اجتماعی

یک شنبه  8بهمن  10 . 1396جمادی االول  . 1439شماره ۱۹744

امروز آخرین فرصت ثبتنام
در کنکور۹۷

مشاورعالیسازمانسنجشگفت:داوطلبانیکهتاکنونبرایثبتناماقدامنکردهانددرفرصتباقیماندهوتاپایانساعت 24امروزیکشنبه 8بهمنبرای
ثبتنامبهسایتسازمانسنجشمراجعهکنند.حسینتوکلیافزود:ثبتنامصرف ًاازطریقسایتسازمانسنجشوآموزشکشورانجاممیشودودفترچه
راهنمایثبتنامحاویشرایطوضوابطشرکتدرکنکورسراسری 97همزمانباثبتنامدرروزیکشنبهاولبهمنمنتشرشدهاست.

...
دریچه

مرگ بزرگ ترین تاالب طبیعی استان
همدان
تاالب آق گل در جنوب شرقی روستای اسالم آباد از
توابع شهرستان مالیر و روستای توتل در کنار کوه
کت در مرز استان های همدان و مرکزی با وسعتی
افزون بر  ۸۳۰هکتار یکی از تاالب های مهم کشور
و بزرگ ترین تاالب طبیعی استان همدان است .این
تاالب به دلیل چرای بیرویه  ،تبدیل اراضی تاالب
به زمینهای زراعی  ،شکار غیرمجاز  ،خشکسالی ،
تخصیص نیافتن حق آب اکولوژیکی از سال  ۸۸به
بعد  ،زهکشی و برداشت بیش از حد آب و همچنین
نبودن بــارش ها طی امسال به طور کامل خشک
شده است.

...

رسانه ها
مالقات بلندترین مرد جهان با کوتاهترین
زن جهان

وزیر بهداشت :حداقل  50درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند

▪جزئیاتیازرایدادگاه

احتمال وقوع سیل در پاریس و بسته شدن
موزه لوور

محمودصادقیدرتوئیترخودتصویررایدادگاهتجدیدنظررا
منتشرکردهاستکهدربخشیازآنآمدهاست:
الف :درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای  ...با وکالت آقای
 ...نسبت به دادنامه شماره  90061مورخ 94.2.21
صادرهازشعبه 1057دادگاهکیفری 2تهرانکهبهموجب
آن نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان
مطالب غیراخالقی و تحریک جنسی نوجوانان موضوع
تحمل
به
...-3
... -2
شکایتآقایان...-1
چهار سال حبس تعزیری محکومیت یافته است دادگاه با
بررسی محتویات پرونده و مالحظه مستندات اقامه شده از
جمله لوایح تجدیدنظر خواهی اعتراض وی وارد و دادنامه
معترض عنه در خور نقض دانسته زیرا شکات دالیل کافی
جهت اثبات ادعای خود اقامه و ارائه ننموده اند و اظهارات
آن ها به شرح منعکس در مراحل مختلف رسیدگی هم از
حیث محتوا و هم از حیث داللت ناکافی بوده و از اعتبار الزم
برخوردار نمی باشد و چندین نفر نوجوان نیز که به عنوان
شاهد معرفی شده اند قطع نظر از ایرادات شکلی از جمله
عدمصدورقراراستماعشهادتشهودهیچکدامرفتارهای
منتسبهبهتجدیدنظرخواهراموردگواهیوشهادتخودقرار
ندادهاندبلکهبراساسبرخیازشنیدههایخودکهناشیاز
نقل و قول سایرین بوده مطالبی را بیان نموده اند و در واقع
مودای گواهی آن ها حکایت از آن دارد که همان مطالبی را
کهازشکاتشنیدهاندبیاننمودهاندوبااینفرضنمیتواند
بهعنواندلیلمورداستنادقرارگیرد.
هنوز هیچ منبع رسمی درباره صحت و سقم این ادعا اظهار

▪ 109هزارنفرمبتالبهسرطاندرکشور

معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز در همایش ملی سرطان

از آمار  109هزار نفری مبتالیان به سرطان در کشور خبر
داد و گفت :بر اساس اولین آمار رسمی مربوط به سال
 93تعداد مبتالیان به سرطان در  ۳۱استان بیش از
 ۱۰۹هزار نفر است و شایع ترین سرطان ها در خانم ها به
ترتیب سرطان پستان ،روده بزرگ ،پوست ،معده و تیروئید
هستند .وی ادامه داد:شایع ترین سرطان ها در آقایان هم
به ترتیب سرطان معده ،پوست ،پروستات ،روده بزرگ و
مثانه هستند.

خبر مرتبط

کالنتری :زور هیچ کس به مافیای تولید خودروهای غیراستاندارد نمی رسد
رئیس سازمان محیط زیست نیز در این همایش اگر چه
تاکید کرد از سال آینده به پشتوانه قانون هوای پاک،
جلوی تولیدات غیر استاندارد را میگیریم اما از مافیای
تولید خودروهای غیر استاندارد و آالینده در کشور و
این که حتی زور رئیس جمهور هم به این مافیا نمی رسد
سخنگفت.عیسیکالنتریافزود:محیطزیستایران
مریضاستوامسالبدترینسالراازنظرآلودگیهوادر
 50سال گذشته تجربه می کنیم به ویژه این که متوسط
بارندگی در کشور در  128روز از فصل آبی  60درصد
کمتر از متوسط  50سال گذشته است .در این شرایط
تاالب ها خشک می شوند و ریزگردها افزایش می یابند ،غبارهای نمکی دریاچه ارومیه
در چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و آثار مخربی بر گیاهان ،حیوانات و زندگی
انسانگذاشتهاست.ویبابیاناینکهنمیتوانیمدرکشورگازوئیلاستانداردتولیدکنیم
افزود:گازوئیلاستانداردبایدحداکثر 50پیپیامگوگردداشتهباشداماگازوئیلهایی
کهدرایرانمصرفمیشوندبین 70تا 10هزارپیپیامگوگرددارند.کالنتریافزود:

واکنش ها به حکم تبرئه سعید طوسی
محمدجوادرنجبر-محمودصادقینمایندهمردمتهراندر
مجلسدرتوئیتیمدعیصدورحکمتبرئهسعیدطوسیشد.

براساس رکوردهای ثبت شده در کتاب گینس ،بلندترین
مرد جهان با کوتا هترین زن کره زمین در کشور مصر با
یکدیگر مالقات کردند »Sultan Kösen « .که اصالتا
ترکیهای است با  246.5سانتیمتر قد بلندترین مرد
جــهــان اس ــت ،همچنین «  »Jyoti Amgeبــا اصالت
هندوستانی و  62.8سانتیمتر قد ،کوتاهترین زن جهان
نام گرفته است .رکورد هر دوی آن ها در سال  2011در
کتاب گینس ثبت جهانی شد .انجمن گردشگری مصر از
این رکــوردداران برای توسعه و بهبود گردشگری این
کشور دعوت کرده است.

میلیارد دالر از این هزینه را کاهش داد .سرطان مرگ و
میر کمتری نسبت به بیماریهای قلبی ایجاد میکند ،اما
هزینه بیشتری دارد .علت آن نیز این است که کمتر سواد
جوامع را افزایش دادیــم و به موضوع عــوارض کاالهای
آسیب رسان توجه نکردیم .به ما میگویند شما به سیگار
چکار دارید ،از یک طرف میگویند پیشگیری بر درمان
مقدم است .تا میخواهیم وارد چنین مقولههایی شویم،
یگیرند.
یق همان را م 

وی با تاکید بر این که سیگار و قلیان نقش مهمی در بروز
سرطان دارند گفت :مجلس از یک طرف برای درمان ،پول
اختصاصمیدهدوازطرفدیگرباآزادکردنقلیاندرقهوه
خانه ها ،بیماری تولید می کند ،این سیاست های دوگانه
بایداصالحشود.

نظرنکردهاست.
در همین حال بی بی سی فارسی در تماس با سعید طوسی
دربارهحکمتبرئهاوسوالکردکهویخبرتبرئهخودراتایید
کرد و گفت که ادعاها درباره اعمال نفوذ از سوی مرجعی
خاص در این پرونده صحت ندارد.خبر صدور حکم تبرئه
سعید طوسی در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است.
اینموضوعباواکنشهاییهمراهبودهاست.محمودصادقی
نمایندهمردمتهراندرمجلسدرتوئیترخودنوشت":شعبه
 ۵۶دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با
رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت
و لحن مبنی بر ۴سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد
پروندهحاکیازاعمالنفوذآشکاردرفراینددادرسیاست.
حدود ۲سالبودکهمدیرکلدادگستریپروندهراازدادگاه
گرفتهبود".
▪حرفزدندربارهاینپروندهاشاعهفحشاست

درهمینحالسخنگویکمیسیونحقوقیوقضاییمجلس
در گفتوگو با اعتمادآنالین در این بــاره با اعــام این که
برنامهای برای پیگیری پرونده سعید طوسی نداریم ،افزود:
ابد ًا این مسئله ارزش پیگیری ندارد .حرف زدن درباره این
پروندهاشاعهفحشاست.درواقعاینیکیازمصادیقاشاعه
فحشاستکهبیاییممسائلمنکراتیوفحشاییرابهصورت
عمومیمنتشرکنیم.اینموضوعاتبایدبینمتهم،شاکیو
قاضیبماندونبایدعلنیشود.
حجت االسالم حسن نوروزی افزود :اگر یک فرد در دادگاه
عادلمتهمباشدیامجازاتمیشودیاتبرئه،درهردوحالت
محترم است و نباید با آبرویش بازی کرد .این کارها اشاعه
فحشا ست.وی ادامه داد :متأسفانه مدتی است که افراد
برای این که خودشان را مطرح و وجاهتی برای خودشان

مافیایخودروسازیکشورهمآنقدرتوانمالیداردکه
هیچ کس ،هیچ دستگاهی و حتی شخص رئیس جمهور
نیززورشبهآنهانمیرسدوهیچکسنمیتواندجلوی
تولیدخودروهایغیراستانداردرادرکشوربگیرد،ماهم
تاحرفمیزنیممیگویندمخالفتولیدداخلیواشتغال
هستید ،در این شرایط نباید انتظار هوای پاک داشته
باشیم.بهداشتومحیطزیستقربانیشرکتهایبزرگ
تولیدخودروهستند.کالنتریافزود:درآمدخودروسازی
کشور 70هزار میلیارد تومان است که 150برابر بودجه
محیط زیست و سه برابر بودجه وزارت بهداشت است،
آن ها قدرت مالی دارند و هر یافته علمی را تغییر می دهند ،قدرت زیادی می خواهد که
بتوانیمباآنهامبارزهکنیمامااگرمردمآگاهشوند،بافشارآنهامیتوانکارهاییراانجام
داد.ویتصریحکرد:امیدواریمسالآیندهبراساسقانونجدیدمحیطزیستکهامسال
مجلس مصوب کرده است ،بتوانیم با مافیای خودروسازی مبارزه کنیم تا روند آسیب به
سالمتمردمراکندکنیم.

دستوپاکنندروبهعلنیکردناینمسائلمیآورندوکاری
میکنند که وجهه نظام خراب شود در حالی که مملکت
اینهمهدادگاهدارد،آییندادرسیکیفریداردونهادهای
زیادیهستندکهموضوعراپیگیریمیکنند.نعمتاحمدی
حقوقداننیزدرگفتوگوبااعتمادآنالیناظهارکرد:شرعو
قانوندرچنینمواردیتاکیدزیادیرویپردهپوشیدارندو
سختگیریهایزیادیمیکنندتاهرادعاییدراینبارهبه
راحتیاثباتنشودبنابراینبهسختیمیتواندرپروندههای
اینچنینیحکمبهمحکومیتمتهمصادرکرداماازآنجایی
کهدرحکماینطورآمدهکهحتیبهفرضاثباتاینامورهم
باز جرم انتسابی به آقای طوسی اتفاق نیفتاده ،میتوان به
حکمایرادواردکرد.
▪اظهاراتیککارشناس

درعینحال بهرغمایرادمحمودصادقیمبنیبراینکه حکم
بدون امضای رئیس دادگــاه صادر شــده ،یک کارشناس
مسائل حقوقی و قضایی در گفت و گو با خراسان در این
باره اظهار کرد :در ماده  426قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب سال  93آمده است  :دادگاه تجدیدنظر استان در
مرکز هر استان ،با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و
عضویت دو مستشار تشکیل می شود .در ماده 395همین
قانون هم تاکید شده است  :در دادگاه کیفری یک و نیز در
تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد
پیش بینی شده باشد ،رأی اکثریت تمام اعضا مالک است.
 ...در ماده 404هم آمده است :اعضای دادگاه پس از اعالم
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ،تکیه بر شرف
و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده ،مشاوره می نمایند و
در همان جلسه مبادرت به صدور رأی میکنند .درصورتی
که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت
معتبراست.انشایرأیبهعهدهرئیسدادگاهاست،مگرآن
کهویجزواکثریتنباشدکهدراینصورت،عضویکهجزو
اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد ،رأی را انشا می
کند .اینکارشناسبااشارهبهتوئیتهایمحمودصادقی،

...

اخبار کوتاه

به ما میگویند شما به سیگار چکار دارید

دانش پور -وزیر بهداشت با بیان این که  50تا  80درصد
سرطان ها قابل پیشگیری هستند اظهار کرد :اگر چه نمی
توان گفت سونامی شیوع سرطان در دنیا از جمله در ایران
وجود دارد ،اما این موضوع به معنی آن نیست که در آینده با
اینمشکلروبهرونمیشویم،بلکهبایدازهمیناالنهوشیار
باشیم .سیدحسن قاضی زاده هاشمی روز گذشته در
همایشهفتهملیسرطانضمنبیاناینمطلبادامهداد:
اوایل قرن بیستم حدود  ۱۰میلیون نفر در دنیا به سرطان
مبتالشدندواینرقمامروزبه ۲۰میلیوننفررسیدهوممکن
است در کمتر از  ۱۵سال آینده ،به  ۲۵میلیون نفر افزایش
یابد .وی افزود :با وجود نام ترسناکی که سرطان دارد اما
چنانچهاینبیماریبهموقعتشخیصدادهشودواقدامات
اولیهصورتگیرد،میتواندخطرناکنباشد.وزیربهداشت
اظهار کرد 50 :تا  80درصد سرطانها قابل پیشگیری
هستند و اگر امروز می بینیم این بیماری شیوع زیادی پیدا
کرده ،به این دلیل است که عمر انسانها طوالنیتر شده
استضمنآنکهسبکزندگی،نوعتغذیهوسیاستگذاری
هادراینمبحثموثرهستند.قاضیزادههاشمیباتاکیدبر
اینکهبرخیازتریبونهابهدنبالناامیدکردنمردمهستند
افزود:دراینزمینهمیتواناصفهانرامثالزدکهدرمجلس
یا در نماز جمعه یا شورای شهر یا محافل اجتماعی در این
شهرمیگویندبهدلیلقطعشدنآبزایندهرود،اماسزیاد
شدهاست؛درحالیکههنوزهیچکدامازمراجععلمیآنرا
تاییدنکردهاند.دربارهسرطاننیزاینکهمیگوییمدرایران
سونامیسرطاننداریم،بهمعنیآننیستکهدرآیندهنیزبا
اینمشکلروبهرونشویم بلکهبایدازامروزهوشیارباشیم.
وزیــر بهداشت با اشــاره به هزینه یک تریلیون دالری
بیماری سرطان طی یک ســال در دنیا اف ــزود  :اگــر به
موضوع پیشگیری توجه کنیم ،میتوان  100تا 200
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افزود:محمودصادقیتوضیحبیشتریندادهاستکه ادعایوی
مبنیبراینکهحکمبدونامضایرئیسدادگاهتجدیدنظراست
مستندبهکداممادهقانونیاستامادرموادباالمشخصمیشود
که حکم در دادگاه تجدید نظر بر مبنای رای اکثریت است و اگر
دو مستشار دادگاه رای به تبرئه یا محکومیت متهمی بدهند که
مخالفنظررئیسدادگاههمباشدالزماالتباعاست وحتیرای
توسطیکعضودیگرکهجزواکثریتاست انشامیشود.ضمن
اینکهدربارهآنچهویمستشارانعاریتینامیدهنیزاگرچهاین
عبارتدرآییندادرسیکیفریوجودنداردامادرشرایطیامکان
حضورمستشاراندیگرشعبدررسیدگیبه پروندههایشعب
دیگروجوددارد.ویادامهداد:محمودصادقیهمچنینبااشاره
بهرایمحکومیتمتهمدرمرحلهبدویبهتقدیرازقاضیمرحله
بدوی پرداخته و از آن چه که مقاومت و تحت فشار قرار نگرفتن
وی خوانده تمجید کرده و به گونه ای فضا را ترسیم کرده است
کهقضاتمرحلهتجدیدنظرگویا تحتفشاررایدادهاندایندر
حالی است که پرونده های زیادی را می توان سراغ گرفت که در
مرحلهبدویحتیبهاحکامسنگینیماننداعدامیاقطععضویا
 ...منجر شده اما در مرحله تجدیدنظر متهم تبرئه شده یا حکم
تخفیف یافته است .بنابراین این که یک پرونده در مرحله بدوی
رای محکومیت داشته و در مرحله تجدید نظر این رای رد شده
نمیتوانددلیلیبراعمالفشارباشدمگراینکهایشانمدارک
مستندتریداشتهباشدکهقطعابایدارائهشود.
احتماال اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی
امروزخودباخبرنگاراندراینبارهتوضیحمیدهد.

تکلیف پاداش پایان خدمت معلمان باید
در صحن علنی مجلس مشخص شود
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی
گفت :تکلیف پــاداش پایان خدمت معلمان باید در صحن
علنی پارلمان مشخص شود .به گزارش تسنیم ،حمید رضا
حاجیبابایی با اشاره به بررسی الیحه بودجه سال  97کل
کشور،افزود:کمیسیونتلفیقمنابعمشکوکیراواردبودجه
کرده است که به پول ملی ضربه می زند و منابع غیر واقعی
هستند .حاجی بابایی اظهار کرد :از همه مهمتر کمیسیون
تلفیقپاداشپایانخدمتمعلمانراحذفکردهاستکهباید
برایآنتدابیریاندیشیدبنابرایناشکاالتعمدهایدربودجه
وجود دارد ،منابع اشتغال منابع پایداری نیستند و در صحن
مجلسبایدبررسیهایبیشتریرویالیحهبودجهانجامشود.
وی در پاسخ به این پرسش که «چرا از محل اعتبارات صندوق
توسعه ملی برای پرداخت پــاداش پایان خدمت فرهنگیان
سهمی اختصاص نیافت؟» اظهار کرد  :منبعی که دولت برای
پرداختپاداشپایانخدمتفرهنگیاندرالیحهبودجهسال
 97معرفی کرد غیرواقعی بود .وی افزود :در حین بررسی
بودجه ،دوسوم اعتبارات در نظر گرفته شده از محل صندوق
توسعهملیواقعیشداماکمیسیونتلفیقازآندوسومآموزش
و پرورش را در اولویت قرار نداد و هم اکنون دو نقد وارد است؛
نخست آن که چرا دولت برای پرداخت پاداش پایان خدمت
فرهنگیان منبعی را معرفی کرد که برای برداشت یک دالر از
آن اذن نداشت و دوم این که چرا کمیسیون تلفیق از دو سوم
اعتباراتمحققشدهازصندوقتوسعهملی،آموزشوپرورش
رادراولویتقرارنداد؟حاجیباباییادامهداد:دولتبایدبرای
پاداشپایانخدمتفرهنگیانمنابعواقعیوقابلاعتنامعرفی
میکردنهاینکهمنابعیمعرفیشودکهواقعیتندارد.باتوجه
بهاتفاقیکهافتادوازحدودچهارمیلیارددالریکهازصندوق
توسعهملیدراختیارمجلسوکمیسیونتلفیققراردادهشد،
بهآموزشوپرورشمنبعیاختصاصنیافت،اماپیشنهادهایی
برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان داریم .فاطمه
سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس چهارشنبه گذشته4
بهمنماهدرتوئیتیگفتهبود:پاداشپایانخدمتفرهنگیان
از منبعی به جز صندوق توسعه ملی پرداخت میشود که در
بودجهدیدهشدهاست.

دادستان تهران تاکید کرد:

ضرورترصدجرایممرتبطبامشروباتالکلی
در فضای مجازی
دادستان تهران رصد فضای مجازی توسط پلیس را برای
جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به مشروبات الکلی
ضروری دانست .به گزارش   پایگاه اطالع رسانی دادسرای
عمومی و انقالب تهران ،عباس جعفری دولت آبــادی در
پنجمین جلسه دادستانی تهران پیرامون آسیبهای
اجتماعی افزود :بخشی از قاچاق ،عرضه ،خرید و فروش
مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی صورت میگیرد و
اکنون تهدیدات ناشی از جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
در فضای واقعی و مجازی باید جدی تلقی شود .وی با طرح
این پرسش که چرا با وجود ایستگاههای متعدد بازرسی،
مشروبات الکلی از برخی مبادی مــرزی کشور به تهران
میرسد ،بر ضرورت تمرکز پلیس و نهادهای امنیتی بر این
موضوع و اشراف اطالعاتی در این زمینه تأکید کرد.

کارشناسـان هواشناسـی پاریـس در پـی باال آمدن سـطح
رودخانه «سـن» احتمـال طغیان این رودخانه و خسـارات
شـدید را پیش بینی کـرده انـد و انتظار میرود سـطح آب
تـا حـدود  6متـر ،یعنـی  2متـر بیشـتر از حـد معمـول بـاال
بیاید .بسـیاری از خیابانهـای منطقه دچـار آب گرفتگی
شـد هاند و رفـت و آمـد قایقهـا از جملـه معرو فتریـن
کشـتیهای تفریحی شـهر مختل شـده اسـت .مسـئوالن
بـه منظـور احتیـاط ،اقـدام بـه بسـتن بعضـی از جادههـا،
تونلهـا ،ایسـتگا ههای قطـار شـهری ،پار کهـا و طبقـه
تحتانی موزه لوور کردهاند.

تاثیر آلودگی هوا بر مرگومیر مبتالیان
به اختالالت روان
گروهی از محققان در هنگ کنگ دریافتند خطر مرگ و میر
در مبتالیان به اختالالت رفتاری و روانی در روزهایی که
آلودگی هوا به اوج خود میرسد به شدت افزایش مییابد.
محققان با بررسی آمار مرگ و میر در طول یک دهه به این
ارتباط پی بردند.
به گفته آن ها نرخ مرگ و میر در اولین روز آلودگی نسبت
به روزهای معمولی  ۱۶درصد و در دومین روز  ۲۷درصد
بیشتر می شود .همچنین در صورتی که این شرایط آب و
هوایی با آالینده ازن هم همراه باشد خطر فوت حدود ۷۹
درصد افزایش پیدا میکند.

کشیدن یک نخ سیگار در روز هم ُکشنده
است
محققــان مــی گوینــد کشــیدن تنهــا یــک نــخ ســیگار در روز
هــم مــی توانــد بــا ریســک بــاالی بیمــاری قلبــی و ســکته
مرتبــط باشــد .بــه گفتــه محققــان دانشــگاه کالــج لنــدن،
افــراد ســیگاری بایــد بــه جــای کاهــش تعــداد سیگارشــان
بــه فکــر تــرک ســیگار باشــند .بــه گفتــه محققــان معمــوال
افــراد جــوان نســبت بــه افــراد مســن ،تعــداد ســیگار
کمتــری دود مــی کننــد ،امــا همیــن تعــداد کــم هــم آن هــا
را در معــرض ریســک بــاالی ابتــا بــه بیمــاری قلبــی عروق
کرونــر قــرار مــی دهــد.
براســاس ایــن تحقیــق زنانــی هــم کــه تنهــا یــک نــخ ســیگار
در روز مــی کشــیدند ،بــه انــدازه زنانــی کــه یــک بســته
کامــل ســیگار مــی کشــیدند  ۳۱درصــد در معــرض خطــر
بیمــاری قلبــی و  ۳۴درصــد در معــرض ریســک ســکته
بودنــد.
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