
بیايیدکمیفکرکنیم!

کمی فکر کنيم
به گفتة آقای محمد رضا مسجدی، دبير كل »جمعيت مبارزه 
با استعمال دخانيات ايران« جمعيت مصرف كنندة دخانيات در 
ايران افزايش يافته است و در حال حاضر حدود 8 تا 10 ميليون 
نفر ســيگار مي كشــند... بياييد در مورد اين موضوع كمی فكر 

كنيم.
نكتة اول كه به نظر بسيار خطرناک و ناراحت كننده است، برخي 
از جواناني هستند كه ســيگار می كشند. آن ها دست به اين كار 
مي زنند چون بيشتر به فكر خودنمايی هستند و به عواقب كار خود 
كمتر فكر می كنند. پژوهش های زيادی در اين مورد انجام شده اند 
و اكثر آن ها به اين موضوع اشــاره می كنند كــه افراد در مقابل 
درخواست ها و تعارفات دوستان خود قدرت و توانايی »نه« گفتن 
ندارند. خجالت می كشند كه بگويند من اين كار را انجام نمی دهم. 
می ترســند كه مسخره شوند. می ترســند كه به آن ها بگويند تو 
هنوز بچه ای و بزرگ نشــده ای. به همين سادگی توان نه گفتن 
را از دست می دهند و تسليم می شوند. شما عزيزانی كه مشغول 

خواندن اين مطلب هستيد هم ممكن است در آينده دچار چنين 
وسوسه های شيطانی بشويد. پس از همين االن تمرين كنيد تا در 
مقابل چنين درخواســت هايی با شجاعت نه بگوييد و خودتان را 

اسير مشكالت و معضالت بعدی آن نكنيد. 
نكتة دوم اين خبر تعداد افراد ســيگاری در كشــورمان است. 
از يــك جامعة 80 ميليونی كه حــدود 20 ميليون آن كمتر 
از 18 ســال دارند، اين تعداد فرد ســيگاری بسيار زياد است. 
هزينة بســيار زيادی صرف خريد و دودكردن سيگار می شود 
و پس از آن اين افراد به علت ضرر زدن به ســالمتی خود بار 
مالی فراوانی به بهداشت عمومی كشور وارد می كنند. من فكر 
می كنم كه اگر يك بار هزينه های ســيگار كشيدن را بررسی 
كنيم و با عدد و رقم آن بيشــتر آشنا شويم، باعث می شود هم 
خودمان سمت و ســوی اين كار نرويم، هم ديگران را تشويق 
به ترک كردن كنيم. اميدواريم اين بررسی حداقل توجه شما 
نوجوان عزيزی را كه مشــغول خواندن اين مطلب هستيد، به 

اهميت موضوع جلب كند. 

چقدر 
پول 
میشود؟دود

رياضی۱۴
وكاربرد

دی 1400

شمـــــاره  4

 خســـرو داودی



۱۵ رياضی
 وكاربرد

محاسبه کنيم 
واحد شمارش سيگار »نخ« است. هر يك عدد سيگار را يك نخ 
می گويند. رئيس مركز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات كشور 
در اوايل ســال 1400 اعالم كرد: »ميزان مصرف ساالنة سيگار 

در ايران حدود 65 ميليارد نخ است.«
اگر فرض كنيم كه در كشور 10ميليون سيگاری داشته باشيم، 

خواهيم داشت: 
, , , , ,÷ =65 000000000 10000000 6500

به طور متوسط هر فرد سيگاری در سال 6500 نخ سيگار می كشد. 
÷6500 365 18�

يعنی به طور متوسط هر فرد سيگاری در روز 18 نخ سيگار می كشد. 

اين عدد بسيار باالست. وقتی می گوييم به طور متوسط يعنی 
تعدادی از افراد ســيگاری باالتر از اين تعداد در روز ســيگار 
می كشــند و تعدادی كمتر. در هر پاكت ســيگار 20 نخ قرار 
دارد. يعنــی در جامعة ما ميليون ها نفر هر روز بيشــتر از يك 
پاكت سيگار می كشند! حاال بياييد حساب كنيم كه اين تعداد 
سيگار چه مقدار پول می شــود. اين تعداد سيگار معادل چند 

پاكت 20تايی سيگار است؟ 
, , , , , ,÷ =65 000000000 20 3 250000000

تعداد پاكت های سيگار مصرف شده در ايران در يك سال

در ابتدای ســال 1400، قيمت برخی از انواع ســيگار بين 15 
تا 42 درصد افزايش داشــته است. بعضی از مارک های معروف 
سيگار كه مشتری بيشتری دارند، هر پاكت سيگار را 18000 
تومان تا 20000 تومان قيمت گذاری كرده اند. با توجه به قيمت 
ســيگارهای توليد داخل كشــور كه قيمت پايين تری دارند، ما 
قيمت يك پاكت ســيگار را به طور متوسط 15000 تومان در 

نظر می گيريم. پس: 
, , , , , , , ,× =3 250000000 15 000 48 750000000000

تومان

می توانيد عدد بــاال را بخوانيد؟! برای راحتی كار اين طور خوانده 
می شود: در حدود 4۹ هزار ميليارد تومان هزينة سيگارهايی است 
كه در يك ســال در كشور ما توسط افراد سيگاری دود می شود! 
باورتان می شود؟ 4۹ هزار ميليارد تومان؟ آيا می دانيد با اين پول 
چه كارهايی می توان انجــام داد؟ فقط يك مورد را مثال می زنم 

تا از بزرگی اين عدد درک و تصور بهتری برای شما ايجاد شود. 
اگر قيمت يك آپارتمان آماده حدود 100 متری كه االن برای 
زندگی مناسب و خوب است، يك ميليارد تومان در نظر بگيريم، 
با اين پول می شود 4۹000 واحد آپارتمان خريد. به طور تقريبی 
بگوييد 50,000 آپارتمان، چون قيمت بعضی از واحدها ممكن 
اســت كمتر از يك ميليارد تومان باشــد. اگر هر برج 25 واحد 

مسكونی داشته باشد، پس: 
50,000÷25=2,000

يعنی 2,000 برج 25 واحدی می توان خريد.

يعنی با پولی كه برای سيگار كشيدن در هر سال دود می شود، 
می توان چندين شــهرک و برج و واحد مســكونی ساخت و در 

اختيار نيازمندان قرار داد!
حاال متوجه بزرگی اين عدد شديد. اين تنها يك مثال بود، شما 
می توانيد با مثال های مشــابه بزرگی 4۹ هزار ميليارد تومان را 

بهتر درک كنيد. 
قيمت يك »پرايد معمولي و چند سال كاركرده« در حال حاضر 

حدود 100 ميليون تومان است. پس: 
, , , , , , ,÷ =49 000000000000 100000000 490000

)تعداد ماشين پرايد(
يعنــی با اين پول در حدود 4۹0,000 خودروی پرايد می توان 
خريد! آن هم در هر سال. جالب است بدانيد كه توليد خودرو در 
سال در كشور ما به 4۹0,000 عدد نمی رسد. يعنی به عبارت 
ديگر، كل خودروهای توليد  شده در سال را می توان با پول دود 

كردن سيگارها خريد! 

بيشتر فکر کنيم! 
اين محاســبات ما فقط شامل خريدن ســيگار و دود كردن آن 
بود. اگر بقية هزينه ها را حساب كنيم، اوضاع بسيار بدتر از اين 
خواهد شد. برای مثال، تعداد زيادی از سيگاری ها به بيماری های 
عفونی و ريوی مبتال می شوند و هزينة بسياری بابت خريد دارو و 
هزينه های ديگر پزشكی صرف می كنند. تعداد زيادی به سرطان 
ريه مبتال می شــوند و با وجود هزينه هــای هنگفتی كه صرف 
مبارزه با ســرطان می كنند، در انتها فايده ای برايشــان نخواهد 
داشــت و از دنيا می روند. كمی حماقت آميز اســت كه يك نفر 
پولــش را دود كند و بعد هم هزينه های درمانی پرداخت كند و 

هيچ نفع و سودی هم از اين كار نبرد.
موضوع بيشتر دردناک می شود وقتی متوجه می شويم كه توليدات 
سيگار در داخل كشور كفايت نمی كند و مجبوريم سيگار را وارد 
كنيم، واردات ســيگار يعنی هدر دادن ارز كه در شــرايط تحريم 
ارزش واقعی اين ارزها را بيشــتر متوجه می شويم. بر اساس اخبار 
رسمی كشور، واردات سيگار ممنوع است و در سال 13۹۹ توليد 
سيگار در كشور افزايش داشته و به رقم 58/5 ميليارد نخ در سال 
رسيده اســت. بنابراين با قبول اين عددها، در حدود ۷/5 ميليارد 
نخ سيگار از طريق قاچاق وارد كشور می شود تا به همان رقم 65 
ميليارد نخ سيگار در سال برسيم! جالب است بدانيد كه گزارش های 
غيررسمی برآورد كرده اند كه ساالنه حدود 30 ميليارد نخ سيگار 
در كشور قاچاق می شود و مصرف ساالنه هم ۷0 ميليارد نخ است!
موضوع وقتی جالب تر می شود كه درمي يابيم در 10 سال اخير 
بسياري از صنايع ايران به علت های متفاوت تعطيل شده اند، ولي 
توليدكنندگان دخانيات از ۷ واحد صنعتی به 21 واحد رسيده 
است. اين امر گرچه تا حدي از خروج ارز جلوگيري كرده است، 

اما مي توانست در زمينه هاي مهم تري صورت گيرد.
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