ســال هم از جیب 
مردم هزینه می شــود. این در حالی 
اســت که دولت دو برابر این مبلغ را 
خرج بیماری های ناشی از این دودها 

می کند.
بر اســاس آخرین آمارهای اعالم 
شــده از ســوی جمعیت مبارزه با 
اســتعمال دخانیات ایران، حداقل 
۶۰ هزار نفر در سال به دلیل مصرف 
سیگار در کشور از بین می روند. ۲۰ 
درصد این رقم، ســهم کسانی است 
که در معرض دود سیگار و قلیان قرار 
می گیرند، خصوصاً همســران افراد 

سیگاری و کودکان زیر ۱۴ سال.
گرچه آخریــن آمار های 

وزارت بهداشت مربوط 
به ســال ۹۵ اســت اما 
همان آمارهای قدیمی 

که گمان می رود بیشــتر 
هم شــده نیز حکایت از 

افزایــش مصرف 
مواد دخانی در 

کشور دارد. 

به شکلی که ۱۴.۲ درصد گروه سنی 
باالی ۱۸ سال مصرف کنندگان انواع 
دخانیات بودند که ۱۰.۱ درصد از این 
گروه سنی سیگار را به صورت روزانه 

مصرف می کردند.
مالیات حلقه مفقود

در حالی که به اعتقاد کارشناسان 
مؤثرترین ابــزار برای کاهش مصرف 
دخانیات، مالیات اســت، اما به گفته 
برخی از مســئوالن حوزه سالمت، 
صنایع دخانی به بهانه افزایش قاچاق 

محصــوالت دخانی مانــع از اعمال 
مالیات بر خرده فروشــی ســیگار 
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 ســیگار با یک پاکت شیر 
برابری می کند یا حتی ارزان  تر است. 
به اعتقاد همین افراد این ارزانی کار 
را برای کاهش ترغیب مردم به خرید 

سیگار سخت کرده است.
در همین بــاره بهــزاد ولی زاده، 
رئیس دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه 
با دخانیات وزارت بهداشت می گوید: 
»اگر مالیــات را افزایش دهیم، دیگر 
یک جوان نمی تواند با پول تو جیبی 
خود سیگار تهیه کند. اکنون قیمت 
متوســط جهانی یک بســته سیگار 
حدود ۴.۵ دالر اســت اما متوســط 
آن در کشــور ما ۸ هزار تومان است. 
حال مشاهده کنید چه فاجعه ای ما 
در بحث کنترل دخانیات در کشــور 

داریم«.
در حالــی کــه متوســط میزان 
مالیات مؤثر بر کاهش مصرف توسط 
سازمان جهانی بهداشت ۷۵ درصد 
قیمت خرده فروشــی اعالم شــده 
است، اما در ایران این رقم حدود ۱۵ 
درصد قیمت خرده فروشــی است. 
اما ســوال اصلی اینجاست که علت 
کم بودن میزان مالیات چیســت و 
چه دستگاهی مســئول این موضوع 

هستند؟
در همین باره رئیــس دبیرخانه 
ســتاد کنترل و مبارزه بــا دخانیات 
وزارت بهداشت معتفد است: »ایراد 
در رأس دولت و مجلس است.  وزارت 
بهداشت پیشــنهاد خود را می دهد؛ 
اینکه مالیات باید به این میزان باشد، 
 موضوع مهمی است اما عوامل صنایع 
دخانی در جلســات سیاست گذاری 
و تصمیم گیــری دخالــت می کنند 
و در این جلســات اعــالم می کنند 
اگر مالیــات را افزایش دهید، قاچاق 
محصوالت دخانی زیاد می شود. این 
موضوع بعد از عبور از دولت به مجلس 
مــی رود و در مجلس نیــز این افراد 
نمایندگان را توجیه می کنند که اگر 
افزایش مالیات بدهید، قاچاق زیاد 
می شــود و به این ترتیب جلوی 

افزایش مالیات گرفته می شود«.
 مخالفت با سیاست های 

سیگارستیزی
فراگیری مصرف 
 ، ت نیــا خا د
مشــکلی جهانی 

است و توســعه بی ســابقه تولیدات 
مواد دخانی و فروش فــراوان آن در 
سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، 
زیان های فراوان جســمی و روحی را 
برای مردم به همراه دارد. بیماری های 
مختلف و بعضا صعب العالج، مرگ و 
میر زودرس کودکان و مادران باردار، 
بروز مشــکالت و بیماری های مغزی 
در نــوزادان مــادران مصرف کننده 
سیگار و زیان های اقتصادی، از جمله 
پیامدهای منفی و آسیب زای مصرف 

مواد دخانی است.
اولین مبارزه با سیگار در دنیا، در 
ســال ۱۹۶۸ از آمریکا شروع شد. در 
سال ۱۹۸۷ کشورهای عضو سازمان 
بهداشــت جهانی با تعیین یک روز با 
عنوان »روز جهانی بدون دخانیات«؛ 
توجه همگان را به مضرات و خطرات 
اســتفاده از دخانیات جلب کرده و به 
بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ 

و میر ناشی از آن پرداختند.
در بســیاری از کشــورهایی که 
این مبارزه به صــورت جدی دنبال 
شــد میزان مصــرف از ۵۵ درصد به 
۲۲ درصد رســید. اما در کشورهایی 
که اهرم های نظارتی جدی نیســت، 
میزان مصرف دخانیات، افزایش پیدا 

کرده است.
محمد رضا مســجدی، دبیرکل 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران نیز معتقد اســت دست هایی 
در کار اســت کــه مانــع از اجرای 
سیاست های کاهش مصرف می شود. 
او می گویــد: »ایران در بســیاری از 
مــوارد تحریم اســت و تنها صنعتی 
که تحریم نیســت، دخانیات است. 
به دلیــل تحریم های اعمال شــده، 
در ۶ ســال اخیر بیــش  از ۵۰ درصد 
صنایع کشــور یا تعطیل شده است، 
یا با یک ســوم توان در حال فعالیت 
هســتند. ایــن اعــداد و ارقــام در 
حالی  اســت که تعــداد کارخانجات 
 ســیگار از ۷ به حــدود ۲۷ کارخانه

 رسیده  است«.

تولید ساالنه سیگار از ۵۴ میلیارد نخ گذشت

دخانیات؛ تنها عرصه »رونق تولید« در کشور!

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت از ابتالی ۲۵۶۶ 
مورد جدید به کرونا در کشــور خبر داد. این در 
حالی است که از این تعداد ۱۴۸۳ مورد بستری 

شدند.
به گفته سیما سادات الری در طی ۲۴ ساعت 
۱۵۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار 

و ۲۶۰ نفر رسید.
وی با بیــان اینکــه وضعیت اســتان های 
خوزستان، کردستان، کرمانشــاه، هرمزگان، 
بوشهر، خراسان رضوی و ایالم قرمز است، گفت: 
اســتان های تهران، فارس، مازندران، همدان، 
زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز در وضعیت 

هشدار قرار دارند. 
در همین باره علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران ضمن ابراز 
نگرانی از افزایش آمــار مبتالیان به کرونا گفت: 
در ۲۴ ســاعتی که گذشــت حدود ۴۲۵ بیمار 
جدید در بخــش های عــادی و ۱۰۲ بیمار نیز 
در بخش های ویژه بیمارستان های شهر تهران 

بستری شدند.

 او آمار روزهای اخیــر را بازتاب تغییرات ۲۵ 
تا ۳۰ روز قبل دانســت و گفت: به نظر می رسد 
سهم سفرهای خردادماه در افزایش بار مراجعان 
چشمگیر است و طبیعتا سفرهای تابستانی هم 

می تواند خطرآفرین باشد.
 زالی گفت: علی رغم شتابی که در بازگشایی 
ها وجود دارد، رعایت شیوه نامه ها و پروتکل ها 
کمرنگ تر شــده اســت که می تواند منجر به 

افزایش آمار شود.
 هشدار نسبت به ابتالهای خانوادگی

فوق تخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه 
در حال حاضر شرایط ابتال به کرونا، طوری است 
کــه خانواده ها درگیر می شــوند، گفت: اکنون 
خانواده ها تصور می کنند که کرونا تمام شده و 
رفت و آمدها و دیــد و بازدیدها را آغاز کرده اند و 

همه با هم مبتال می شوند.
مینو محرز گفت: در حال حاضر در دنیا به این 
نتیجه رسیده اند که استفاده از ماسک بهترین راه 
پیشگیری از کرونا است. وقتی این موضوع رعایت 
شود، بیماری مجددا کنترل می شود. مردم باید 
با قدرت و همراهــی و دوش به دوش هم کمک 

کنند و برای پیشگیری از ابتال به کرونا از ماسک 
استفاده کنند.

محرز گفت: متاسفانه شــاهدیم که جوانان 
کمتر از ماسک اســتفاده می کنند و در برخی 
موارد اصال نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند. 
خاصیت این بیماری این است که در ۸۰ درصد 
موارد بدون عالمت یا خفیف اســت، ۲۰ درصد 
از افراد مبتال باید به بیمارستان مراجعه کرده و 
بستری شوند و پنج درصد هم حال شان بسیار بد 
می شود و باید در آی سی یو بستری شوند. وقتی 
تعداد ابتال باال رود، میزان بستری و مرگ و میر 
نیز افزایش می یابد و ممکن است مسائلی مانند 

کمبود تخت ایجاد شود.
 برخورد با مراسم عروسی و ترحیم 

در مشهد
در پی افزایــش آمار ابتال به کرونا در شــهر 
مشهد، رییس گروه سالمت محیط دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: با برپاکنندگان تجمعات 
غیر ضروری مانند مراســم عروسی و ترحیم در 

مشهد برخورد قانونی خواهد شد. 
علی اصغر حســنی گفت: برپایی مراسم 

عروســی و ترحیــم همزمان با قرمز شــدن 
وضعیت مشــهد از نظر ابتال به کرونا ممنوع 
بود و اکنون که وضعیت مشــهد از قرمز هم 
عبور کرده اســت این محدودیت ها با جدیت 

بیشتری ادامه می یابد.
او در مــورد برگزاری مراســم عروســی در 
تاالرهای بازگشایی شــده در شهرستان طرقبه 
- شاندیز در نزدیکی مشهد گفت که با استفاده 
از ۵۰ درصد ظرفیت تاالرهای پذیرایی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی مانعی ندارد اما از این بابت 
خطر وجود دارد و تصمیم گیــری برای اعمال 
محدودیت ها  در این شهرستان با توجه به شرایط 

گفته شده در حال پیگیری است.

  نگرانی از شیوع کرونا 
در استان های سفید

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
این بیماری تا آخر امسال با ماست، گفت: تعریف 
وضعیت های قرمز، نارنجی و سفید برای استان ها 
و شهرستان ها از نظر ابتال به کرونا نسبی است و 
اتفاقاً نگرانی ما در مورد استان های سفید بیشتر 
است، زیرا اوج شیوع در آنها هنوز اتفاق نیفتاده 
است. قاسم جان بابایی گفت: تجربه جهانی نشان 
می دهد هر محدودیتی که نادیده گرفته شود، این 
بیماری به شکل سینوسی افزایش می یابد. زمانی 
که کشور آلوده است، هیچ اســتانی نمی تواند 

بگوید که سفید هستم و سفید باقی می مانم.

۱۵۴ جانباخته از کرونا تنها در یک روز

تهران در وضعیت هشدار قرار گرفت

در هر گوشه و کنار و فیلم 
و سریالی می توان رد 

تبلیغات سازمان یافته 
سیگار را پیدا کرد و از جمله 
آنها سریال های پرمخاطب 
شبکه های خانگی است که 
هنرمندانش با ژست هایی 

جذاب جلوی دوربین 
سیگار می کشند

اکنون قیمت متوسط 
جهانی یک بسته سیگار 

حدود ۴.۵ 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

 شماره   553 /        شنبه 14 تیر   1399  /   12  ذی القعده 1441  / 4 ژوئیه   2020


