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دراستان های جنوبی نیز کمترین جایی که این 
پروتکل هارا رعایت می کردند استان خورستان 

بوده است.«
سمت  به  دنیا  تمام  اینکه  باین  با  رئیسی 
می روند،  پپیش  شده  حساب   بازگشایی های 
دادن  رخ  حال  در  »بازگشایی ها  کرد:  تصریح 
است و مثال شما می بینید که در کره که مدارس 
باز شده بودند مجدد تعطیل شدند. به طور کلی 
هر کشور یک سیاست خاصی را در پیش گرفت 
مثال سوئد از ابتدا همه جا را باز گذاشت و به 
ارائه نکات توصیه ای به مردم اکتفا کرد و اکنون 
می بینیم به ازای هر میلیون نفر جمعیت سوئد 

رتبه دوم را در موضوع کروناویروس دارد.«
رئیسی گفت: »در نظر داریم با همکاری سازمان 
تعزیرات و... نظارت های خود را تشدید کنیم. 
اصنافی که بازگشایی کردند RQcode دریافت 
این  به  مراجعه  با  می توانند  مردم  که  کرده اند 
مراکز و اسکن کد مربوطه با پاسخ دادن به ۴ 

سوال مارا در این نظارت بیشتر یاری  کنند.«
وی درباره اهدای پاداش به ن0یروهای بهداشتی 
و کارکنان حوزه سالمت در بحران کرونا،   اظهار 
کرد: »معتقدم باید پاداش درنظر بگیریم ولی دقت 
کنید که ما منابع مالی محدود و با کارمندان زیاد 
داریم. تاکنون تنها 3۰ درصد از آن یک میلیارد 
یورویی که مقام معظم رهبری فرمودند، به وزارت 
بهداشت اختصاص یافته است ولی برنامه ارائه 

پاداش به همکاران در جای خود هست.«
معاون وزیر بهداشت ضمن انتقاد از عدم اجرای 
برخی از قوانین مرتبط با دخانیات در کشور و 
همچنین مالیات ناچیز مواد دخانی، در عین حال 
گفت: »افراد سیگاری و مصرف کنندگان دخانیات 
معموال دچار مشکالت ریوی مزمن بوده و مستعد 
ابتال به بیماری های واگیر از جمله کرونا هستند. «

دخانیات، مالیات، سالمتی
ارتباط  از  دیگری  بخش  در  رئیسی  علیرضا 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، با اشاره به روز 

ملی مبارزه با دخانیات،  گفت: »حدود ۵۵ میلیارد 
نخ مصرف ساالنه سیگار در کشور است؛ یعنی 
حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در کشور فقط دود 
می شود و حدود 3۰ هزار میلیارد تومان هم هزینه 
سالمت دارد. این در حالی است که هزینه از 
کار افتادگی و سایر هزینه های اقتصادی هم در 

این زمینه وجود دارد.«
وی با بیان اینکه ساالنه حدود 6۰ هزار مرگ در 
کشور به علت مصرف دخانیات اتفاق می افتد، 
گفت: »این آمار در جهان حدود هشت میلیون 
مرگ در سال است. آمار مصرف دخانیات به 
هیچ عنوان در حال کاهش نیست و در حال 

افزایش است.«
رییسی با بیان اینکه تاکنون در کل دنیا حدود 36۰ 
هزار مرگ بر اثر کرونا اتفاق افتاده است، گفت: 
کنندگان  مصرف  و  سیگاری  افراد  »متاسفانه 
دخانیات معموال دچار مشکالت ریوی مزمن 
واگیر  بیماری های  به  ابتال  مستعد  و  هستند 
نشان می دهد  ما  آمار  از جمله کرونا هستند. 
که آسیب پذیری در مصرف کنندگان دخانیات 
باالست. مصرف کنندگان قلیان نیز  با استفاده 
به  ابتال  احتمال  مشترک  تدخینی  وسایل  از 
بیماری ها را افزایش می دهند. از این رو یکی 
دخانیات  عرضه  عدم  بر  تاکید  که  دالیلی  از 
در شرایط کرونایی در قهوه خانه ها داشتیم به 

همین دلیل بود.«
به  آلوده  فرد  اگر  دیگر  سوی  »از  افزود:  وی 
ویروس کرونا، فیلتر سیگار خود را در محیط 
رها کند این موضوع هم می تواند سبب انتقال 

ویروس کرونا بین افراد شود.«
رییسی درباره فروش سیگار در دکه های روزنامه 
فروشی نیز گفت: »دکه های روزنامه فروشی مجاز 
به فروش سیگار نیستند و این اقدام غیرقانونی 
است. از طرفی باید بدانید که فروش نخی سیگار 
ممنوع است و شهرداری ها باید با فروش سیگار 
در دکه های روزنامه فروشی برخورد کنند.  ما 
مداوم تذکر می دهیم  و اگر قدم هایی برداشته 
و  است  بوده  ما  سماجت های  خاطر  به  شده 

گوش شنوایی از سوی صنایع دخانی نیست.«
وی افزود: »صنایع دخانی به روش های مختلف 
در تالش هستند جوانان را به سمت مصرف 
دخانیات سوق دهند. در فروشگاه های بزرگ 
جاهایی که جوانان عالقه بیشتری دارند، کنارش 
بسته سیگار گذاشته می شود. در کنار مدارس، 
در  می شود؛  فروخته  نخی  صورت  به  سیگار 
به  زیادی  که فروش نخی سیگار ضرر  حالی 
افراد می زند. بسته بندی های جذاب، توتون های 
معطر و... همگی عواملی برای تشویق جوانان 

به استفاده از مواد دخانی است.«
وی افزود: »نرخ های مالیاتی که برای دخانیات 
در نظر گرفته شده است به این شرح است؛ برای 
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ 
درصد،  سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید 
با نشان بین المللی ۴۰ درصد،  سیگار،  داخل 
و  درصد   6۵ وارداتی  تنباکوی  و  پیپ  توتون 
توتون خام وارداتی ۱۰ درصد در نظر گرفته شد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن انتقاد از 
قیمت پایین سیگار و مالیات بر دخانیات در ایران 
بیان کرد: »یکی از ایراداتی که سازمان جهانی 
بهداشت به ما می گیرد، مالیات پایین بر سیگار 
است، در کشور ما متوسط هر پاکت سیگار ۷ 
هزار تومان و معادل نیم دالر است؛ در حالی 
که هیچ جای دنیا قیمت یک پاکت سیگار نیم 
دالر نیست و در کشور ما تنها کاالیی که گران 

نمی شود، سیگار است.«
رئیسی اضافه کرد: »سیگار خارجی هم که کولبران 
قاچاق می کنند، کمتر از یک دالر است. نمی توانم 
باور کنم که دست های پشت پرده ای نیست و 
این قیمت ها نشان می دهد که جوانان ما را هدف 
قرار داده اند. پاکت های سیگار زیبا و قیمت آن 
کم شده است. وقتی دانش آموزی از مدرسه 
خارج می شود، با ۲ هزار تومان حتی یک شیر 
نمی تواند بخرد اما می تواند چند نخ سیگار بخرد 
و با دوستانش بکشد و فندک هم مجانی است 
و اینها نشان می دهد که دست های پشت پرده 
وجود دارد. پراید به ۹۰ میلیون تومان می رسد، 

اصال  دخانیات  و  سیگار  تعجب  کمال  در  اما 
گران نمی شوند.«

وی افزود: »مالیات بر سیگار ۲۰ درصد بوده و 
سیگار بسیار ارزان است. میانگین قیمت پاکت 
سیگار در دنیا حداقل ۴ دالر است؛ در حالی 
که وصولی ما از مالیات کمتر از ۲ هزار میلیارد 
است و اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات از سیگار 
اخذ و قیمت سیگار نیز واقعی می شد، حتی اگر 
ارز دولتی به سیگار تخصیص می دادیم باید یک 
پاکت سیگار ۱6 هزار تومان به فروش می رسید.  «
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »مهم ترین عامل که 
می تواند باعث کاهش مصرف سیگار شود، مالیات 
است. در جهان ثابت شده که هرچقدر مالیات 
افزایش پیدا کند، مصرف کاهش خواهد یافت. در 
ترکیه مالیات یک مرتبه به ۷۰ درصد افزایش یافت 
و مصرف دخانیات به وضوح کاهش پیدا کرد. البته 
قرار نیست مالیات فقط روی سیگارهای خارجی 
افزایش پیدا کند و این افزایش مالیات باید یکسان 
باشد، زیرا تولید داخلی زیادی در زمینه سیگار داریم 
و گویی در این زمینه به شکلی خودکفا شده ایم 

که می توانیم صادرکننده هم باشیم. «
رییسی درباره فعالیت مراکز عرضه قلیان نیز،  
گفت: »تعداد مراکز عرضه قلیان در کشور قبل 
از شیوع کرونا، ۱۹ هزار و 6۱۸ مرکز بود و 
واحدهای صنفی که خودشان عرضه قلیان را 
قطع کردند، ۴۰ درصد بودند. همچنین ۲۲ هزار 
و 6۹۱ بازرسی در این زمینه انجام و حدود ۸ 
هزار و ۵۲۸ مرکز تا تاریخ 3۱ اردیبهشت ماه 

سال جاری پلمب شد.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به آمارهایی در 
خصوص مصرف دخانیات در کشور، تصریح 
سال   ۱۸ باالی  افراد  درصد   ۱۰ »حدود  کرد: 
مصرف  سیگار  روزانه  صورت  به  کشور  در 
مصرف  کال  هم  درصد   ۱۴ حدود  و  می کنند 
روستاها  در  آمار  این  هستند.  دخانیات  کننده 
حدود ۱۵.۴ درصد و در شهرها حدود ۱3.6 
درصد است. همچنین باالترین شیوع مصرف 
سیگار مربوط به استان های مرکزی، آذربایجان 
غربی، قزوین و البرز است.  باالترین مصرف 
استان های  قلیان است در  دخانیات که عمدتا 
جنوبی وجود دارد. بوشهر، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان و فارس رتبه اول مصرف قلیان 
را در کشور دارند. همچنین باالترین مصرف 
کنندگان دخانیات نیز در گروه سنی ۴۵ تا ۵۵ 
سال هستند و در مورد نوجوانان ۱3 تا ۱۵ ساله 

هم آمار جالبی نداریم.«
وی درباره جریمه هایی که برای عدم پایبندی به 
قوانین مربوط به دخانیات وجود دارد،   گفت: 
»برای فروش بدون پروانه محصوالت دخانی 
تومان، فروش  میلیون  در حداکثر  حالت ۲6 
دخانیات به زیر ۱۸ سال، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان،   فروش نخی سیگار، ۱۸۷ هزار تومان 

و... قید شده است. «
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره قاچاق 
محصوالت دخانی نیز یادآور شد: »با قید شدن 
کد رهگیری بر بسته سیگارها می توان پیگیری های 
الزم را برای محل تهیه و... انجام داد. متاسفانه 
در مورد قاچاق کاالی دخانی این صنایع دخانی 
هستند که در حال بزرگنمایی هستند و می خواهند 
اینگونه تولید محصوالت دخانی را افزایش دهند. 
مالیات بر دخانیات به هیچ عنوان باعث قاچاق 

نمی شود و این یک دروغ است.«
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