
در طی سال های اخیر، بیماری های غیرواگیر به دالیل متعدد، به مهمترین علت مرگ و میر بشر در سطح جهان تبدیل شده اند که کشور 
عزیزمان نیز از این نظر مس��تثنی نیس��ت به طوری که دو س��وم مرگ و میر مردم ایران ناشی از بیماری های غیرواگیر است که در این میان 
سرطان، دومین جایگاه بعد از بیماری های قلبی عروقی را به خود اختصاص می دهد. عالوه بر افزایش امید به زندگی که حاصل فعالیت 

دستگاه های مختلف برای حفظ و ارتقای سالمت مردم است، علت چنین افزایشی، شیوه زندگی نامناسب و عوامل خطر محیطی است.
 با توجه به اینکه خوش��بختانه حدود نیمی از س�رطان ها قابل پیشگیری هستند، تردیدی نیس��ت که بهترین راه برای مقابله با 
چنین روندی مشارکت فعاالنه سیاستگزاران مختلف در حوزه سالمت و خارج از آن و حضور همیشگی مردم است. هر چند مردم با اتخاذ 
روش های خودمراقبتی باید محافظ خود در برابر عوامل خطر بیماری ها باش��ند، از دیگر س��و مسووالن نیز وظیفه دارند ضمن آموزش 
نظام مند شیوه های خودمراقبتی و ارائه خدمات مناسب فردی برای کنترل عوامل خطر، از ایجاد عوامل خطر جلوگیری و مردم را در برابر 

آنها محافظت و حمایت نمایند.

با عنایت به موارد بازگفته، ما با امضای این طومار، ضمن حمایت از »پویش ملی مبارزه با سرطان« و با تاکید بر آگاهی از مسوولیت 
فردی و اجتماعی خود جهت کنترل عوامل خطر سرطان، از روسای محترم قوای سه گانه، تقاضا داریم با فعالیت مضاعف در زمینه های 

مختلف چه در حوزه قانونگزاری، چه اجرا و چه نظارت، موارد زیر را بیش از پیش در اولویت کاری خود قرار دهند:

1 با توجه به تصویب »قانون الحاق دولت جمهوری اس��المی ایران به کنوانس��یون چارچوب س��ازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 
دخانیات« در سال 1383 همچنین »قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات« مصوب سال 1385، انتظار می رود همه مفاد آن به ویژه 

افزایش قیمت سیگار و مالیات بر خرده فروشی و محدودیت دسترسی به آن به اجر گذاشته شود.

2 با عنایت به ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه همچنین  ماده 6 »قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی« مصوب 
سال1389، بر فرایند تولید، نگهداری و انتقال محصوالت کشاورزی از نظر مواد آسیب رسان به سالمتی نظارت بیشتری گردد.

3 بر مبنای مواد 38، 42، 136 قانون برنامه پنجم توسعه بر کیفیت تولید محصوالت غذایی به ویژه درصد چربی های مضر، نمک، 
شکر، افزودنی ها و شیوه بسته بندی آنها نظارت گردد.

4 با عنایت به »قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا« مصوب سال 1374، در جهت بهبود کیفیت هوای شهرهای بزرگ به ویژه از 
راه نظارت بر کیفیت سوخت، تولید خودروهای باکیفیت و بهبود حمل و نقل عمومی، تالش روز افزون گردد.

5 با عنایت به ماده 127 قانون برنامه پنجم توسعه، بر فرایند تولید و انتقال آب آشامیدنی نظارت بیشتری اعمال شود.
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طـومار حمـایت از:  

iec.behdasht.gov.ir برای امضای الکترونیکی طومار به این سایت مراجعه کنید:
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