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 :مقدمه
سابقه حاضر است. توسعه بي عصرگيري مصرف دخانيات يكي از مشكالت جهاني و همچنين كشور ما در همه

زيان هاي جسمي و روحي را  ،توليدات مواد دخاني و فروش فوق العاده آن در سراسر دنيا خصوصاً نواحي كم درآمد

هاي ناشي از سرطان ريه، حفره دهان، معده، مري، مثانه، پانكراس كه بسياري از مرگبطوري ؛براي جوامع به همراه دارد

هاي قلبي، عروقي و مرگ شود. همچنين استعمال دخانيات موجب افزايش بيماريو كليه به دخانيات نسبت داده مي

 .گرددري ميو مير ناشي از اين بيما

دانشمندان بر اين  .باشداثرات استنشاق تحميلي دود سيگار نيز كمتر از عوارض ناشي از استعمال دخانيات نمي

اند كه دود محيطي سيگار از نقطه نظر سالمت هيچ آستانه مجازي ندارد، چرا كه نه دستگاه هاي تهويه و نه عقيده

ورند. آطور كامل هوايي پاك و عاري از آالينده را فراهم نمي هكدام ب يچه ،هاي استعمال دخانياتتمهيد جداسازي مكان

با توجه به گزارش سازمان  .قرار نگرفتن در معرض استنشاق تحميلي دود سيگار مي باشدبنابراين راه محافظت از آن، 

چندين برابر خواهد چنانچه الگوي استعمال دخانيات عوض نشود تلفات ناشي از استعمال دخانيات  ،جهاني بهداشت

ميليون نفر جان باختند، اين در حالي است كه در  6بود. در دو سال و نيم گذشته، در اثر پاندمي ويروس كرونا حدود 

ميليون نفر به علت بيماري هاي ناشي از مصرف دخانيات جان خود را از دست دادند. جلوگيري  20همين مدت حدود 

 اي فراوان و همه جانبه است.از افزايش اين آمار مستلزم تالش ه

مصادف  ماه مي 31به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات در تاريخ  ههر سال ،در اين راستا سازمان جهاني بهداشت

خرداد ماه، نسبت به اعالم شعار سال و اطالع رساني الزم به كشورهاي عضو براي گراميداشت اين مناسبت اقدام  10با 

 "دخانيات، تهديدي براي محيط زيست ما "، 2022مي نمايد. شعار تعيين شده از سوي اين سازمان براي سال 

Tobacco Threat to our environment " مي باشد. هدف از انتخاب اين شعار و اجراي پويش جهاني، افزايش

يندهاي مرتبط با كاشت، برداشت، توليد، توزيع، فروش آگاهي مردم در مورد تأثيرات سوء زيست محيطي و سالمتي فرا

گري در اجراي معاهده جهاني كنترل دخانيات و كاهش مصرف تنباكو و محصوالت دخاني با هدف تقويت مطالبه

 مي باشد. درمان مصرف دخانياتفزايش تقاضا براي ابرخورداري از محيط زيست بدون دخانيات و دخانيات به ويژه 

https://www.who.int/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit
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 "دخانیات، تهدیدی برای سالمت و محیط زیست ما"س، شعار ملی امسال با عنوان بر همین اسا

خرداد ماه برگزار گردد،  10تا  4تعیین و عناوین زیر برای ایام هفته ملی بدون دخانیات که مقرر استتت از 

 :  در نظر گرفته شده است

 بدون دخانياتتر با توسعه شهرها و روستاهاي فردايي سالم 1401خرداد  4 چهارشنبه

 توسعه كشت توتون، تهديدي بر امنيت مواد غذايي و محيط زيست 1401خرداد  5 پنج شنبه

 تبليغ، فروش، مصرف و قاچاق دخانيات، تهديدي بر سالمت جامعه 1401خرداد  6 جمعه

 افزايش ماليات بر محصوالت دخاني، ضامن تامين سالمت عمومي و محيط زيست 1401خرداد  7 شنبه

 هاي مردم نهاد در كنترل و مبارزه ملي با دخانياتمشاركت سازمان 1401خرداد  8 یکشنبه

پيشگيري از مصرف دخانيات با فرهنگ سازي و آموزش سالمت جامعه با اولويت  1401خرداد  9 دوشنبه

 دانش آموزان و دانشجويان

 مادخانيات، تهديدي براي سالمت و محيط زيست  1401خرداد  10 سه شنبه

 

ستندات ساس م ست بر ا ست محيطي به كره سهم صنايع دخاني آمده در جهان،  بد سارات زي زيادي در تحميل خ

معادل پرتاب  ميزان نيا ) اي معادل دي اكسننيد كربنمگاتن گاز گلخانه 84با توليد سنناالنه زمين دارند. اين صنننايع 

 د؛نشنوآب و هوا در كره زمين مي بر هم زدن تعادل و، باعث تغييرات آب و هوايي (موشن  به فضنا اسنت 280.000

 .رساند و به اكوسيستم ها آسيب مي منابع محيط زيست را هدر داده

، فرايند جنگل زدايي به ويژه در توتون رود. كشتاز بين مي توتونميليون هكتار زمين براي كشت  3.5 ساالنه حدود

باعث تخريب خاك و بازده  توتونجنگل زدايي با هدف ايجاد مزارع  .كندكشننورهاي در حال توسننعه را تشننديد مي

 يهانيزم .شننودنامناسننب يا كاهش فرفيت زمين و خاك براي رشنند هر گونه محصننول يا پوشننش گياهي ديگر مي

صلخ ستراتژي كشت محصوالت  يتواند برايكه م زيحا شوند، مورد نياز جامعهو  غذايي ا ستفاده  تنباكو توليد  يبرا ا

صلخمواد غني خاك را از بين برده و  ،گياه توتون. گيرندمورد بهره برداري قرار مي از  ؛دهدمي كاهشرا خاك  يزيحا

نداشته باشند. كاهش فرفيت خاك و  يكاربردكشاورزي محصوالت  ريرشد سا يرابها اين زمين ممكن است اين رو

 كند. يم را تشديد ياهيتغذ يهاو چالش ييغذا يناامن ،از بين رفتن مواد مغذي آن

شننده در سننال  يجمع آورو اطالعات ها اسننت. بر اسنناس داده اينهيپرهز فرايند ،توتونخاك پس از كشننت  ياياح

سال  بنگالدشدر ، 2014 هاي توتون خاك در زمين يمعكوس كردن اثرات منفصرف دالر  ونيليم 20.6در طول يك
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ست.  كاري شت  ييزا ابانيبشده ا سب به ك س توتونمنت شورها از جمله برز ياريدر ب  دهيهند، اردن و كوبا د ل،ياز ك

 هاي شكننده زمين، فشار مضاعف را به منابع كمياب و اكوسيستمكشت توتوناثرات زيست محيطي ناشي از  شود.يم

ست، چرا كه  .كندتحميل مي سيار خطرناكتر ا سعه ب شورهاي در حال تو توليد تنباكو و  سهماين امر به ويژه براي ك

ار زيست محيطي اين موضوع بر دوش كشورهايي خواهد بود كه توان ب .بيشتر استمحصوالت دخاني در اين كشورها 

سخت شان كمتر و  ست و مقابله با آن براي شارتر ا سر سود  ست كه  صيب غول هاي  ،دخانياتتوليد  اين در حالي ا ن

 خواهد شد.  ،دصنايع دخاني كه در كشورهاي با درآمد باال هستن

سعه توليد مي 90كه حدود با توجه به اين شورهاي در حال تو صد از كل تنباكوي جهان در ك ، اين امر باعث شوددر

بگذارد. در كشورهاي با درآمد كم و متوسط، بسياري  هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي تاثير بسيار نابرابرشده بر گروه

 ث رشد اقتصادي شود.تواند باعبينند كه ميرا به عنوان ي  محصول درآمدزا مي از كشاورزان و مقامات دولتي، تنباكو

ست شامل افزايش ناامني غذايي ا از  ،با اين حال، مزاياي مالي كوتاه مدت اين محصول با پيامدهاي بلند مدت آن كه 

هاي زيست محيطي گسترده هاي مداوم كشاورزان، بيماري و فقر در ميان كارگران مزرعه و آسيبد. بدهيرومي بين

 شود.در كشورهاي با درآمد كم و متوسط به وضوح ديده مي

شاورز  ي ست به اندازه  ،كار توتون ك س 50ممكن ا  ينوع ،سبز يتنباكو يماريدر روز جذب كند. ب نيكوتين ،گارينخ 

 كشاورز ي  نفر به آن مبتال مي شود. 4ا از هر است كه حدود نيكوتيبا ن تيمسموم

شننان در خون  يو آرسننن ومينيغلظت آلوم ،قرار گرفتن در معرض سننموم دفع آفات ليبه دل ،كار توتون كشنناورزان

بدمي شيافزا فت ي. قرار گرفتن مزمن در معرض برخيا عدد ،هاكشاز آ قا يبر سنننالمت ياثرات مت له ن  صياز جم

 دارد. زيغدد درون ر و يعصب ،يناختالالت خو ،يكيژنت راتييتغ م،يو بدخ ميخوش خ يتومورها ،يمادرزاد

هاي پايدار محيط زيسننت و ارايه هاي مالي از طرحو حمايت سننبزشننويي ،ديمحصننوالت جد يبا معرف يدخان عيصنننا

 نديو مصرف كنندگان خود اعالم نما ايآن هستند كه به دن يدر پشان گزارش در خصوص استانداردسازي محصوالت

بديهي  ،هستند ستيز طيدوستدار مح يست بوده و به نوعيز طيبه مح بيو آس شان فاقد هر گونه ضرركه محصوالت

  اين صنايع را خورد. رفندهايت است نبايد فريب

شود، نه  شناخته  سعه پايدار  ستيابي به همه اهداف تو صرف دخانيات بايد به عنوان ي  اهرم كليدي براي د كاهش م

ستند سالمت مرتبط ه ستقيماً با  ست از دولت پويشاين  .فقط اهدافي كه م سيا تا قوانين را  خواهدگذاران مي  ها و 

ضع و تقويت كنند و  ستدر قبال هزينهتنباكو و مواد دخاني را توليدكنندگان و شي از  هاي زي صادي نا محيطي و اقت

 مسئوليت پذير و پاسخگو بنمايند. ،محصوالتتوليد اين 
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ست محيطي  .1 شي ازافزايش آگاهي مردم در مورد تأثيرات زي مصرف تنباكو و توزيع و كشت توتون، توليد،  نا

هاي ملي، گردهمايي، توليد و پويشبرگزاري برنامه هاي فرهنگي و آموزشننني از قبيل  مواد دخاني از طريق

  اي كارآمدانتشار محتواي رسانه

  آنمضرات استعمال دخانيات و ايجاد انگيزه براي درمان مصرف نسبت به آموزش افراد جامعه  .2

صنايع دخاني يآگاهافزايش  .3 سبت به ترفندهاي  صنايع براي تغيير چهره خود از عاملي  مردم ن و تالش اين 

 يي(سبزشو) براي مرگ و بيماري به نهادي حامي محيط زيست و سالمت عمومي

ضاعف .4 صرف كنندگان دخان در ايجاد انگيزه م سازي براي اتيم صرف تنباكو و مواد دخاني و توانمند  توقف م

  ستيز طيو مح خود يسالمتبراي حفظ 

 خدمات اين افزايش دسترسي به  هاي مشاوره و درمان مصرف دخانيات وو برنامه هاحمايت از سياست .5

ماندگاري افراد در ترك  كم  به براي و حفظ و توسنننعه اماكن بدون دخانيات تر هاي سنننالمخلق محيط .6

 دخانيات

و در نتيجه كاهش  دارتريپامحصوالت  و نيگزيجا براي روي آوردن به كشت توتون كاراز كشاورزان حمايت  .7

 هاي تشويقيبا برنامه توتون ديو تول كشت يطيمح ستيز اثرات مخرب

 و انجام معاينات شغلي كشاورزانبررسي سالمت  .8

محافظت از كودكان و جوانان در برابر  به منظور اتيبدون دخان %100مدارس از ايجاد  يبانيو پشننت تيحما .9

 مواد دخاني و مطالبه گري دست دوم و دست سوم م،يقرار گرفتن در معرض دود مستق

 حمايت و پشتيباني از اماكن و وسايل نقليه عمومي بدون دخانيات   .10

متصننديان واحدهاي صنننفي مجاز به فروش محصننوالت دخاني كه براي كم  به ارتقاي سننالمت  تشننويق  .11

ض سبت به تغيير كاربري امكنه خود به فعاليت هعمومي، داوطلبانه از فروش و عر هاي دخانيات خودداري و يا ن

 اند دوستدار سالمت و محيط زيست اقدام نموده

 اجراي قانون جامع كنترل دخانيات معه مدني در نهاد و جاسازمان هاي مردم حمايت و تقويت مشاركت   .12

  دخانياتكنترل  قوانين ياجرانظارت دقيق بر   .13

 كنترل و مبارزه با دخانيات  در حوزه  تشويق فعاالن  .14
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انتشار  ،زداييجلوگيري از جنگلتوسعه مزارع توتون؛ با هدف  در جلوگيري ازهاي پيشگيرانه وضع سياست  .15

سيد كربن، تغييرات آب و هوايي، و  نيزم بيتخر ،وحش( اتي)از جمله ح يستيرفتن تنوع ز نياز ب دي اك

 ناشي از توليد و مصرف دخانيات ييزاابانيب

س تيماح  .16 ستياز اقدامات  ستكاربرد  تيدر مورد ممنوع يا سته بندي  يپال هاي در توليد مواد دخاني و ب

 مربوطه

جهت سالمت عمومي و  ستيز طيمح حفافت ازبه منظور  دخانياتبر  اتيمالو  عوارضحمايت از افزايش   .17

 هاي جمع آوري و پاكسازي ضايعات ناشي از توليد و مصرف محصوالت دخانيهزينهتامين بخشي از 

صوص ميزان آباطالعات و آمار  يآورجمع  .18 صرفي  ،در خ سموم م شيميايي و  صنعت مواد  دخانيات و در 

 كشاورزي توتون

 توتون، توليد و مصننرفو سننالمتي ناشنني از محيطي اثرات مخرب زيسننتانجام مطالعات در زمينه تعيين   .19

  تنباكو و مواد دخاني
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 اپیدمی مصرف دخانیات در جهان و ایران
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 جهان 

  مصرف مي كنند.از جمعيت جهان دخانيات نفر ميليون  سيصد و بيستو  ميليارد درحال حاضر ي  

  سال جهان مصرف كننده مواد دخاني هستند 15درصد جمعيت باالي  23حدود. 

 84  كنند.مصرف كنندگان دخانيات دركشورهاي درحال توسعه زندگي مي ازدرصد  

  ميليون نفر به علت مصننرف  7ميليون نفر در جهان مي شننوند.  8مصننرف دخانيات، سنناليانه موجب مرگ

 كنند. نفر به خاطر مواجهه با دود دست دوم فوت ميميليون  1مستقيم و 

  دهند.هزار نفر در ايران، در اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي 60ساليانه بيش از 

   

 منطقه 

 بسيار نگران كننده است جوانان ميان ويژه در وضعيت شيوع مصرف دخانيات به.  

 صرف دخانيات روند خالف بر ،2025 سال تا ساير كاهشي م ستعمال دخانيات در مناطق جهان، در   شيوع ا

 .شودمي منجر ريوي بيماري افزايشي است كه به اپيدمي روزافزون ،شرقي مديترانه منطقه

 كننددخانيات مصرف مي زنان درصد 4 و مردان درصد 38 حدود . 

 سال( 15تا  13است )گروه سني  درصد 31 دختران در و درصد 42 پسران شيوع مصرف دخانيات در. 

 دليل اصلي باال بودن شيوع مصرف در بين نوجوانان و جوانان، ترويج و تمايل آنها به مصرف قليان است. 

 

 ایران 

هاي غير واگير، درصنندي مرگ و مير ناشنني از بيماري 25در راسننتاي اجراي بيانيه سننازمان ملل متحد براي كاهش 

 ه است.شدتعيين  1404درصدي شيوع مصرف دخانيات تا سال  30كاهش  ،ج.ا.ايران هدف

 

 :1390در سال 

 10.9  زنان( 0.63% مردان و  20.26) بودندصورت روزانه ه ب سيگاردرصد مصرف كننده. 

  ضر صد  14.09در حال حا صرف كننده در شامل دخانيات م صرف روزانه و غير روزانه انواع مواد دخاني  )م

 .درصد زنان( 3.37درصد مردان و  24.81) بودندسيگار، قليان، پيپ و چپق( 

ی اصورت دورهه در وزارت بهداشت ب (STEPs)در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، طرح استپس 

 1390سال  تا. شودمی اجرا مرتبط خطر عوامل سایر و دخانیات مصرف شیوع میزان عیینهر سه سال یکبار برای تتقریبا 

اجرا گردیده است. بر  18در گروه سنی باالی  1400و  1395 های سال و در سال 15طرح مذکور در بین گروه سنی باالی 

  .شودبرآورد می میلیون نفر 10حدود مواد دخانی در کشور تعداد مصرف کنندگان  ،اساس اطالعات مذکور
 
 



 

11 
 

  درصد زنان( بوده است. 2.3و  درصد مردان 4.7درصد ) 3.5مصرف روزانه قليان 

 سال ست ولي مصرف روزانه قليان در اين  1390تا  1385هاي طي  شته ا سيگار روند ثابت دا شيوع مصرف 

سال  سني از  سال  40حدود  1390تا  1388گروه  ست كه اين روند تا  شته ا هم ادامه  95درصد افزايش دا

 .داشته است

 

 : 1395در سال 

 10.1 زنان( 0.9مردان و  20.1) بودندصورت روزانه ه ب درصد مصرف كننده سيگار. 

  مصننرف كننده دخانيات )مصننرف روزانه و غير روزانه انواع مواد دخاني شننامل درصنند  14.2در حال حاضننر

 .درصد زنان( 4درصد مردان و  25.2)  بودندسيگار، قليان، پيپ و چپق( 

  كه عمدتا به دليل باالتر بودن ميزان مصننرف  درصنند 13.62و در شننهر  15.44مصننرف دخانيات در روسننتا

 بود.قليان 

 در  %30)باالي شد هاي مركزي، آذربايجان غربي، قزوين و البرز گزارش  باالترين شيوع مصرف سيگار در استان

 .مردان (

 هاي جنوبي كشننور )بوشننهر، هرمزگان، سننيسننتان و باالترين ميزان مصننرف دخانيات )عمدتا قليان( در اسننتان

 گرديد.ان و فارس (گزارش بلوچست

  (.%18)حدود  شدسال گزارش  45-54باالترين ميزان مصرف دخانيات در گروه سني 

 

 

 مصرف کننده روزانه : 

 کند حتی یک نخ سیگار یا یک وعده قلیانفردی است که به صورت روزانه انواع مواد دخانی را مصرف می
 روز گذشته، یکی از انواع مواد دخانی را مصرف کرده باشد. 30مصرف کننده در حال حاضر: فردی است که طی 
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 1395فکیک جنس و گروه سنی در سال میزان مصرف دخانیات به ت

 گروه سني مرد زن كل

7.29 2.01 13.47 25-18 

12.37 3.29 22.5 34-25 

15.9 4.3 28.65 35-44 

18.21 5.13 32.70 54-45 

16.41 4.44 29.44 64-55 

4.45 11.48 20.03 69-65 

11.36 5.26 16.78 70+ 
 

 : 1400سال در 

 از زنان نيب در سال، 18 يباال يسن گروه در 1400 تا 1395 سال از گاريس روزانه مصرف كه دهديم نشان هاگزارش

صد 0.93 صد 0.77 به در س در صد 17.2 زانيم به و دهير شته كاهش در ست دا  در مردان نيب در كاهش زانيم .ا

 (. درصد 19.95 به 20.06 از) است بوده درصد 0.54 زين يسن گروه نيهم

 14.01  صد  4.44درصد مردان و  25.88كننده دخانيات بودند )سال مصرف 18درصد از جمعيت باالي در

 زنان(.

   درصنند  17.8درصنند و مردان  57.6زنان ، در سننال 18در افراد باالي  1400تا  90مصننرف قليان از سننال

 گزارش شد. سال 18درصد افزايش در گروه سني باالي  28حدود  يطوركله افزايش داشته است و ب

  درصد و مردان  17.2در زنان  سال( 18)باالي  در بين همين گروه سني 1400تا  95مصرف سيگار از سال

 .گزارش شددرصد كاهش  7.44 يطور كل هدرصد كاهش داشته است و ب 0.54
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ای از نتایج طرح بررسی وضعیت خالصه

 استعمال دخانیات

 سال 13-15در بین نوجوانان 
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نفر از  2746در بين  1394سننال در اسننفند ماه  13-15طرح بررسنني وضننعيت اسننتعمال دخانيات در بين نوجوانان 

سطه پايه  شد كه  54در  8-10نوجوانان مقاطع دوره اول و دوم متو شور اجرا  سه ك سنين  2087مدر نفر از آنان در 

نشان دهنده كاهش قابل مالحظه مصرف  97تا  1386هاي سال قرار داشتند. مقايسه دو دوره طرح در سال 15تا  13

 باشد.ساير مواد دخاني، عمدتا قليان، و متاسفانه افزايش دو برابري مصرف سيگار در بين دختران مي

 

 

 1395تا  1386سال در سال های  13-15مصرف دخانیات در بین نوجوانان  دتغییرات رون

 

 سال:  13-15در گروه سنی نوجوانان  اهم نتایج

 وضعیت شیوع مصرف

 10.2 ( 7.7% پسران و  12.9% نوجوانان در زمان انجام طرح، مصرف كننده دخانيات بودند  )دختران %. 

 9.2  ،صد نوجوانان در زمان انجام طرح صرف كننده مواد دخاني تدخيني بودند )در صد دختران و  7.1م در

 .درصد پسران( 11.6

 3.4 ( 1.2% پسران و  4.8% نوجوانان مصرف كننده سيگار بودند )دختران %. 

 5.7 ( 4.3% پسران و  7.3% نوجوانان مصرف كننده قليان بودند  )دختران %. 

 1.9 دختران( 0.8% پسران و   3.1ودند )% نوجوانان مصرف كننده مواد دخاني بدون دود ب %. 

 

 وضعیت ترک
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  كردندنفر مصرف كننده دخانيات براي ترك دخانيات در يكسال گذشته اقدام  10نفر از هر  4بيش از. 

  بودند.نيمي از مصرف كنندگان دخانيات در حال حاضر خواستار ترك دخانيات 

 مواجهه با دود دست دوم

 24.2  بودند.% نوجوانان در معرض مواجهه با دود دخانيات در منازل خود 

 38.4  بودند.% نوجوانان در معرض مواجهه با دود دخانيات در اماكن عمومي مسقف 

 دسترسی

 65 هاي % مصرف كنندگان دخانيات، سيگار مصرفي خود را از مغازه، سوپر ماركت، دست فروشان و يا دكه

 كردند.ميمطبوعاتي تهيه 

 68.5  سوال واقع شان مورد  سن  شنده در مورد  سوي فرو سيگار از  شدند% نوجوانان براي خريد  و به آنها  ن

 شد.سيگار فروخته 

 رسانه

 7  اي ضد دخانيات از رسانه ديده بودند.هدانش آموز پيام 10نفر از هر 

 4  كرده بودند.نفر دانش آموز در زمان مراجعه به مراكز فروش، تبليغات دخانيات را مشاهده  10نفر از هر 

  هاي دخاني كه آرم شركت بودنفر دانش آموز داراي وسيله اي شخصي )كاله و...(  10بيش از ي  نفر از هر

 شده بود.روي آن درج 

 دانش و نگرش

 76.7  كه استعمال دخانيات براي افراد مصرف كننده زيان آور است. دانستند% نوجوانان قطعاً مي 

 78.2   بودند.% نوجوانان موافق ممنوعيت كامل مصرف دخانيات در اماكن عمومي 

 

 

 

 

درصورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری الزم در مهار  که است کرده بینی پیش بهداشت جهانی مانساز

بیشترین میزان مصرف دخانیات را سال آینده  40 تااپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان 

 خواهند داشت.
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 تبعات مصرف دخانیات
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 مرگ و میر در جهان 

 است جهان در مرگ پيشگيري قابل عامل دخانيات شايعترين. 

 شودميليون نفر از مردم جهان مي 8مرگ  ساليانه موجب دخانيات. 

 دهندجان خود را از دست مي ،بيش از ي  ميليون نفر از مردم جهان در اثر مواجهه با دود دخانيات. 

 ميردمي دنيا در دخانيات استعمال اثر بر نفر ي  ثانيه 4 هر در حاضر حال در. 

 است صنعتي كشورهاي در هامرگ درصد %12 - 25 مسئول دخانيات. 

 دهندجان خود را از دست مي آن از ناشي هايبيماري علت به دخاني مواد كنندگان مصرف از نيمي. 

 ريزي و اقدام موثر براي پيشگيري از شيوع مصرف دخانيات، مرگ و مير مرتبط با در صورت عدم برنامه

 .يابدمي افزايش نفر ميليون  10 به 2030سال دخانيات تا

  داد.خواهد  رختا پايان قرن حاضر ي  ميليارد مورد مرگ ناشي از دخانيات در جهان 

 مرگ و میر در ایران 

كنندگان و مصرف  نفر ازهزار  60حدود ساالنه  شودمي با توجه به ميزان مصرف دخانيات در كشور، برآورد

  جان خود را از دست بدهند.، ددست دوم حاصل از مصرف مواد دخاني هستنواجهه با دود افرادي كه در م

 اقتصاد مصرف دخانیات در ایران 

 شود. در اثر استعمال دخانيات دود ميميليارد تومان  هزار 20حدود  طور متوسطه ساالنه ب 

 صرف هزينه 40از ش بي ساالنه شتي درمانيهزار ميليارد تومان  صرف دخانيات  هاي بهدا شي از م نا

  شود.مي

 ابت،يسننرطان، د ،يتنفسنن يها يماريب ،يعروق يقلب يها يماريخطر ب شيبا افزا مصننرف دخانيات 

 دارد. همراه يقابل توجه يو اقتصاد يانسان هايكه هزينه مرتبط است رهيفشار خون باال و غ

 هاي اقتصادي ناشي از مصرف دخانيات كه منجر به غيبت از كار، ناتواني، مرگ زودرس، ساير هزينه

هزار ميليارد تومان براي كشنننور به همراه دارد. به  90اي بالغ بر هزينهيگر آتش سنننوزي و موارد د

 شود.هزار ميليارد تومان از منابع كشور در اثر مصرف دخانيات دود مي 130عبارتي در مجموع 

  :خسارات محیط زیستی دخانیات 

 گاريسنن يهاها و زباله يكروپالسننتيم گار،يته سنن ،يسننم يهازباله ،يي توليد شنندهايميبا مواد شنن مناطق شننهري 

در به كار رفته   يپالست. ديآيشمار ممحيط زيست ببه جدي  يهابياز آسموضوع  شوند و ايني آلوده ميكيالكترون
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موجب  هادرياها و اقيانوسسننواحل، در جانوران آبزي توسننط  و پس از بلعيده شنندن غير قابل تجزيه بوده ،گاريته سنن

 گردد.ميانتقال آلودگي در زنجيره غذايي 

  ساالنه سهم  سيد كربن، باعث تغييرات آب و هوايي مگاتن گاز گلخانه 84صنايع دخاني با توليد  اي معادل دي اك

. منابع محيط زيسننت را هدر داده و به شننودآب و هوا در كره زمين مي باعث بر هم زدن تعادل همچنينو در جهان 

 .رساندها آسيب مياكوسيستم

  رود.ميليون هكتار زمين براي كشت تنباكو از بين مي 3.5ساالنه 

 6000شننود تا ميليون درخت قطع مي 600سننال  رسنناند. هركشننت دخانيات )تنباكو( به كره زمين آسننيب مي 

 .شودي ما ميهواي تنفسكيفيت ميليارد سيگار توليد شود و همين كار سبب كاهش 

 كيلوگرم زباله سننمي توليد  767000در جهان اسننت كه سنناالنه  هاي پالسننتيكيترين نوع زبالهفراوان، ه سننيگارت

 ت(.اس نهنگ گوژپشت 27875كه از نظر وزني معادل )كند مي

 4.5  باعث و كند مي پر را ما هاي رودخانه و سننواحل ها، پارك شننهرها، سننط   در سننال، سننيگارفيلتر تريليون 

 .شودآب و خاك مي آلودگي

 يابد.اختصاص ميكشت و درمان تنباكو  يبرا يهكتار از اراض هزار 200حدود  ساالنه 

 5 دهديم ليتوتون و تنباكو تشك يكشاورز يي در جهان رادرصد از كل جنگل زدا. 

 كند. رهيآب در روز ذخ تريل 74تواند تا يبه طور متوسط م گار،يدر صورت ترك س يگاريفرد س  ي 

  ،دخاني مصرف مي شود. براي توليد محصوالتميليارد متر مكعب آب  22هر ساله در جهان 

  ماند.ميليون تن زباله از چرخه توليد تنباكو به جا مي 25ساالنه در جهان 

 آنها سننرطان زا  نوع 70شننود كه  يمنتشننر م طيدر مح گاريدر اثر اسننتفاده از سنن ييايميماده شنن 7000از  شبي

 هستند.

  



 

19 
 

 

 

 

 تبلیغات دخانیات
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شود: محل فروش، بيلبوردها، تلويزيون،  شاهده  ست م سانهسينما، تبليغات دخانيات در هر جايي ممكن ا هاي راديو، ر

عوامل صنعت دخانيات از طريق توزيع استندهاي فروش . هاي اين محصوالتو بسته بندي رسانه هاي ديجيتال چاپي،

صنننايع جذب نوجوانان و جوانان به خريد آنها دارند. جذاب و مزين به نئون، سننعي در تبليغ محصننوالت جديد خود و 

كنند. مصننرف ها پرداخت ميالخصننوص در فيلمعليشننان براي تبليغ محصننوالتهاي هنگفتي هزينهدر دنيا  دخاني

شه سط هنرپي صوالت دخاني تو ها و بازيگران محبوب و پر طرفدار به ويژه در بين جوانان، نوجوانان و زنان تاثير به مح

صرف در اين گروه از جامعه ميسزاي صرف و يا افزايش م شروع م شن هاحتي برخي از فيلم گذارد.ي در   هايو انيمي

ستعمال كشند. اين تصاوير كه ميهايي باشد كه سيگار ميكودكان، ممكن است شامل تصاويري از شخصيت توانند ا

 ار اثرگذار و در عين حال خطرناكدهند، بسننني قبول و حتي جذاب جلوه دخانيات را به عنوان رفتاري طبيعي، قابل

  هستند.

گيرند بهره ميبراي ترويج محصوالت خود و توسعه بازار مصرف،  ارتباط جمعي خصوصا رسانه دخاني از وسايلصنايع 

صرف و  شيوه از تبليغات ميساالنه ميلياردها دالر  ساعت بالغ بر ي  ميليون دالر آدر  كنند.اين  صرف مريكا در هر 

ستفاده شود.تبليغات دخانيات مي ست ا سيگار درهاي سكانساز  بديهي ا صرف  سريال ها م كه حالي در  فيلم ها و 

هاي كشيدن با صحنه اين افراد هنگامي كهشود موجب مي ،باشندان ميرده سني نوجوان و جواناصلي آنها مخاطبان 

  .شوندبه انجام اين رفتار ترغيب  پذيري الگوشوند به دليل سيگار توسط قهرمان هاي داستان روبرو مي

 کاربرد عطر و طعم در مواد دخانی مصداق تبلیغ و ترویج مصرف دخانیات و عامل ایجاد بیماری و سرطان

سيگارهاي كم ضرر و يا ميوه و سبزيجات پرفايده، تعابير و كلمات اغوا كننده همانند تصاوير، امروزه صنايع دخاني از 

براي جذب بيشتر شان بندي هاي محصوالتروي بستهسب  و يا نيمه سب  )اليت، اولترا اليت(  بي ضرر و يا سيگار

جذابيت مصننرف را براي  ،هاي متنوع در اين محصننوالتگيرند و يا از روش كاربرد اسننانس و طعممشننتري بهره مي

دخاني در ي  دهه گذشته براي ترويج يكي از ترفندها و راهكارهاي صنايع  برند.مصرف كنندگان به ويژه زنان باال مي

شار مختلف  سل بوده كه نقش كليدي و موثري در ايجاد باور غلط در بين اق صرف قليان، توليد تنباكوي معطر و مع م

جامعه به ويژه خانواده ها، نوجوانان و جوانان، نسبت به بي خطر بودن اين ماده سمي و افزايش گرايش به مصرف آنان 

 داشته است.

كه براي ايجاد درصد مواد افزودني و اسانس و تركيبات شيميايي مي باشد  80تا  70وهاي معطر و معسل حاوي تنباك

سبت به بي خطر بودن و حتي پرفايده  صور غلط ذهني ن صله براي ايجاد ت جذابيت، تندي زدايي و نرم كردن دود حا

ها و گياهان دليل ايجاد بو و طعم انواع ميوه د و بهشواين محصوالت با نام گذاري انواع طعم هاي ميوه توليد مي بودن

 كند. پرفايده، بسياري از جوانان و افراد را با ايجاد تصور ذهني غلط نسبت به مفيد بودن مصرف آن گمراه مي

شكي بر روي  شت، درمان و آموزش پز شده وزارت بهدا شات انجام  ستفاده  77نتايج آزماي نمونه تنباكوي معطر مورد ا

راكز عرضننه قليان، حاكي از وجود مقادير بسننيار زياد و قابل توجهي از مواد سننرطان زاي قطعي به ويژه تركيبات در م

 آلدئيدهاي فرار نظير فرمالدئيد، فلزات سنگين نظير سرب و  ،(PAH)هيدروكربن هاي آروماتي  چند حلقوي بنزن، 
 

سموم آلي، قارچ سيهاي بيماري زا ميها و باكتريجيوه،  شد. برر ستماتي  هايبا شده،  سي از نتايج تحقيقات انجام 

 انسنندادي هايبيماري مثانه و و معده دهان، مري، ريه، سننرطان هاي و بين مصننرف قليان اشنناره به ارتباط معناداري
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سكته قلبي ريوي، مزمن ستگاه مردان، ناباروري مغزي، عروقي،  سالمت و گوارش د  هنگام روان و وزن كم اختالالت 

 تولد دارد.

 ممنوعیت کاربرد نعناع )منتول( در تولید محصوالت دخانی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا

 650.000مي توان جان امل كاربرد اسانس نعناع در سيگارها سازمان غذا و دارو در آمريكا تخمين زده با ممنوعيت ك

و بررسني ها نشنان  ه با اسنانس نعناع هسنتندمصنرفي در آمريكا همرا هايحدود ي  سنوم سنيگارد. انفر را نجات د

مدافعان سالمت ده ها سال  دهد كه سياهپوستان آمريكا تمايل بيشتر به مصرف سيگارهايي با اين اسانس دارند.مي

مقادير بسياري مواد سمي و سرطان زاي قطعي به ويژه اين نوع محصوالت در . است كه بر اين ممنوعيت اصرار دارند

ست (PAH)و هيدروكربن هاي معطر حلقوي  تركيبات بنزن ست. الزم به ذكر ا شده ا سايي  شنا سنگين  ، و فلزات 

سه تا  سرطان خون مي 15مواجهه با بنزن طي  سرطان به خصوص  شود و بيشترين راه جذب آن از سال باعث بروز 

شد.طريق تنفس مي سازمان غذا و دارو با سط  صوالت دخاني تو سانس در مح در آمريكا ي  گام  ممنوعيت كاربرد ا

آمريكا مي گويد: اين  هاي بهداشننت عمومي اياالت متحدهنواقعا مهم در جهت سننالمت عمومي اسننت. مدير كمپي

 شده است. هاي اخير در جهت كاهش مصرف دخانيات برداشتههايي است كه در سالممنوعيت يكي از موثرترين گام

قرار اسننت در گام بعدي  ر داشننته؛كند، بلكه افهاعناع مقابله مياين سننازمان نه تنها با سننيگارهاي داراي اسننانس ن

، سننيگار دومين محصننول دخاني 2021دار را نيز از بازار حذف كنند. در سننال سننيگارها و محصننوالت دخاني طعم

 پرمصرف در ميان دانش آموزان دبيرستاني در آمريكا بود.

خواهد بر روي ممنوعيت كاربرد عطر و ار اعالم كرد كه ميي  سننال پيش سننازمان غذا و داروي آمريكا  براي اولين ب

سالمت مي صوالت دخاني اقدام نمايد. فعاالن  سانس مح شركتا ها و هاي دخانيات تالشگويند از آن زمان تاكنون، 

 اند.هاي زيادي عليه ممنوعيت كاربرد منتول در محصوالت دخاني و سيگار انجام دادهالبي

نترل دخانيات آفريقايي پيشننين بهداشننت عمومي، فعال و رئيس مشننترك شننوراي رهبري كفيليپ گاردينر، محقق 

سازمان غذا و داروي آمريكا را مجبور به ممنوعيت كاربرد  ،با طرح شكايتي 2020با تشكيل ائتالفي در سال  آمريكايي

شاره كردند كه نشان مي اين اسانس بسيار اعتياد آور بوده و داد اسانس نعناع در سيگارها كرد. اين تيم به مطالعاتي ا

تر شنندن صنننايع دخاني براي عدم تحقق اين هدف و طوالتي دهد.آفريقايي را هدف قرار مي -اغلب جوامع آمريكايي

شنهاد ارائه خواهند داد. صدها و هزاران پي سه  صنايع او مي اين پرو گويد در مرحله اي قرار داريم كه مطمئن هستيم 

واهند كرد و براي محصوالت خود درخواست معافيت خواهند كرد. سازمان غذا و داروي آمريكا دخاني طرح شكايت خ

 گام خوبي برداشته اما ما با اين هدف فاصله زيادي داريم.

 اقدامات انجام شده در کشور برای ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در محصوالت دخانی

صاً در با توجه به تاثير قابل توجهي كه وجود مواد معطر د صو صوالت دخاني خ صرف مح ر تحري  و ايجاد جذابيت م

 2هاي تبليغات مواد دخاني، بر اساس بند الف ماده عمل تعاريف، شمول و ويژگيالبين جوانان و نوجوانان دارد، دستور

يات و در اجراي ماده  با دخان ايت، قانون مذكور كه طبق آن هر نوع تبليغ، حم 3قانون جامع كنترل و مبارزه ملي 

 تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحري  افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع مي باشد، تنظيم شده است. 
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شمول و ويژگي ستورالعمل تعاريف،  صويب د شوري كنترل  هاي تبليغات مواد دخاني درمتعاقب ت ستاد ك سه نهم  جل

خاني در توليد محصننوالت د كاربرد عطر و طعم انواع مواداسننتفاده از شننكل و "و تعيين  27/6/93دخانيات در تاريخ 

، وزارت بهداشننت در بهمن ماه تبليغ، تشننويق و حمايت از محصننوالت دخانيبه عنوان مصنناديق  "خوراكي و بالعكس

ست ممنوعيت  94سال  سبت به درخوا ستفاده از هر گونه عطر و طعم در توليد محصوالت دخاني از وزارت صنعت ن ا

اي را در اجراي مصوبات ستاد )با مهلت شش و مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور نيز بخشنامهاقدام نمود 

ندگان  ندگان و توزيع كن ندگان، وارد كن يدكن يه تول به كل نه محصنننوالت  يد و واردات اينگو هه( جهت توقف تول ما

ندگان و صادر كنندگان محصوالت دخاني محصوالت دخاني ابالغ نمود. در پي شكايت انجمن توليدكنندگان، وارد كن

ست ابطال بند  شنامه مذكور و درخوا صدور بخ شمول و ويژگي 3ماده  4از  ستورالعمل تعاريف،  هاي تبليغات مواد د

 ، ديوان عدالت اداري راي به توقف ممنوعيت كاربرد عطر و طعم داد.95دخاني، در تيرماه سال 

شت و اردر نهايت  ستندات الزم در اين زمينه، با پيگيري وزارت بهدا سهايه م شنبهروز  در جل ، 16/8/96مورخ  سه 

 راي نهايي خود را به شرح ذيل در رد شكايت واصله ابالغ نمود:عدالت اداري  عمومی دیوانهيأت 

صوالتكاربرد عطر و طعم انواع مواد دخاني در " صوالت خوراكي  تولید مح ستفاده از عطر و طعم مح خوراكي و يا ا

صاديق  ستاد در توليد مواد دخاني از م ست، بنابراين ممنوعيت آن از اختيارات  ستعمال دخانيات ا شويق و تحري  ا ت

 ."شودكشوري كنترل دخانيات است و مغاير قانون تشخيص داده نمي

 

 

  

https://khabarban.com/15507052/صدور_پروانه_فروش_دارو_در_صلاحیت_سازمان_نظام_دامپزشکی_است
https://khabarban.com/15507052/صدور_پروانه_فروش_دارو_در_صلاحیت_سازمان_نظام_دامپزشکی_است
https://khabarban.com/15478560/تاکید_استاندار_کرمان_بر_توجه_بیشتر_به_حوزه_سلامت_و_امنیت_غذایی_در_جنوب_استان
https://khabarban.com/15478560/تاکید_استاندار_کرمان_بر_توجه_بیشتر_به_حوزه_سلامت_و_امنیت_غذایی_در_جنوب_استان
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 هاييدل نگران نيترو گسننترده نياز مهمتر يكيو جوانان به  نوجوانان خصننوص درهرفتارهاي پرخطر ب وعيامروزه شنن

در سط  جهان  زيرفتارهاي مخاطره آم ،سه دهه گذشته رانهيگيپ هايتيفعال رغميشده است. عل ليجوامع بشري تبد

تنها راه مقابله  ري،يشگياست. حال آنكه پ شيرو به افزا آني و مراقبت يپزشك نهيداراي رشد تصاعدي بوده است. هز

  داده شده است. صيتشخ

غذاهاي مصرف  تنباكو، و است. مصرف سيگار رشددر جامعه جوانان رو به  مانند استعمال دخانيات، رفتارهااين  شيوع

رفتار پر خطر  ... و رفتارهاي پر خطر جنسي، سوء مصرف مواد مصرف الكل، پر چرپ و كم فيبر، عدم فعاليت فيزيكي،

خطري اسننت كه عالوه بر ايجاد  له رفتار پراز جم و نوجوانان جوانان در بين . مصننرف دخانياتشننوندمحسننوب مي

تحميل كرده و موجب مرگ  هاهاي بسيار زيادي را نيز بر جامعه، هزينهو اجتماعي براي آنها مشكالت عديده سالمتي

 شود. دالر هزينه بر جوامع انساني مي ها جوان و تحميل ميلياردميليون

از آورند، سننالمتي و رشنند رواني و اجتماعي نوجوان به همراه مي اي پرخطر كه پيامدهايي ناگوار براي زندگي،رفتاره

سرطانهاي رواني مانند افسردگي، بيماري جمله و شكست تحصيلي و دوري از تحصيل  ،هايماريبها و ابتال به انواع 

 باشند. و غيره مي مصرف مواد مخدر، م گوناگونيدرگيري در جرا

 دخانیات  در پیشگیری از مصرفتاثیر آموزش 

توجهي كه بي استهاي اجتماعي و به ويژه پديده اعتياد از جمله مخاطرات مهم تربيتي براي نوجوانان آسيبدر واقع 

هاي تربيتي مدرسننه و خانواده را تحت الشننعاع قرار داده و موجب شننكسننت آن شننود و در تواند تمام تالشبه آن مي

ضرورت توجه به مخاطرات تربيتي دانش آموزان  ربدليل همين ه ب  .نتيجه آينده نسل جوان كشور را دچار خطر كند

  شود.بسيار در بحث آموزش تاكيد ميهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر در زمينه آسيب

ستردهعالوه بر فعاليتبنابراين  صونهاي عمومي گ سي و بسازي دانش آموزان در قالب كتااي كه در جهت م هاي در

هاي تخصصي جهت پيشگيري ريزي و اجراي فعاليتمخاطرات، برنامهنظارت بر به  بايدوجود دارد،  هاي تربيتيفعاليت

 نيز توجه كرد. هاي اجتماعيآسيباستعمال دخانيات و ساير از 

 بايداي اما آنچه توجه و تمركز ويژه .كندهاي اجتماعي متعددي، نوجوانان را تهديد ميعوامل مخاطره آميز و آسنننيب

 مواد به عنوان دروازه ورود بهدخانيات شننروع مصننرف ، موضننوع رفتارهاي پرخطر نوجوانان اسننت كه از به آن داشننت

مخدر بايد  مواددخانيات و شود و البته در اين بين موضوع خطر گرايش به مصرف شامل ميغيره را ، خشونت و مخدر

شتري در برنامه شدها و اقدامات اولويت بي شته با شي دا ستدالل . در واقع آموز سني نوجوانان، ا ست كه در گروه  اين ا

هايي چون كنجكاوي، خطرجويي، سننني و رشنندي نوجوانان كه خود را در ويژگي شننرايطدليل ه رفتارهاي پرخطر ب
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 و مهم مخاطرات زمينه است ممكن و دارد نياز بيشتري توجه به دهدهيجان خواهي و تمايالت مشابه ديگر نشان مي

 .كند فراهم را اجتماعي هايآسيب

اي، نهادها و مراكز مشننناوره ه. براي اين منظور همرويكرد موثرتري اسنننتمداخالت مراقبتي  انجامدر بحث آموزش، 

ست كه در كنار يكديگر فعاليت كننددرماني و حمايت اجتماعي  چرخه منظمي از خدمات غربالگري، آموزش، و  نياز ا

 مشترك انجام دهند. بصورت درمان، مشاوره و مددكاري را

را  نظام آموزشنني ، چارچوب تربيتيراهكاراين  باشنند. اصننلي راهكار بايد ،در بحث آموزشپيشننگيري اوليه همچنين 

  است. به اين معنا كه آموزش اين« هاي خودمراقبتيآموزش مهارت» تعيين كرده كه به موجب آن، تمركز اصلي بر 

شند از خود در شود كه نوجوانان قادرها موجب ميمهارت عوامل مخاطره آميز و  و برابر رفتارهاي پرخطر، رويدادها با

 .دنهاي اجتماعي، محافظت و مراقبت كنطور كلي در برابر آسيبه ب

دانش آموزان از قبيل آگاهي، دانش، نگرش راقبت از به همه عوامل م بايدنيز در زمينه تقويت عوامل محافظت كننده 

گاهي و تا آ شودتاكيد عوامل اين به رصد و كاهش  هم. همچنين در زمينه عوامل مخاطره آميز شتو محيط توجه دا

 در برابر اين عوامل تا بتوانند از خود يابددر مورد رويدادها و عوامل مخاطره آميز افزايش  ش كودكان و نوجواناندان

 .مراقبت كنند

شننوند. اين  هاي ما در آينده محسننوبوعي چشننم انداز فعاليتكه به ن نيمهايي را براي خود تعريف كاولويتما بايد 

هاي هاي پيشگيري از آسيببرنامه ، توجه بههاي پيشگيري اوليه در مدارساز: تمركز ويژه بر برنامه اولويت ها عبارتند

 .و غيره نظام مراقبت اجتماعي از كودكان و نوجوانان، طراحي اجتماعي

س سر ميكودكان و نوجوانان ما به تنا شت  سني، تغييرات رواني و اجتماعي گوناگوني را پ سمي و  شد ج گذارند. ب ر

نخسننتين قدم براي كم  به كودكان و نوجوانان اين اسننت كه اين تغييرات را به خوبي بشننناسننيم و به تناسننب آن، 

  د ببخشيم.هاي ارتباط با فرزندان، دانش آموزان و كودكان و نوجوان را طراحي، اصالح و بهبوسب  و شيوه

به همان اندازه كه نگران بيماري ها و مخاطرات سننالمت جسننمي فرزندان مان هسننتيم، بايد توجه داشننته همچنين 

كند و از كنار اين خطرات، به سادگي و باشيم و دقت كنيم كه چه خطراتي سالمت رواني اجتماعي آنان را تهديد مي

ما  ندان  ناني، دوره در ويژهه بآسننناني عبور نكنيم. فرز جان نوجوا  عاطفي و خلقي تغييرات با و كنجكاو خواه، هي

ر ايشننان وجود داشننته باشنند. در اين د اسننت ممكن آميز مخاطره هايگرايش دليل، همين به و هسننتند ايگسننترده

ستگاهزمينه، خانواده شدارهايي كه از طرف د سوول، در مورد رفتارهاي پرخطر نوجوانان اعالم ميها به ه شود، هاي م

 توجه نمايند. 
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هاي خود باور دارند، ها و قوتكودكان و نوجواناني كه از آگاهي خوبي نسننبت به خود برخوردارند، به تواناييهمچنين 

شرت ستند، معا صميم گيري ه ساله و ت سالم و از عزت و كرامت نفس برخوردارند، داراي توانايي حل م هاي اجتماعي 

اي كنند و از محيط و جو مناسنننب، همدالنه و حمايتگرانهخود را كنترل ميصنننحيحي دارند، هيجانات و عواطف 

شند و در رويدادهاي مخاطره آميز و ناگوار،  شته با ستند، قادرند كه مواجهه موثري با رفتارهاي پرخطر دا برخوردار ه

 تاب آوري داشته باشند.

اي برخوردار باال باشند و از محيط حمايتگرانه كودكان و نوجوانان ، حتي در صورتي كه داراي سالمت رواني اجتماعي

در بين كودكان و نوجوانان، ها اين مهارت د تاهاي خودمراقبتي نيسننتند. بايد كوشننيباز هم بي نياز از مهارت باشننند،

 ربراب در  باشننند قادر بايد  اسننت. فرزندان ما« نه گفتن » ها، مهارت . ي  نمونه از مهمترين اين مهارتشننودترويج 

هاي اجتماعي، بتوانند از خود مراقبت هاي مخاطره آميز و آسيبموقعيت و هازمينه ساير در يا و شان همساالن فشار

ست خانوادههمچنين  بگويند.« نه » نمايند و با جرات  شان روبرو ها با رفتار پرخطري در فرزنداندر مواردي ممكن ا

 خانواده كه است اين دارد اهميت ببينند. آنچه در اين رويدادها و موقعيت ها،هايي از خطر را در ايشان شوند و نشانه

 و باشنند آشنننا زمينه، اين در موجود اجتماعي هايحمايت و هافرفيت نيز و نياز مورد اجتماعي رواني هايحمايت با

  .نمايد استفاده موثر و موقعه ب مداخله براي ها، حمايت اين از بتواند

خصننوص اسننتعمال ه بحث آموزش و ترويج فرهنگ خود مراقبتي در خصننوص رفتارهاي پرخطر ب اهميت توجه بهبا 

 ، اوليادانش آموزان، همراهي هاي ذيربطو سنناير ارگان تقويت همكاري با وزارت آموزش و پرورشتوان با ميدخانيات 

 .دست يافتدر آينده نزدي  عاري از دخانيات نسلي و شهروندان به 
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تاثیر افزایش مالیات محصوالت دخانی 

 و محیط زیست بر سالمت عمومی
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تحت عنوان بسنننته  جهاني، راهبردهاي كليدي كاهش تقاضننناي مصنننرف دخانيات را  بهداشنننت سنننازمان

MPOWER   ست. اين عضو كشورهاي ميان در دخانيات كنترل ارتقاي جهت و در  اقدامات پيشنهاد نموده ا

ست دوم ) -(Monitoringاز: پايش) عبارتند ( فراهم كردن امكانات Protectionمحافظت افراد در برابر دود د

ممنوعيت  -(Warningمضننرات اسننتعمال دخانيات )با هشنندار در ارتباط  -(Offering helpترك دخانيات )

 مالياتو در نهايت، افزايش  ( Enforcing banهرگونه تبليغات، ترويج يا دريافت كم  از صننننايع دخاني )

(Raising tax.) 

صرف دخانيات   ضاي م شورهاي منطقه در زمينه اجراي راهبردهاي كليدي كاهش تقا ساير ك سه ايران با  مقاي

شان مي شور درن ضعيت ك شورمان در حيطه هاي مذكور، و حوزه ماليات  دهد كه علي رغم اقدامات قابل توجه ك

 است. بر دخانيات قرمز

      درصدي مصرف در  5درصدي ماليات، موجب كاهش  10براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، تاثير افزايش       

سعه و كاهش  شورهاي در حال تو سعه يافته مي 4ك شورهاي تو صدي در ك شت  رو گردد. از ايندر سازمان بهدا

شي را موثرترين راهكار پيشگيري و  75جهاني و بان  جهاني، ماليات دخانيات به ميزان  درصد قيمت خرده فرو

و در حال توسعه از جمله  افتهيتوسعه ياز كشورها ياريبسكاهش شيوع استعمال دخانيات پيشنهاد داده است. 

شورها شورهايك ستان و ك سايه نظير تركيه و پاك شح ي هم  80تا  اتيدخانبر  اتيمال شيفارس با افزا جيخل هيا

درآمد دولت و كاهش قابل توجه  شيافزا ،يباعث كاهش مصننرف محصننوالت دخان ي،فروشننخرده متيقدرصنند 

 د.اناز آن شده يناش يهايماريو بار ب ريمرگ و م

يات، به عنوان يكي از درصنند مال 5/15اما طبق آخرين گزارش سننازمان بهداشننت جهاني، ايران با نرخ متوسننط 

اي اخير در وضعيت ضعيف ترين كشورهاي منطقه رتبه بندي شده و اين راهكار كليدي كاهش تقاضا طي ساله

 .(1) جدول شماره قرمز قرار دارد 
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 جهانی بهداشت: مقایسه وضعیت اجرای راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان 1جدول شماره 

 

  

افزایش 

 مالیات

ممنوعیت جامع 

 تبلیغات

هشدار در مورد خطرات 

 مصرف دخانیات

کمک به ترک استعمال 

 دخانیات

محافظت از افراد در برابر 

 مواجهه با دود دخانیات

پایش شیوع مصرف دخانیات و 

 سیاستهای پیشگیرانه
 کشور

 افغانستان      

 بحرین      

 جیبوتی      

 مصر      

 ج.ا.ایران      

 عراق      

 اردن      

 کویت      

 لبنان      

 لیبی      

 موروکو      

 عمان      

 پاکستان      

 قطر      

      
عربستان 

 سعودی

 سومالی      

 سودان      

 سوریه      

 تونس      

 امارات      

      
نوار غزه 

 )فلسطین(

 یمن      
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نشان  2020نمودار زير، مقايسه وضعيت اجراي راهبرد افزايش ماليات در كشور ايران با كشورهاي آسيايي در سال در 

باشد  و اين درصد، باالترين درصد ماليات بر محصوالت دخاني را در منطقه دارا مي 88/84دهد كه كشور تركيه با مي

 صله زيادي با ميانگين كشورهاي مذكور دارد.ست كه درصد ماليات دخانيات در كشورمان، فاا در حالي

 

 

 

 

 

 

 

 

الزم به ذكر اسنننت كه تا پيش از تصنننويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، به منظور اخذ ماليات از 

محصننوالت دخاني، قوانين مختلفي وضننع گرديد. با تصننويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات و بر اسنناس 

هاي دخاني به ميزان ده درصننند قانون اخير، مقرر شننند كه هر سننناله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده 8ماده 

قانون  69)ب( ماده  قانون برنامه شننشننم توسننعه و بند 73( افزايش يابد. در راسننتاي اجراي اين قانون نيز، ماده 10%)

شي از مقررات مالي دولت  صوب 2)الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخ شي م ( براي اخذ ماليات بر قيمت خرده فرو

 گرديد و در برخي از قوانين سنواتي نيز ماليات هاي مضاعفي تصويب شد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با هدف تجميع قوانين وضنننع شنننده قبلي بر اين كاالي  26مطابق با بند ت ماده  

درصد، سيگارهاي  25محصوالت دخاني( توليد داخل با نرخ  اجرايي شد، سيگار )و ساير 1400آسيب رسان در سال 

 10ي با نرخ توتون خام وارداتدرصد،  65هاي وارداتي با نرخ گاريس درصد و 40المللي با نرخ توليد داخل با نشان بين

 شننوند.درصنند مشننمول ماليات بر ارزش افزوده مي 35با نرخ  ) خرمن توتون(يشننده واردات يتوتون فرآوردرصنند و 

صره  سال دوم  نييهاي تعنرخاين ماده،  1همچنين مطابق با تب سال اشده از  صدواحد  5جراي قانون هر   شيفزاا در

داخل با  داتيتول درصد، براي 55 داخل به ديتول يو محصوالت دخان گاريبراي انواع س مذكور كه نرخ يتا زمان ابدييم

 .درصد برسد 125 به يدرصد و براي محصوالت واردات 95 به يالمللنينشان ب
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هزار ميليارد تومان بابت  40گردد مصننرف محصننوالت دخاني، در بخش سننالمت، سنناالنه بيش از خاطر نشننان مي

هاي ناشني از مصنرف و مواجهه با دود دخانيات و در سناير هاي سننگين درمان بيماري هاي مرتبط و سنرطانهزينه

هزار ميليارد تومان بابت مرگ زودهنگام، غيبت از كار، ناتواني ايجاد  90و توسنننعه اي، بيش از هاي اقتصنننادي بخش

 نمايد.ها را به كشور تحميل ميشده در اثر مصرف و مواجهه با دود دخانيات و خسارات زيست محيطي و آتش سوزي

بیش                   تواند قيمت محصوالت دخاني شود، مي درصدی ۲0 به ميزاني كه موجب افزايش افزایش مالیات

صرف دخانيات را در طول هنگام مرگ و میر زود میلیون 10 از شي از م شگیری کندسال آينده  50 نا كه در  پی

صله با حفظ حدود سال عمر، درآمدي بيش از 212 اين فا ضافي را براي كشورهاي جهان  1.6 ميليون  تريليون دالر ا

 به ارمغان خواهد آورد. 

چه اين  نان یاتچ مال جب افزايش افزایش  خاني شنننود، مي درصتتدی 50 مو مت محصنننوالت د ند قي بیش توا

شي از آن را در طول میلیون مرگ و میر زودهنگام ۲۷ از شگیری کندسال آينده  50 نا صله با  پی كه در اين فا

 تريليون دالر اضافي را براي كشورهاي جهان خواهد داشت. 3 ميليون سال عمر، درآمدي بيش از 535 حفظ حدود

درصنند افزايش دهند، تعداد مرگ و  50 اندازي از اين ارقام، اگر همه كشننورها ماليات بر دخانيات رابراي ارائه چشننم

ميليون  8مدت سه سال )حدود  به جهاندر شود معادل كاهش تمام مرگ و ميرهاي سرطاني ميري كه جلوگيري مي

سال( خواهد بود. ست محيطي  نفر در  سارات زي صرف دخانيات از طريق افزايش ماليات، خ سوي ديگر با كاهش م از 

 يابد.ناشي از توليد و مصرف اين محصوالت به ميزان قابل توجهي كاهش مي
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 های مردم نهاد درنقش سازمان

 با دخانیاتکنترل و مبارزه ملی 
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يعني تجميع كل قواي  ،از هدف اصلي خود آنگري دولت سبب دور شدن امروزه همگان بر اين امر كه افزايش تصدي

ساز و كار پيشگيري توانمند در اين مرحله از ، اتفاق نظر دارند. از اينشودمي اجتماعي و پيشبرد روند توسعه رو ي  

هاي سط  آگاهي عمومي و رشد سط  سواد و فرهيختگي ملي دارد، تشكيل هستهرشد اجتماعي كه ريشه در افزايش 

شر در آن خودجوش و مردم سئله حقوق ب ست. در حقيقت افراد در جوامعي كه م سط  اجتماع ا ها نهادينه نهاد در 

ردولتي و رسنناني به عموم مردم در حد قابل قبولي رشنند كرده اسننت؛ در قالب نهادهاي غيشننده اسننت و روند اطالع

ست سيا شده از ديد دولت و  سي را كه به داليل ذكر  سيا شكالت اجتماعي، فرهنگي و  گذاران دورمانده خودجوش م

توان گفت با ديگر ميعبارتيدهند. بهگذاران كالن قرار مياسننت را يافته و در جلوي ديد مسننئوالن امر و سننياسننت

رفت از مسننائل و معضننالت اجتماعي با كمترين عوارض گسننترش هرچه بيشننتر نهادهاي مدني در ي  جامعه، برون

شدن اين نهادها پذير خواهد بود. عالوه بر اين ارائه راهكار براي رفع مشكالت موجود و تبديلجانبي روند توسعه امكان

ان تر شدن دولت، اين نهادها را به يكي از اركسازي و كوچ هاي خصوصيبه بازوي اجرايي دولت در راستاي سياست

 .توانمند، كارا و الينف  توسعه پايدار تبديل كرده است

ست و نقش اين نهادها را در  شته ا سعه روزافزون نهادهاي غيردولتي را در جوامع مدني در پي دا شرفت و تو آنچه پي

ي ات در تمامتر كرده اسنننت، عموماً عدم توانايي كافي در كنترل، پايش و ارائه خدمهاي اجتماعي برجسنننتهفعاليت

تر كردن دولت و هدفمند كردن ارائه خدمات رو در راستاي كوچ بوده است. ازاين هاسطوح اجتماعي از سوي دولت

هاي مردمي امري ضروري است. از سويي ديگر افزايش و همچنين گسترش طيف فراگيري آن، دخيل كردن مشاركت

ايي كه بر كيفيت زندگي افراد جامعه تأثير ها براي دخالت در سنننياسنننت و همچنين روندهآگاهي مردم و تمايل آن

سئوليتمي سويي ديگر گسترش روحيه م ست، گذارند و از  شهروندان ا سخگويي به آنچه مدنظر  پذيري اجتماعي و پا

سطوح ملي و بين سط  محلي و چه در  ست و در اين چه در  ساخته ا سته  سيار برج المللي، فعاليت اين نهادها را ب

سطوح ارت سترش  شتر ميان گ شرفت هر چه بي ست كه پي شده ا سريع تبادل اطالعات  سهولت و ت باطات نيز باعث 

سسازمان شته ا توان به سالمت نگاهي صرفاً تجربي داشت چرا كه از سوي ديگر نميت. هاي غيردولتي را به همراه دا

المت را از پيلة زيست هاي خرد و كالن به طور مستقيم يا غير مستقيم سساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و سياست

شننناختي خود بيرون آورده و آن را تبديل به امري اجتماعي كرده اسننت. چنانچه بخواهيم هم به مسننائل اجتماعي و 

كه بين هاي مختلف سنننالمتي بپردازيم، تبيين اجتماعي بايد جاي تبيين زيسنننتي را بگيرد، درحاليهم به وضنننعيت

د دارد و اغلب الزم اسننت براي بهبود وضننعيت سننالمتي جامعه، هر دو هاي زيسننتي و اجتماعي آميختگي وجوپديده

 تبيين را مهم پنداشت. 
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سازمان ستفاده از  سالمت جامعه، ا سط   ستفاده از تبيين اجتماعي در ارتقاي  هاي مردم نهاد ي  راه عملياتي براي ا

پس از جنگ جهاني  Non-governmental Organizationsيا همان  سننمن ها هاي مردم نهاداسننت. سننازمان

سننازماني  ،طلبانه تشننكيل شنندند. به عبارت ديگر سننازمان مردم نهاد سننالمتهاي صننل دوم و در راسننتاي فعاليت

، از يكي از سننالمتموضننوع با كه  اسننت غيردولتي، غيرسننياسنني، غيرانتفاعي، داوطلبانه با ماهيت و رويكرد اجتماعي

 .دريافت كرده و به ثبت رسيده باشدمراجع مجاز صدور پروانه، پروانه فعاليت 

 اهداف:

 يمعطوف به منافع همگان يتفعال  

 در جهت ارائه خدمات به جامعه  يمنفعت طلب عدم 

  افراد جامعه يتوانمند ساز 

 يتوسعه و رفاه اجتماع يمتعهد به خدمت برا 

  هاهای مردم نهاد در کاهش آسیبنقش سازمان

ستند آنهاي هاي مردم نهاد حلقهسازمان سيبها مينهادمند ارتباطي بين مردم و دولت ه سيبي از آ هاي خواهند آ

ها گام بردارند يا اجتماعي را بدون چشننم داشننت مادي و هدفي تجاري پيگيري كرده و در جهت رفع و يا كاهش آن

در نهادي عام المنفعه  هاموضوعي از موضوعات و پتانسيل هاي محله، شهرستان، استان و... را معرفي كنند، اعضاي آن

 مند پشتيبان دولت هستند به عبارت ديگر:اي نظام، به شيوهبه دولت كم  كرده

 هستند محلي كوچ  هايدولتها سمن. 

 كنند مشاركت و دهنده مشورت دولتمردان گيريتصميم در توانندمي. 

 نماينددر تدوين لواي  و يا طرح به دولت و مجلس كم  مي. 

 احسنناس با و آگاه افرادي هاسننمن اعضنناي زيرا يافت خواهد افزايش هاسننمن تقويت با دولت نظارتي بعد 

 .دارند سازنده نقشيو  بوده دولت يار اجتماعي مسائل رفع براي .هستند باال مسؤليت

 هادولت بودن مندعائله زيرا برندمي باال را هادولت كارآمدي نتيجه در شوندمي هادولت شدن كوچ  باعث  

 .شد خواهد هاآن كارآمدي عدم باعث

 كنندمي تقويت و تسهيل را حكومت و مردم بين اعتماد و ارتباط بوده، جامعه و دولت منت و مزدبي ياور. 

 سيب افراد ييافته سازمان منطقي زبان زيرا هستند، گيرضربه و حائل هستند، دولت چشم هاسمن  پذير آ

 .شوندمي ملت و دولت بين فاصله و بيگانگي مانع هستند، دولت با جامعه
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 ستر ديگر عبارت به هستند افراد پذيري جامعه منابع  و گراييفرد جاي به گراييقانون و پذيري جامعه ساز ب

 هستند. گريزيقانون

 سائل حل در، شوندمي محسوب غيردولتي و بوده عمومي يحوزه به متعلق چون  و بحث به عمومي حوزه م

 .دهندمي انتقال همديگر به را هاآسيب از ايمني هايتجربه پردازند،مي گفتگو

 محيطي زيست و ورزشي فرهنگي، اجتماعي، مسائل به نسبت انفعال و تفاوتيبي از را عمومي حوزه هاسمن 

 .دنبخشمي مسؤالنه شأن و هويت هاآن به و كرده خارج....و

 سيب رفع يا كاهش ست، محيط تخريب: چون هاييآ شي، گري،تكدي طالق، دخانيات، اعتياد، زي  فرار خودك

 است. آنان جدي هايدغدغه از...  و فقر ترافي ، اي،جاده تصادفات خاص، هايبيماري سرقت، منزل، از

  های مردم نهاد در کنترل دخانیاتنقش سازمان

اسننت، مداخله  شننده ليتبد نوجواني سنننين در به ويژه جهاني معضننالت از يكي به مصننرف دخانيات كهآنجايي از

ها و جلسات، توانند از طريق برگزاري كمپينها ميسمنهاي مردم نهاد در اين موضوع ضرورت دارد. از اين رو سازمان

گري در مردم در مورد افزايش ماليات بر دخانيات، در و ايجاد مطالبهبا اقشنننار مختلف جامعه هاي عمومي آموزش

  .رل و مبارزه ملي با دخانيات پيشگام باشندهاي كنتزمينه انجام برنامه

 ایران در مردم نهاد هایسازمان هاینمونه فعالیت

 پویش نم نم  (1

 بلوچستان و سيستان استان :طرح اجرای جغرافیایی محل

  كارفرمايي صنفي انجمن و» زندگي به دوباره سالم «تجاري غير مؤسسه  :فعال هایسمن نام

 »(داسيب) اعتياد درمانگران «

 بلوچستان و سيستان استان مخدر مواد با مبارزه ستاد زاهدان، پزشكي علوم دانشگاه  :اصلی همکاران

 دهنده آموزش و پويشگر دهنده؛ توسعه و كارشناس :سمن مشارکت شکل

   1396 :پویش آغاز سال

 دخاني مواد و مخدر مواد مصرف از پيشگيري  :هدف

 "دخاني مواد به نه با مخدر مواد به نه « شعار:
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 گسترش بلوچستان و سيستان استان ديگر شهرهاي در زمان مرور به و شد آغاز استان مركز از پويش  :اقدام نتیجه

شامل  61در نتيجه اجراي اين طرح تعداد  .يافت  ،زاهداندر  خانهقهوه و فروشي خواربار سوپرماركت، فروشگاه،امكنه 

 داري نمودند. ودخ دخانيات عرضهاز  داوطلبانهبه صورت  رانامكنه در سو 8 و خاشامكنه در  2 ،امكنه در سراوان 11

 

 

 در غرفننه برپننايي مننردم، عمننوم بننه رسنناني اطننالع جهننت نننم نننم پويشننگران مننؤثر هننايفعاليننت از يكنني

 بننا آموزشنني هننايتراكننت توزيننع ضننمن همننايش ايننن در .بننود 1398 سننال خننانوادگي رويپينناده همننايش

 مضننرات هشنندارهاي موضننوع بننا متعنندد بنرهنناي نصننب دخانيننات، بننه نننه و مخنندر مننواد بننه نننه موضننوع

 و نننم نننم پننويش بننه پيوسننته هننايفروشننگاه معرفنني مصننرف؛ عنندم تشننويق و تننرويج و دخانيننات اسنتعمال

اينن   در ننام ثبنت بنه هنا فروشنگاه و امناكن سناير تنرويج و هنافروشنگاه اينن از خريند بنه منردم تشنويق

توسنننط " دخانينننات اسنننتعمال منننع جهنننت شنننروعي،  ورزش «موضنننوعهنننايي بننا انيرسنننخن ،پننويش

 جهننت بهداشننتي كارشناسننان همچنننين، .شنند انجننام بنندني و نمايننندگان سننمن تربيننت مسننئولين

 نننم طننرح معرفنني دخانيننات، اسننتعمال مضننرات خصننوص در رسنناني آگنناهي و چهننره بننه چهننره آمننوزش

 .داشتند حضور آموزشي پمفلت توزيع و نم

 در پويش نم نم شاپ كافي مسئول به لوح اهداي مراسم
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 نفس طرح (۲

 يزد شهر  :طرح اجرای جغرافیایی محل

 " يزد روشني جمعيت"نهاد  مردم مؤسسه  :فعال سمن نام

 يزد صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه  :اصلی همکار

 دهنده آموزش و پويشگر  :سمن مشارکت شکل

  1399 :انجام سال

 "بكشيم نفس تا نكشيم دخانيات"  :شعار

 : فرعی اهداف

  بازاريابي هايروش در ويژه به دخاني صنايع هايفريبكاري و كننده اغوا هاي روش سازي خنثي 

 دخاني صنايع هايروش و اهداف به نسبت ها خانواده آگاهي و دانش ارتقاي 

 دخاني صنايع ترفندهاي برابر در جوانان از دفاع و محافظت براي خانواده نهاد كردن قدرتمند 

 بزرگ هايفروشگاه در فروش نقاط در بازاريابي شگردهاي از هاخانواده سازي آگاه 

 مدارس نزديكي در نيكوتين و دخاني محصوالت ساير و نخي سيگارهاي فروش از ممانعت جهت قانوني تدابير و تهيه 

 دخاني محصوالت غيرمستقيم بازاريابي هايروش به ها خانواده توجه 

 صنايع اين توسط دعوي اعاده زمينه در آموزان دانش اولياي و هاخانواده حمايت جلب 

 دولتي هايدستگاه از پيگيري همچنين و نظارت ،ارزشيابي 

 مشكالت از فرزندان ها،خانواده آموزش با قطعا. كردند مشاركت طرح اين در خانواده هزار از بيش ،1399 سال طي

 .شوندمي دور دخاني محصوالت با مواجهه
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 پاک نفس فرآموز طرح (3

 تهران  :طرح اجرای جغرافیایی محل

 ايران دخانيات استعمال با مبارزه جمعيت  :فعال سمن نام

 تهران شهرداري  :اصلی همکار

 1399 :طرح آغاز سال

 :فعالیت

و شنناد محتواي با تصننويري و برخط صننورت به اجتماعي هاي شننبكه و مجازي فضنناي طريق از مجازي آموزش 

 توضيحاتي شامل آموزشي برنامه سال، 12 - 10 كودكان و سال 9 - 6 سني گروه دو در ...و عروسكي نمايش و آموزنده

 مواد مورد در علمي اطالعات ديگران، و فرد خود براي دخانيات مضننرات از كودكان سننازي آگاه لزوم داليل مورد در

 .است سواالت به پاسخ و مسابقه و انيميشن پخش و فيلم پخش و پاورپوينت با قليان و سيگار دهنده تشكيل

 لقب دريافت و دخانيات ضد كمپين در كودكان عضويت ابتكار» سالمت هميار «  

دخانيات با مبارزه موضوع با نقاشي مسابقات برگزاري 

 

 



 

42 
 



 

43 
 

ستگذاران سازی آگاه طرح (3 صوص در دخانیات کنترل حوزه سیا  مالیات افزایش راهکار تأثیر خ

 دخانی محصوالت

 دخانيات كنترل و پيشگيري تحقيقات مركز  :فعال سمن نام

 مربيِ و ساز فرفيتدولتي  مقامات  :سمن مشارکت شکل

 1393 انجام: سال

 "يمباش داشته دخانيات از عاري ايجامعه كه برآنيم ما": شعار 

 درماني هاي كليني  در دخانيات ترك خدمات ارائه و دخانيات كنترل زمينه در تحقيقات انجام  فعالیت:

 :پژوهشی هایاولویت

 دخانيات كنترل جامع قانون اجراي موانع بررسي 

 سيگار ترك درمان در بخش اثر هزينه هايروش بررسي 

 قليان ويژهه ب دخانيات مصرف شروع از پيشگيري راهكارهاي بررسي 

 دخانيات استعمال زاييبيماري اثرات بررسي 

 دخاني مواد اپيدميولوژي 

  دخاني مواد سياسي و اقتصادي اجتماعي اثرات بررسي 

  دخاني مواد به گرايش علل بررسي 

 

 ورزشی بسته با قلیان تعویض طرح (4

 يزد شهر  :طرح اجرای جغرافیایی محل

 "پارسي هنر عمارت" نهاد مردم موسسه  :فعال سمن نام

 شهرداري ورزش فرهنگي سازمان و يزد صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه  :اصلی همکار

 عمومي آگاهي افزايش هنجارسازي،  :سمن مشارکت شکل

  1395 :انجام سال

 شود شكسته و داده تحويل كه قلياني هر يازا به ورزشي وسيله تحويل  :فعالیت

 .شد معاوضه قليان با ورزشي بسته  :650 طرح نتیجه



 

44 
 

 

ITFI.behdasht.gov.ir 

Iec.behdasht.gov.ir 

Webda.behdasht.gov.ir 

 


