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مردمی،  مشارکت های  و  انتخابات  گرماگرم  در 
گم  انتخابات  پرتعداد  اخبار  هیاهوی  در  خبری 
شد. در استان سیستان و بلوچستان، 185 نفر از 
زنان کاندیدا توانستند آرای الزم برای حضور در 

پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا را به دست آورند.
باالترین میزان راهیابی زنان به شوراها در شهرستان خاش با 131 

نفر بوده است. 
شوراهای شهر و روستا در واقع پارلمان های شهری تعریف شده اند. 

از مهم ترین وظایف شوراها عالوه بر انتخاب شهردار، بررسی و 
شناخت کمبودها، نیازها و نارسایي های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 
بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي 
اصالحي و راه حل هاي کاربردي در این زمینه ها برای برنامه ریزي 
و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط است. به این ترتیب افزایش 
اقبال و مشارکت زنان را می توان امیدی برای مشارکت بیشتر نیمی 

از افراد جامعه در اداره امور خود دانست.
کارشناسان، حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی را از 

مهم ترین عوامل توسعه پایدار شمرده اند.

منیژه مجلسی، مدیرگروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی در این باره می گوید: »جامعه ای که می خواهد 
به سوی توسعه حرکت کند اگر صرفا به عوامل مادی توجه داشته 
به  نگیرد،  نظر  را در  نابرابری ها  انسان ها و کاهش  تعالی  باشد و 

موفقیت دست نخواهد یافت. 
به عبارت دیگر، سواد، تندرستی، تغذیه درست و تامین مسکن در 
جامعه جزو نیازهای اساسی زن و مرد، دختر و پسر است. اگر در 
جامعه ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تامین 
مسکن و ایجاد اشتغال و درآمد باال رود اما توزیع آن بین زن و 

مرد متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است.«
وی می افزاید: »زنان نقش بسزایی در فرایند توسعه دارند. امروزه 
دنیا با این واقعیت مواجه شده که زنان دیگر نمی توانند به عنوان 
و  نقش آفرینی  آیند.  حساب  به  توسعه  فرایند  در  نامرئی  عوامل 
توانمندی های زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه 
در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و پراکندگی درآمد فردی و 
حفظ محیط زیست سیاست گذاران کالن دولتی را وامی دارد تا زنان 

را از حصار نامرئی بودن درآورند.«

سرمایه اجتماعی خریدنی نیست

برگزاری انتخابات در هر جامعه ای در 
واقع یکی از ابزارهای تقویت سرمایه 
اجتماعی است. حضور مردم در صحنه و 
عالقه مندی مردم به شرکت در انتخابات 
برای در دست گرفتن سرنوشت خود و 
مطرح کردن مشکالت، نوعی از سرمایه 
اجتماعی است که با هیچ ابزار دیگری 
قابل خرید نیست. وقتی مردم مشتاقانه 
و با انگیزش باال از حق طبیعی و شهروندی خود استفاده 

می کنند، این همان ابزار تقویت سرمایه اجتماعی است. 
امروزه کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری 
به نام سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
سرمایه اجتماعی یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی 
است که از طریق تشویق افراد به »همکاری« و »مشارکت« 
در تعامالت اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری 
از معضالت موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به 
سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... 

را امکان پذیر کند. 
در واقع، سرمایه اجتماعی را می توان کنار سرمایه های 
اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که 
بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی 

)مادی( و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. 
عالوه بر این، مشارکت در انتخابات را می توان قدرت نرم 
دانست. قدرت نرم در نظریه روابط بین الملل به منظور 
توصیف قابلیت یک مجموعه سیاسی مانند دولت برای نفوذ 
غیرمستقیم بر رفتار یا عالیق سایر مجموعه های سیاسی 
از طریق ابزارهای فرهنگی یا ایدئولوژیکی به کار می رود.

 قدرت نرم که امروز از نظر اجتماعی و روان شناسی مقوله ای 
بسیار مهم است و نمی توان آن را با مورد دیگری جایگزین 
کرد، زمانی به بار می نشیند که مردم بدون تهدید و ارعاب 
فردی را برای اداره کشور انتخاب می کنند. پس از آن باید 
دقت کرد که رئیس جمهور یا فرد منتخب چگونه از این اقبال 

مردم و قدرت نرم استفاده می کند.
در اینجا برعهده فرد یا افراد منتخب است که این سرمایه 
اجتماعی و قدرت نرم را حفظ کنند. در سپهر عمومی 
جامعه، تکالیفی برای شهروندان به عنوان صاحبان قدرت 
نرم تعریف می شود و تکالیفی هم برای کسانی که قدرت 
سیاسی را در دست گرفته اند تا بتوانند پاسخگوی مطالبات 

مردم در حد قابل قبول باشند.
گذشته از انتخابات ریاست جمهوری که در سطح کلی 
برگزار می شود، در شوراهای شهر و روستا با توجه به اینکه 
به زندگی روزمره مردم و مطالبات ملموس مردم نزدیک تر 
است، نقش سرمایه اجتماعی از جهاتی پررنگ تر می شود. 
شوراهای شهر و روستا نوعی پارلمان شهری هستند. البته 
در کشور ما شوراها اختیارات پارلمان های شهری در 
کشورهای پیشرفته را ندارند، اما به همین میزان اختیارات 
نیز به دلیل نزدیکی بیشتر با مردم، تعداد افراد منتخب بیشتر 
و محدودیت های کمتری که نسبت به انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری وجود دارد، قدرت نرم توزیع شده تر و 

هدفمندتر است.
موضوعی که در انتخابات به خصوص چند سال گذشته 
مشاهده می شود، شادمانی های خیابانی است. برخی این 
نوع شادمانی ها را تخلیه هیجانات اجتماعی و برخی دلیل 
راندن نیروهای تندرو به سمت تندروی بیشتر می دانند، اما 
از منظر اجتماعی باید دانست جامعه نیاز به شادمانی دارد 
و جوانان و هوادارانی که چند ماه برای موفقیت نامزد مورد 
نظر خود زحمت کشیده اند، باید به نوعی شادی خود را 
نشان دهند. این موضوع فقط درباره موفقیت های سیاسی 
مصداق ندارد و در بسیاری از کشورها مثال با موفقیت 
تیم های فوتبال هواداران به خیابان ها می آیند و این کار 
امروز رسم پذیرفته ای است. این جشن های خیابانی نوعی 
واکنش گذرا و از نظر اجتماعی بسیار طبیعی است و بهتر 
آنکه از منظر مثبت به آن نگاه شود، اما مدیران جامعه و 
فرهیختگانی که با جوانان یا با اقشار دیگر جامعه سروکار 
دارند، باید به نوعی این تخلیه هیجانی را مدیریت کنند که به 
هنجارشکنی و تندروی منجر نشود. برای حفظ این سرمایه 
اجتماعی، دولت دوازدهم باید دولتی چابک، جوانگرا و 

آماده برای پاسخگویی به مطالبات منطقی مردم باشد.

افزایش قیمت سیگار، از راه های اصلی مهار مصرف

سیگار ساالنه 60 هزار نفر را می کشد

روزانه در کشور 4 تا 5 میلیارد تومان 
توسط افراد سیگاری دود می شود و 
هزینه درمان بیماری های ناشی از آن 2 
تا 3 برابر این میزان است. بررسی های 
وزارت بهداشت نشان می دهد، مصرف سیگار طی چند 
سال اخیر کمتر از قبل شده ولی همچنان آمار مصرف 
سیگار بین جوانان باالست، اما نگران کننده تر اینکه قلیان 
در سال های اخیر حسابی جای خود را بین نوجوانان، 
جوانان و حتی دختران نوجوان باز کرده و به نوعی می توان 
گفت وسیله ای برای تفریح و دورهمی شده است. این در 
حالی است که گفته می شود هر وعده قلیان برابر با 100 
نخ سیگار است و افرادی که در اطراف فردی هستند که 
قلیان می کشد، انگار نیم پاکت سیگار کشیده اند. این در 
حالی است که کشور ما کنوانسیون بین المللی مبارزه با 
دخانیات را سال هاست امضا کرده و جزو 11 کشوری 
است که به این معاهده بین المللی پیوسته است و باید با 
تمهیدات این کنوانسیون مصرف دخانیات را هر سال 
کمتر کند. عالوه بر این، ما قانون جامع مبارزه با دخانیات 
در کشورمان داریم که متاسفانه این قانون نیز روی کاغذ 
مانده و تمام بندهای آن شکسته بسته اجرا شدند. البته 
مبارزه با دخانیات وظیفه تنها یک نهاد مانند وزارت 
بهداشت نیست و نیاز به همکاری بسیاری از دستگاه ها 
مانند صدا و سیما نیز دارد. 31 »می«  هر سال توسط سازمان 
جهانی بهداشت به عنوان روز جهانی مبارزه با دخانیات 
نامگذاری شده تا از این طریق اهمیت مبارزه با دخانیات 
و نقش آن را بر سالمت، اقتصاد و فرهنگ هر کشوری 
یادآور شود. سال گذشته وزارت بهداشت کشورمان با 
راه اندازی کمپین »قلیان ها را گلدان کنیم«، یک حرکت 
جمعی با مشارکت هنرمندان و ورزشکاران راه انداخت 

که بازخوردهای بسیار خوبی داشت.
14 تا 15 درصد مردم کشورمان سیگاری هستند، به 
گونه ای که تعداد مصرف کنندگان زن کمی بیش از 3 
درصد ولی تعداد مردهای سیگاری 20 درصد است. در 
مورد قلیان آمارها به هم نزدیک می شود، به این صورت 
که 21/3 درصد زنان و 21/7 درصد مردان در کشور قلیان 
می کشند. دکتر محمدرضا معدنی، مدیرعامل جمعیت 
مبارزه با دخانیات در گفت وگو با »سالمت« با اشاره به ماده 
8 قانون جامع کنترل دخانیات مصوبه سال 85، توضیح 
می دهد: »هر ساله 10 درصد باید مالیات بر سیگار افزایش 
یابد ولی متاسفانه پستی و بلندی هایی در اجرای این قانون 
بود. به طور مثال در سال 89 به گونه ای بوده که مالیات 
بر سیگار به 5 درصد تقلیل پیدا کرده که این قضیه ناشی 
از ترفندهایی بوده که صاحبان شرکت های تولیدکننده 
سیگار به کار بردند و با مطرح کردن بحث افزایش قاچاق 
توانستند مالیات بر سیگار را کاهش دهند.« وی که دبیر 
فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس نیز است، در ادامه 
صحبت هایش می گوید: »هر چند مالیات بر سیگار، زیاد 
افزایش نیافت ولی طبق اصل 44 قانون اساسی، بخشی 
از شرکت دخانیات خصوصی شد. ما خیلی تالش 

کردیم که این اتفاق نیفتد و شرکت دخانیات به سمت 
خصوصی شدن پیش نرود، ولی تالشمان بی نتیجه بود 
و در حال حاضر 49 درصد شرکت دخانیات خصوصی 
و 51 درصد دولتی است. از این 49 درصد شرکت های 
خارجی در کشور ما کارخانه در شمال کشور زدند و به 
شکل مرموزانه ای مالیات بر سیگار را با نامه نگاری هایی 
که به سازمان برنامه و بودجه داشتند با این استدالل که 
سیگار یک محصول تولید داخل است، از 40 درصد به 
10 درصد تقلیل دادند.« آن طور که دکتر معدنی برایم 
شرح می دهد با پیگیری های انجام شده این بند به قانون 
اضافه شد که مالیات شرکت های خارجی که در ایران 
سیگار تولید می کنند باید مانند محصوالت خارجی به 
30 تا 40 درصد برسد که با درایت نمایندگان مجلس 

این اتفاق افتاد.

وزارت آموزش و پرورش نیز از مالیات 
بر سیگار بودجه دریافت می کند

ما جزو 11 کشوری هستیم که کنوانسیون بین المللی 

مبارزه با دخانیات را امضا کردیم که یکی از مفاد آن 
همان طور که گفته شد، افزایش مالیات بر سیگار بود و هر 
سال باید 10 درصد مالیات بر سیگار افزایش می یافت ولی 
با البی گری هایی که شرکت های دخانیات انجام دادند، 
هنوز این قضیه محقق نشده است. مدیرعامل جمعیت 
مبارزه با دخانیات در مورد آیین نامه اجرایی قانون کنترل 
و مبارزه با دخانیات می گوید: »این آیین نامه نوشته شده 
و ما به همه ستادها و ارگان ها ابالغ کردیم و بودجه آن 
باید از مالیات بر سیگار تامین می شد که در این مورد 
نیز خلل ایجاد کرده بودند ولی این قضیه نیز تا حدودی 
درست شد و ابتدای سال 91 و 92 درصدی از واریز 
بودجه ناشی از مالیات بر سیگار به وزارت بهداشت و 
بقیه به وزارت ورزش و جوانان سپرده شد. از سال گذشته 
وزارت آموزش و پرورش نیز اضافه شد و 50 درصد از 
بودجه به وزارت بهداشت و بقیه بین دو وزارتخانه دیگر 
تقسیم می شد تا وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
ورزش و جوانان در بحث پیشگیری از دخانیات و آشنایی 
بچه ها در مورد مضرات دخانیات و فرهنگ سازی در این 

زمینه گام بردارند.«

افزایش قاچاق با قیمت سیگار ارتباط 
ندارد

یکی از راه های اصلی برای کاهش مصرف سیگار که در 
تمام کشورهایی که در این زمینه موفق بودند نیز اعمال 

شده، باال رفتن قیمت سیگار است.
در کشور ما متاسفانه افزایش مالیات واقعی نداشته ایم 
و قیمت تمام شده سیگار زیاد افزایش نیافته است. 
دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس در این زمینه 
توضیح می دهد: »تجربه و کار تحقیقاتی نشان داده با 
افزایش قیمت و نفروختن تکی سیگار مصرف سیگار 
در جامعه کم می شود ولی این قضیه در کشور ما محقق 
نشده است. در کشورهایی مثل ترکیه و امارات صددرصد 
قیمت سیگار باال رفته و مردم به سختی می توانند سیگار 
بکشند و این روش یک راه کنترلی مناسب برای کم شدن 
مصرف سیگار است.« دکتر معدنی با اشاره به استدالل 
قانونگذاران برای باال نبردن قیمت سیگار ادامه می دهد: 
»اگر تصور می کنیم با افزایش قیمت سیگارهای داخلی، 
قاچاق سیگار افزایش می یابد، باید با قاچاق آن مبارزه 
کنیم، نه اینکه قیمت را پایین نگه داریم. همچنین ارتباطی 
بین مالیات بر سیگار و افزایش قاچاق وجود ندارد.« وی با 
انتقاد از عدم اجرای قانون جامع کنترل دخانیات می گوید: 
»چطور برای 25 هزار کشته تصادفات راهنمایی و رانندگی 
قانون وجود دارد و ماموران راهنمایی و رانندگی بر اعمال 
قانون نظارت می کنند، ولی برای 60 هزار کشته سالیانه 

ناشی از سیگار تدبیری اندیشیده نشده است؟«

در مبارزه با دخانیات در منطقه نیز 
وضعیت مناسبی نداریم

مدیرعامل جمعیت مبارزه با دخانیات در ادامه به خسارات 
ناشی از مصرف سیگار هم اشاره می کند: »باید بدانیم 
روزانه به اندازه سقوط 2 فروند هواپیما با 200 سرنشین، 
تلفات ناشی از سیگار را داریم و افراد سیگاری روزانه 
4 تا 5 میلیارد تومان را دود می کنند که 3 برابر این میزان 
صرف درمان بیماری های ناشی از سیگار می شود. 12 تا 
15 میلیارد تومان نیز به بیماری های ناشی از سیگار در کشور 
اختصاص دارد و در مجموع می توان گفت، روزانه حدود 
20 میلیارد تومان صرف مصرف دخانیات و بیماری های 
ناشی از آن می شود.« آن طور که روابط عمومی سازمان 
دخانیات آمار داده تا سال 85، 50 میلیاردنخ مصرف سیگار 
داشتیم ولی در حال حاضر 60 تا 70 میلیارد نخ مصرف 
داریم که نشان دهنده پس  رفت قانون کنترل دخانیات 
است. بیشترین گروه سنی مصرف کننده سیگار به دلیل در 
دسترس بودن از 13 سال به 10 سال کاهش یافته و هرچند 
برخی از مسووالن می گویند ما در منطقه وضعیت خوبی 
داریم، ولی این گونه نیست و بسیاری از کشورها گفته اند 
با اقداماتی که انجام خواهیم داد، مصرف دخانیات را در 

سال 2050 به صفر می رسانیم.«
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قلیان در زنان و دختران رو به افزایش است 
خوشبختانه مصرف سیگار طی 5 سال گذشته روند رو به کاهشی داشته است. این روند خوب بوده 
و نشان می دهد مردم نسبت به عوارض سیگار آگاه شده اند. دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت وگو با »سالمت« این آمار را اعالم می کند و در مورد 
افزایش مصرف قلیان هشدار می دهد: »متاسفانه به دنبال اتفاقی که 10 سال پیش در مورد تغییری در 
سیاست های مقابله با سیگار، به ویژه قلیان افتاد، ما شاهد رشد زیاد قلیان، به ویژه در اماکن عمومی بودیم 
و مصرف قلیان به خانواده ها راه پیدا کرد و شاهد هستیم تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان به سمت 
قلیان سوق داده شدند. از آن نگران کننده تر شاهد رشد مصرف قلیان بین نوجوانان 13 تا 15 سال، 
به ویژه در دختران این گروه سنی بودیم، به گونه ای که شتاب مصرف قلیان در دخترها بیش از پسر ها 
بوده و این مساله نگرانی را دوچندان می کند.« وی با بیان اینکه این دختران به زنان و مادران آینده تبدیل 
می شوند که قبال اجازه مصرف سیگار را در خانواده نمی دادند و محیط خانه پاک بود، ادامه می دهد: 
»وقتی مادر خانواده خودش قلیان بکشد، دیگر مصرف قلیان قبحی در فضای خانواده ندارد، در حالی 
که در هر وعده قلیان 100 نخ سیگار معادل 5 و نیم پاکت سیگار دود وارد ریه اطرافیان می شود.« به 
گفته دکتر صادق نیت، ما دود دسته سوم هم داریم که بعد از مصرف روی دیوار و مبلمان می نشیند 
و از طریق تماس پوستی وارد بدن بچه هایی می شود که در آن خانه زندگی می کنند. نگران کننده تر 
اینکه 90 درصد افراد سیگاری در سن زیر 18 سالگی مواجهه با دود سیگار و قلیان داشتند. بنابراین 
باید فکری به حال آینده نسل آینده کنیم. دکتر صادق نیت به افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار 
نیز اشاره می کند: »متاسفانه پیشنهادی که ما داشتیم این بود که مالیات بر دخانیات براساس قیمت 
مصرف کننده باشد چون سیگار برخالف سایر محصوالت غذایی زمانی که در کارخانه تولید می شود 
تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، سودی معادل 200 تا 500 درصد به واسطه ها می رساند. باید 
با افزایش مالیات، درصدی از پول به دست آمده به خزانه کشور بیاید و برای جبران عوارض ناشی 
از آن صرف شود. ما معتقدیم مالیات باید از جیب مصرف کننده ها گرفته شود، نه اینکه از جیب 85 
درصد بقیه که عوارض ناشی از سیگار را متحمل می شوند. به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم مالیات 
بر خرده فروشی سیگار تعلق بگیرد ولی متاسفانه با مخالفت یکی از نمایندگان مجلس این امر محقق 
نشد و به قیمت در کارخانه یعنی یک دوم تا یک سوم از قیمت پیشنهادی ما تقلیل پیدا کرد.« به گفته 
این مقام مسوول در وزارت بهداشت، ما جزو کشورهایی هستیم که ارزان ترین قیمت سیگار را دارد 

و کمترین مالیات بر سیگار را داریم.
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