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 اولبخش دف آموزشی ه

شناخت   ،دخانیاتمصرف از  ناشییامدهای پ شناخت ،وضعیت شیوع  بررسیآشنایی با تعاریف ،  موضوع

 معیارهای امکنه عمومی بدون دخانیات

  یاماکن عموم و ییمواد غذا عیو توز هیته مراکزو کارکنان  انیمتصد گروه هدف

  اتیدخاناز مصرف  یناش یامدهایپ و وعیش تیوضع ات،یدخانبا  ییآشنا اول بخش یکل هدف

 

 

  ییجز اهداف

 آشنایی با واژگان و اصطالحات مرتبط با دخانیات

 ها و عوارض مصرف دخانیات پیامد 

 مصرف مواد دخانی و تشدید بیماری کرونا

 آشنایی با وضعیت شیوع مصرف مواد دخانی در جهان

 آشنایی با وضعیت شیوع مصرف مواد دخانی در ایران

 معیارهای امکنه عمومی بدون دخانیات آشنایی با

 

 

 

دخانیات و پیامدهای ناشی از بخش اول: 
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قدمهم  

شود. در میلیون نفر از مردم جهان می 8ساالنه موجب مرگ  ،یرواگ یرهای غعامل خطر بیماری ینترمهم عنوانمصرف دخانیات به

 میلیون نفریک اثر آن، متأسفانه که در کنندیمیلیون نفر از جمعیت جهان دخانیات مصرف م صدیکحاضر یک میلیارد و  حال

ناشی از که  یدود دخانیات در معرضقرار گرفتن  ات سالمتی،نظر خطر از. شوندیمواجهه با دود دست دوم این محصوالت می قربان

حاوی گازهای سمی و دود منتشره از ماده دخانی، زیرا  ،خود فرد ندارد تفاوتی با استعمال دخانیات توسط اطرافیان است، مصرف

 . استو فلزات سنگین  یندهزا، مواد آالسرطان

توسط  یاتبدون دخان یروستاو  رشه برنامه، راستا عمومی در این جلب مشارکتاهمیت تقویت اجرای قوانین کنترلی و با توجه به 

بدون  یروستا/ شهر. در این برنامه تعریف سال در کشور به اجرا در آمده است 5به مدت  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مردم از مواجهه ، شده بصورت کامل و جامع اجرا قوانین و مقررات کنترل دخانیاتآن که در  / روستاییاز شهر است  عبارت، دخانیات

کنندگان به ترک مصرفو  آگاه می شونددر مورد مضرات استعمال دخانیات  مردمشوند، یمحافظت م دخانیات با دود دست دوم

مناطق با  ایندر  اتیاستعمال دخان یوعش و با اجرای فعالیت های موثر، گیردیمو تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار دخانیات تشویق 

  .یابد می جانبه کاهشهمه یهمکار

این برنامه و  به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات ، حفظ حقوق افراد جامعه، تامین سالمت آن ها در برابر زیان  یاجرا یراستا در

 1ماده  8ها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و نهادینه کردن فرهنگ عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی)موضوع بند 

انیات( و محیط های کاری، شیوه نامه اهدای گواهینامه ی اماکن عمومی بدون دخانیات آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخ

را رعایت کرده  اتیبدون دخان یامکنه عموم یارهایمععمومی که  اماکن انیمتصد به ،(1)پیوستنامه وهیش نیاتدوین شد. بر اساس 

ها، گذراندن دوره آموزش عمومی کاهش و کنترل معیارات اهدا می شود. یکی از آن اند، گواهی نامه امکنه عمومی بدون دخانی

 آموزش این افراد تدوین شده است. دخانیات توسط متصدیان و کارکنان امکنه عمومی است. این مجموعه جهت 

 اصطالحات و واژگان فیتعر

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات، اماکن عمومی محل هایی است که  1ماده  8طبق بند اماکن عمومی:  .1

ها، مورد استفاده و قابل دسترس مراجعه جمعی یا عموم مردم می باشد. از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان

ها سراها، خوراکها و میهمان پذیرها و مهمان سراهای نمایش، سینماها، فضای عمومی، مهمان خانهها، سالندرمانگاه

های مسافربری، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی، ها(، پایانهها )موزهها، کارخانجات، گنجینهها(، قهوه خانه)رستوران

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و های عمومی، مدارس، دانشگاهاماکن ورزشی، کتابخانه
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های سالمندان و هر نوع مرکز و محل ها، خانهها، شهرداریهای دولتی و عمومی، نهادهای انقالب اسالمی، بانکنسازما

 جمعی دیگر.

هر فضایی )موقتی یا دایم( که دارای سقف با یک یا چند دیوار در اطراف آن  فضاهای سرپوشیده یا اماکن مسقف: .2

 ف یا دیوار ها.باشد، بدون در نظر گرفتن نوع مواد سازنده سق

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل نمازخانه، نهار خوری،  :محیط کار .3

وگان های ی، ساختمانی، ترابری، مسافربری )ناتعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، موسسات صنعتی، کشاورزی، معدن

 مسافربری(، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن .حمل و نقل، پایانه های 

که به اقتضای نوع کار، متعلق به کارگاه هستند از قبیل راه پله ها، سرویس های بهداشتی،  محوطه های مربوطهتمام 

ن مربوط به شورا و درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کالس های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماک

 .انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و ایاب و ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می باشند 

  معیارهای امکنه عمومی بدون دخانیات .4

 .برچسب یا تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات در نقاط مناسب، در معرض دید عموم نصب شده است 

 ( برای اعالم تخلفات بهداشتی مرتبط به عموم مردم اطالع رسانی 190شماره تلفن سامانه رسیدگی به شکایات مردمی )

 شده باشد. 

 ،کاربران و ساکنین در اماکن مسقف و  کنندگان،مراجعه کارکنان، شواهدی دال بر مصرف مواد دخانی توسط متصدیان

، وجود ابزار آالت و )سیگار، قلیان، پیپ و ...(هر یک از محصوالت دخانی وجود نظیر  غیر مسقف وجود نداشته باشد. )

ادوات مصرف محصوالت دخانی )شیشه، شلنگ و ابزار آالت مصرف قلیان، زیر سیگاری، فندک، پاکت های محصوالت 

 دخانی، ته سیگار، باقی مانده تنباکوهای مصرف شده و دود دخانیات موجود در محیط(.

 یا مکان مجزایی جهت استعمال دخانیات در این مکان در نظر گرفته نشده باشد. ) اتاقک سیگار و ..( هیچ گونه فضا و 

  در آموزشگاه اصناف را گذرانده باشند دوره آموزش عمومی کاهش و کنترل مصرف دخانیاتکارکنان تمام. 

  د.نمی شو و عرضهفروخته سیگار و سایر مواد دخانی، ابزار و ادوات عرضه ی قلیان در این اماکن 

  مستقیم و غیر مستقیم(، براساس قوانین موجود کشور، در اماکن مذکور مشاهده نمی  تبلیغات مواد دخانیهیچگونه(

 شود.

  ،متصدی / مدیر امکنه، تعهد نامه کتبی مبنی بر عدم دریافت حمایت های مادی و معنوی از تولیدکنندگان، واردکنندگان

 توزیع کنندگان محصوالت دخانی را امضا کرده است.صادرکنندگان، فروشندگان و 
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  اطالع رسانی آموزشی برای عموم در خصوص مضرات استعمال دخانیات و دود دست دوم با استفاده از ظرفیت های

 تابلو و ... انجام می شود.  امکنه از طریقموجود در 

 لفات در این اماکن نصب شده باشد. معیارهای اماکن عمومی بدون دخانیات جهت اطالع شهروندان و گزارش تخ 

به محصوالتی اطالق می شود که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن ها برگ توتون یا تنباکو یا دخانی:  مواد .5

 مشتقات آن است ) به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(.

 : انواع مواد دخانی .6

a. )مانند سیگار، سیگار برگ، پیپ، قلیان، چپق، سیگار دست پیچ: گروه تدخینی)دود زا 

b. )نیک، سیگار الکترونیک و دستگاه های گرم کننده مانند ناس، قلیان الکترو: گروه غیر تدخینی )بدون دود

  (IQOS)تنباکو 

 جویدن یا استنشاق.هر گونه مصرف مواد دخانی از قبیل دود کردن، مکیدن، استعمال دخانیات:  .7

و  شودکننده میمصرفقلیان وارد دهان و ریه فرد ویژه به مواد دخانی بخشی از دود است که از درون اول:دود دست .8

 .شودمی کنندهمصرفموجب بروز بیماری در فرد 

کننده مصرفو یا از بازدم فرد مواد دخانی طور مستقیم از نوکِ روشن و در حال اشتعال دودی است که به: دومدود دست .9

گردد. این دود توسط اطرافیان فرد شود( وارد محیط می، از ریه او خارج میمواد دخانی)که به دنبال پک زدن به 

 .شودمیاستنشاق کننده مصرف

 و موی فردقلیان است که در هوا منتشرشده و روی اشیاء و لباس ویژه مواد دخانی بهذرات و سموم دود  سوم: دود دست .10

 .شودمیوارد بدن آنان  هاآالیندهو اگر افراد در تماس با این اشیاء قرار گیرد،  نشیندمی کنندهمصرف

 هر گونه فضای بدون سقف اماکن مشمول این شیوه نامه شامل حیاط، صحن و مسیر های تردد.محوطه:  .11

فندک، پوشش مواد ، لوازم التحریر، به هرنوع محصول غیر دخانی از قبیل کاله، جاسوئیچی، کیف، توپ کاالی تبلیغی: .12

 که برای تبلیغ، تشویق و ترویج مواد دخانی بکار می رود، اطالق می شود.مانند آن خوراکی، پوشاک، لوح فشرده و 

برای معرفی محصوالت دخانی و ابزار مصرف آن و  به هر گونه اقدام که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ترویج: تبلیغ و .13

ایجاد تصور ذهنی، جلب توجه، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف دخانیات از طرق مختلف، از قبیل تابلوهای سردر 

و مانند آگهی نامه ها، تراکت، بروشور، اطالعیه، بیلبورد، بنر، پوستر، تابلوهای تبلیغاتی ، برگه های آگهی ،واحدهای صنفی
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مصور نمودن و یا نمایش محصوالت دخانی و ابزار مصرف آن ، آنها انجام می شود و همچنین در معرض دید عموم گذاشتن

 این شیوه نامه. 1ماده  6تعریف شده در بند در مراکز عرضه و فروش و اماکن عمومی 

را رعایت کرده  (1 )پیوست بدون دخانیاتشیوه نامه اماکن : اماکنی که ضوابط اشاره شده در اماکن بدون دخانیات .14

ممنوعیت تبلیغات و عدم دریافت در تمام فضاهای امکنه، باشند، از جمله ممنوعیت استعمال، فروش و توزیع دخانیات 

 را رعایت کرده و موفق به اخذ گواهی مربوطه شده باشند.حمایت های مالی صنایع دخانی و عوامل توزیع مواد دخانی 

  اتیدخان ینیتدخ مصرف با مرتبط یسالمت عوارض

ماده  70مواد شیمیایی در دود تنباکو موجود است که حداقل  7000مواد شیمیایی در برگ تنباکو و افزون بر  3000بیش از 

شود. دخانیات سالیانه موجب کنندگانش میدرصد از مصرف 50عامل مرگ حدود  محصوالت دخانیشیمیایی سرطان زا است. 

میلیون نفر از کل  1و  میلیون نفر از آن ها به علت مصرف مستقیم دخانیات 7. شودمیلیون نفر از مردم جهان می 8مرگ 

بر  ثانیه یک نفر 4. در حال حاضر در هر پیوندددوم آن به وقوع میومیرهای منتسب به دخانیات در اثر مواجهه با دود دستمرگ

های بدن آسیب می مصرف تنباکو و انواع آن تقریباً به تمام دستگاهدهد. اثر استعمال دخانیات در دنیا جان خود را از دست می

درصد سایر  20تا  15درصد سرطان ریه،  90در جمعیت هایی که در چند دهه اخیر استعمال دخانیات امری متداول بوده، رساند. 

 69تا  35درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در سنین  25درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و  75سرطان ها، 

مواجهه با . دوم دخانیات هستندزنان بیشترین قربانیان مواجهه با دود دست کودکان وسال ناشی از مصرف مواد دخانی بوده است. 

شده در بروز عفونت گوش میانی، آسم و عامل در ایجاد سندرم مرگ ناگهانی نوزاد است و عامل شناختهترین دود دخانیات مهم

هایی از قبیل حمالت آسم، آبریزش از چشم و بینی و عفونت گوش میانی در فرزندان خس سینه در کودکان است. بیماریخس

 است.  بیشتر کننده مواد دخانیمصرفافراد 
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 سالمتی مرتبط با مصرف تدخینی دخانیاتعوارض  -1کل ش

 غیرتدخینی یتنباکو مصرف عوارض

می باشد. مصرف این  اعتیادآور ای بسیارهستند که ماده تنباکوهای غیرتدخینی )بدون دود( حاوی مقادیر زیادی نیکوتین

به متاسفانه  از جمله سیگار و قلیان شود.تواند موجب شروع مصرف سایر مواد دخانی مواد به دلیل ایجاد وابستگی به نیکوتین می

وجود دارد، مصرف کنندگان آن بدون توجه به زیان های مصرف این  دلیل باور غلط در مورد بی خطر بودن مصرف این محصوالت

اشاره زیادی دارد که ذیال به مواردی از آن مواد، به مصرف خود ادامه می دهند، در صورتی که مصرف این مواد عوارض و خطرات 

 شده است:

 است.  لوزالمعده و مری دهان، سرطان مصرف این مواد عامل بروز -

 . شود دندان رفتن دست از و دندان پوسیدگی لثه، بیماری باعث تواند تنباکوهای غیر تدخینی می -

 دهد. افزایش را سکته و قلبی های بیماری به مرگ ناشی از ابتال خطر تواندمصرف این مواد می -

دهد و همچنین موجب  افزایش بارداری هنگام زایی رامرده و زودرس زایمان به ابتال خطر تواندمواد میمصرف این  -

 اختالل رشد مغز جنین در این دوران شود.
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به دلیل دارا بودن مقادیر باالی مواد معطر موجب تسریع و تشدید جذب نیکوتین می شود که با ایجاد مصرف این مواد  -

شروع مصرف مواد دخانی متداول )سیگار و و این مواد در فرد مصرف کننده، افزایش دفعات مصرف وابستگی شدید 

 .قلیان( را به همراه دارد

 دخانی مواد سومدوم و  دستِ دود با مواجهه عوارض

 مخاطرات تواندنمی ها نیزآوریفن سایر و ابزارهایی مانند تهویه خطر نیست وهم بی دخانیات دود با مواجهه مقادیر کم

 در دخانیات استعمال مخصوص هایمکان کند و حتی رویکرد اختصاص حذف را دخانیات محیطی دود با مواجهه از ناشی بهداشتی

 دود از عاری درصد صد هایمحیط ایجاد مواجهه، معرض در افراد از محافظت مؤثر راه تنها کارایی الزم را ندارد و عمومی اماکن

 است.   دخانیات

شود، دود حاصل از سوختن توتون در انتهای سیگار و تنباکوی در حال سوختن شود یا قلیانی استفاده میوقتی سیگاری روشن می

قلیان، به همراه دود خارج شده در طی بازدم فرد سیگاری/ قلیانی، وارد محیط میشود و توسط افراد دیگر استنشاق می گردد. وقتی 

آلوده می کند، این هوا توسط همه افراد اعم از مصرف کننده و غیرمصرف کننده به ویژه در فضاهای بسته، دود دست دوم هوا را 

تنباکوی دود شده به دیوار، سطوح، وسایل نرم درون عالوه بر این میشود و آنها را در معرض اثرات مضر آن قرار می دهد.  تنفس

ات و تنفس آن ها به شدت به دستگاه رکه وجود این ذ چسبدو پوست افراد می لباس و موخانه مانند فرش و بالش و مبلمان و نیز 

 تنفسی آسیب می رساند.

قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دارای اثرات فوری و طوالنی مدت بر سالمت است. اثرات فوری شامل تحریک چشم، بینی، 

در معرض دود دست دوم می تواند حمالت آسم را نیز  گرفتنقرار گلو و ریه ها و گاهی سردرد، حالت تهوع و سرگیجه است. 

شود گرفتن طوالنی مدت در معرض دود دست دوم باعث سرطان ریه، بیماری عروق کرونر قلب و مرگ قلبی می تحریک کند. قرار

درصد را افزایش  30تا  20درصد و سرطان ریه  30تا 25قلب  رفتگی عروقگشود که دود دست دوم خطر بروز بیماری و برآورد می

 می دهد.

یک  بیش ازقرار دارند. ساالنه در سراسر جهان، دود دست دوم باعث  دخانیاتزنان و کودکان بیشتر تحت تأثیر دود دست دوم  

است. تقریبا نیمی از کودکان در اماکن عمومی به طور و کودکان شود که اکثریت آنها  در بین زنان مورد مرگ زودرس می میلیون

 هوای آلوده به دود دخانیات را تنفس می کنند. منظم
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 عوارض سالمتی مواجهه با دود دستِ دوم دخانیات -2شکل 

 مصرف مواد دخانی عوارض اقتصادی

 مهنگازود  گمرو  نیاناتو به بتالا -

 شتیابهد یقبتهاامرو  مانیدر یهاهزینه -

 دوم و سومهای دست دود با جههامو ثردر ا کنندهافراد غیر مصرف ایهزینهه -

 آتش سوزی خطر نهمچو هنیامد بحسا به یهزینهها -

 و غیبت از محل کار به علت بیماری کاهش بازدهی نیروی کار -

 از دست رفتن نیروی کار ماهر به علت مرگ پیش از موعد -

 برگ تولید کرد.  60میلیون دفترچه  50با کاغذی که در سیگار مصرفی کشور بکار می رود. می توان سالیانه  -

 18میلیارد تومان در سال پس انداز می شود و با این پول می توان  70فقط با یک درصد کاهش مصرف دخانیات ،  -

 هزار شغل جدید ایجاد کرد. 

 میلیارد تومان توسط سیگاری ها دود می شود.  هزار 20در ایران سالیانه  -

، امکان ایجاد بیش از یکصد هزار کاالهامصرف دخانیات و خرید سایر درصورت حذف  1990در انگلستان در سال  -

، با مالیات گذاری بر سایر کاالها و هش مالیات ناشی از این کاهش مصرفکا شغل جدید تمام وقت فراهم می شود.

 خدمات جبران می شود.
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بیش ، هزینه هایی است که برای تحصیالت برابر 3/6 در ویتنام پول هزینه شده توسط افراد سیگاری در سال بیش از -

های بهداشتی  برابر میزانی است که برای مراقبت 2برابر هزینه هایی است که برای تهیه پوشاک و حدود  2/5از 

 صرف می شود. 

دالر بیشتر از افراد غیر سیگاری است )بانک  1623های پزشکی هر فرد سیگاری  در آمریکا هزینه سالیانه مراقبت -

 .جهانی(

میلیارد تومان در سال صرف هزینه های درمانی و معالجه عوارض ناشی از مصرف دخانیات  هزار 40بیش از در ایران  -

 می شود. 

 مصرف مواد دخانی یستیز طیمح عوارض

 کشت توتون یهانیدر زم ییایمیمواد شو دفع آفات  سموماستفاده از  -

 ، تغییرات آب و هواییتوتون کشت با جنگل بیتخر -

  گارینخ س 300هر  دیتول یاصله درخت برا کرفتن ی نیاز ب -

 از سموم ییباال ریدر برداشتن مقاد به دلیل شده رها گاریس یلترهایفبا  ستیز طیو مح یآب اتیخطر انداختن حبه  -

 

 مصرف مواد دخانیاجتماعی  عوارض

 الگوبرداری کودکان از والدین -

 افزایش گرایش مصرف در نوجوانان و جوانان -

 مخدرجذب کننده افراد به طرف مواد  -

 از بین رفتن وابستگی های عاطفی در خانواده و گسستگی خانواده -

 کاهش کیفیت زندگی و از دست دادن موقعیت های شغلی -

 کشور عمده تولیدکننده تنباکو 12بر اساس آمار  نگران کننده کشت توتون بر زنان و کودکان ریثأت -

 قلیان مصرف بهداشتی چندگانه و حاد تبعات

باشد. این مواد به عنوان شماری مواد سمی میعقاید و باورهای سنتی، دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بیبرخالف بسیاری 

که نیکوتین موجود در دود اند. از آنجاییها شناخته شدههای قلبی، عروقی و سایر بیماریعوامل اصلی بروز سرطان ریه، بیماری

 نماید.نی اعتیادآور است، مصرف متناوب آن ایجاد وابستگی میحاصله از مصرف قلیان همانند سایر مواد دخا

کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت ای است که ایجاد وابستگی میمیزان نیکوتین دریافتی در افراد مصرف کننده قلیان، به اندازه
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ین، خود را در معرض مقادیر زیادتر مواد کنندگان قلیان با استنشاق مقادیر بسیار زیادتر دود برای دریافت دوز کافی نیکوتمصرف

 دهند.شیمیایی سرطان زا و گازهای خطرناک همچون منواکسید کربن قرار می

زا منتشره از سوختن  این نکته نیز حائز اهمیت است که میزان گاز منواکسید کربن، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطان

کنندگان و افراد در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر است و عوارض بیشتری برای مصرفذغال یا مواد ایجادکننده حرارت در قلیان 

های آلوده همچون سل و های منتقله از طریق دهان و دستکند. همچنین احتمال ابتال به بیماریدر معرض دود، ایجاد می

 هپاتیت، در اثر استفاده مشترک از قلیان وجود دارد. 

-درصد مواد افزودنی و اسانس و ترکیبات شیمیایی است. برخی از مردم به اشتباه فکر می 80تا  70اوی تنباکوی معسل/معطر ح

خطر است، در حالی که این نوع تنباکوها حاوی مقادیر ای یا گیاهی مفید بوده و یا بیکنند به دلیل داشتن طعم و بوی میوه

اشد. الزم به ذکر است مواجهه با برخی مواد موجود در قلیان مانند ببسیاری مواد سمی و سرطان زای قطعی و فلزات سنگین می

 سال باعث بروز سرطان به خصوص سرطان خون می شود و بیشترین راه جذب آن از طریق تنفس است. 15بنزن طی سه تا 

 کرونا یماریب دیو تشد یمواد دخان مصرف

دفاعی، سیستم قلبی عروق و سیستم تنفسی وارد هر نوع محصول دخانی می تواند آسیب جدی به سیستم  ستفادها

 افزایش می دهد.  را های ریوی و بیماری قلبیعروق گرفتگی خطر ابتال به بیماری های همچون بیماری و  نماید

 لباغ تنباکو قلیان، ، در استعمالایجاد نماید برای بدن عامل بیماری کرونا نیز قادر است چنین آسیب ها و مشکالتی را 19کووید 

 خطر شود. به عالوه می مصرف محفظه و شیلنگ دهانی، قسمت شامل دارد، وجود قلیان ساختار در که مشترکی مسیر طریق از

دارد، از طرفی  وجود( شیلنگ و محفظه شامل) قلیان آالت ابزار و قطعات در کننده مصرف افراد از منتقله های میکروارگانیسم بقای

 آن قطعات کردن تمیز و شستشو زیرا ندارند مصرف بار هر از بعد قلیان نمودن تمیز برای تمایلی افراد مصرف کننده بیشتر هم

را  کنندگان مصرف بین را در  19عفونی و بیماری کووید  های بیماری انتقال پتانسیل عوامل باشد. این می گیر وقت بسیار کاری

 برای کافی فرصت جمعی، های محیط و سرعت انتقال آن، 19کووید دهد. از طرفی با توجه به شیوع باالی بیماری  می افزایش

 بیماری انتقال خطر جمعی است، فعالیتی معمول طور به قلیان، مصرف که آنجا کند. از می را ایجاد 19 کووید بیماری گسترش

 شیپ و صیتشخ عفونت، خطر شیافزا در میرمستقیغ ای میمستق طور به تواند یم اتیدخان استعمال می دهد افزایش را 19 کووید

 د.باش داشته ریتاث ی مانند کرونا تنفس دستگاه یعفون یهایماریب از یناش ریم و مرگ ای و فیضع یآگه

دارای سرفه های عادی  دچرا که این افرا، شوندتر تشخیص داده میربه ویروس دی مصرف کننده دخانیات، ابتالافراد همچنین در 

  گیرند. بوده و اطرافیان سرفه این افراد را جدی نمی



14 

 

تواند منجر به مرگ آلودگی به کرونا در افراد مصرف کننده مواد دخانی از سطح خطر جدی تری برخوردار می باشد و حتی می

بسیار کوتاه و یا اصال وجود ندارد. افراد مصرف زودرس در اثر نارسایی تنفسی در آنها شود. دوره کمون بیماری در این دسته افراد 

کننده مواد دخانی مستعد ابتال به بیماری های قلبی هستند که تاکنون به نظر می رسد باالترین عامل خطر برای مرگ و میر 

روس افزایش بوده است. داده های بدست آمده از چین نشان می دهد، مصرف دخانیات خطر ابتالی شما را به کرونا وی 19کووید 

می دهد و افراد مصرف کننده در معرض خطر ایجاد عالئم شدید کرونا ویروس هستند؛ مصرف کنندگان دخانیات نسبت به دیگر 

گیرند. پاسخ ایمنی جمله این ویروس بیشتر تحت تاثیر قرار می افراد جامعه ایمنی پایین تر داشته و در مقابل هرگونه عفونت از

به نیکوتین، به افزایش بیماری ها و اختالالت جدی از جمله بیماری قلبی منجر می گردد. از سوی دیگر عدم ضعیف ناشی از اعتیاد 

شود تا توانایی افراد مصرف کننده دخانیات در مدیریت و جلوگیری از تماس با ویروس، از قبیل تماس دستی و دهانی سبب می

استفاده از فندک یا کبریت آلوده، تماس دست و فیلتر آلوده با مخاط دهان و  پروسه استعمال دخانیات )از خرید تا باز کردن پاکت،

روند بهبودی بیماری کرونا ویروس در مصرف کنندگان مواد  غیره( خطر انتقال ویروس را  بیشتر از دیگر افراد جامعه تشدید کند.

 فراوان و احتمال بروز مرگ در آنها باالست.های قلبی هستند بسیار ضعیف، همراه با درد و زجر دخانی که دارای  بیماری

 شود.می 19مصرف دخانیات تحت هر شرایطی سبب افزایش ابتال و تشدید عوارض بیماران در صورت مواجهه با ویروس کووید 

ز قبل و ممنوعیت تبلیغات بیش ا ، نظارت بر عرضه مواد دخانی19با توجه به تاثیر دخانیات در افزایش و تشدید بیماری کووید 

با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس در کشور، با درخواست وزیر بهداشت و رئیس ستاد مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 

مدیریت بیماری کرونا از دادستان کل کشور برای حمایت حوزه سالمت از ممنوعیت مصرف مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، 

ا تاکید بر اجرای قوانین و همکاری و حمایت از بازرسان بهداشت و ضابطین قضائی برای جلوگیری از بخشنامه دادستانی کل کشور ب

های مشترک با پلیس اماکن و دادستانی های علوم پزشکی کشور تیمعرضه قلیان صادر شد. به این منظور با هماهنگی دانشگاه

می و از هرگونه عرضه و استعمال مواد دخانی و قلیان جلوگیری  تشکیل، بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی به طور مستمر انجام

شوند زیرا در واقع این اقدام در شود. در صورت مشاهده تخلف، با پلمب امکنه، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی معرفی می

  ازات حبس دارد.قانون مجازات اسالمی مج 688و وفق ماده  شرایط حاضر حکم تهدید علیه سالمت عمومی را دارد

 جهان در( یگارو س یان) قلیمصرف مواد دخان یوعش وضعیت

 جمعیت از نفر میلیون صدیک و میلیارد ی در جهان است. یکماریمرگ و باز  یریشگیعامل قابل پ مصرف دخانیات عمده ترین

 از یکی تنباکو مصرف گیریهمهکنندگان می باشد. مصرف از نیمی مرگ دخانیات هستند. دخانیات عامل کنندهمصرف جهان،
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 کشورهای ساکن جهان در تنباکو کنندگانمصرف درصد 80 از جهان است. بیش در عمومی سالمت برای خطرات ترینبزرگ

 توسعه نیافته یا در حال توسعه هستند.

اند. بر اساس ع کردهروسالگی شرا قبل از سیزده خود تجربه مصرف، اولین کنندگان مواد دخانیمصرفصد جمعیت در 75حدود 

صد این گروه سنی نیز مستعد در 8بوده و حدود کننده مواد دخانی مصرفساله تا پانزده صد نوجوانان سیزدهدر 3 ،این آمار

واسطه تصورات و کشند، فرد بهخود را از روی کنجکاوی میماده دخانی افراد اکثراً اولین  استعمال دخانیات هستند.

ها و خانواده درصدد است که این کار را در اولین فرصت تجربه کند. وجود های ذهنی ناشی از محیط اطراف، فیلمپردازیخیال

نن و یا رفع تنش و تف برای مواد دخانی، مصرف مواد دخانیباورهای نادرست در اطراف وی مانند احساس مردانگی با مصرف 

 زند.افسردگی و خستگی بر این مسئله دامن می

 وضعیت شیوع مصرف مواد دخانی) قلیان و سیگار( در ایران

دخانیات بودند  کنندهمصرفسال  18درصد از جمعیت باالی  13/14 ،در ایران 1395سال  درات انجام شده طبق نتیجه مطالع

به دلیل  عمدتاًدرصد گزارش شده که  62/13و در شهرها  44/15این میزان در روستاها  درصد زنان(. 01/4درصد مردان و  16/25)

ساله در  15تا  13مطالعه بررسی وضعیت استعمال دخانیات در نوجوانان باشد. باالتر بودن میزان مصرف قلیان در روستاها می

دختران( و  درصد 1/2پسران و  درصد 8/4سیگار ) هکنندمصرفدرصد از نوجوانان  4/3نیز نشان داده است که  1394 اسفندماه

 بودنددختران(  درصد 3/4پسران و  درصد 3/7قلیان ) کنندهدر این گروه سنی مصرف نوجوانان درصد 7/5

 

 1394اسفندماه  ساله در13-15وضعیت استعمال دخانیات در نوجوانان : 1 نمودارشماره

 تا 1388 یاطالعات حاصل از مطالعات سال ها سهی)استپس( و مقا ریواگ ریعوامل خطر غ یاستخراج شده از مطالعه مل جینتا

 .است شده لیتبد رانیا سالمت حوزه یها ینگران از یکی به که دارد انیقل مصرف وعیش شیافزا از یحاک 1390
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 دومدف آموزشی جلسه ه

 منافع درمان مصرف دخانیات موضوع

 اماکن عمومی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و گروه هدف

 منافع درمان مصرف دخانیاتآشنایی با  یکل هدف

 

 اهداف جزیی   

 دخانیات درمان مصرففواید سالمتی با شناسایی 

 دخانیات درمان مصرف آشنایی با فواید اقتصادی 

 دخانیات آشنایی با فواید اجتماعی درمان مصرف

 

 

 

   : دومبخش 

مصرف دخانیات)ترک(  منافع درمان  
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 اتیدخان مصرف درمان منافع

مدت برای خود فرد و خانواده و اطرافیان او دارد. هر چند ترک ترک مصرف دخانیات در هر سنی منافع آنی و طوالنی

 . نیستی برای ترک دخانیات دیر نهیچ ستر منافع بیشتری دارد، اما دخانیات در سنین پایین

کمک خواهد کرد تا اثرات منفی، مرتبط با سالمت و غیرمرتبط با سالمت، که قبل از این بیان شد را کاهش دهید. ترک  به فرد ترک کردن 

کردن، یا تالش برای ترک، احتمال خطرات طوالنی مدت سالمتی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. همانطور که در جدول زیر نشان 

 اضافه می کند. فردهایی را به زندگی ست، ترک کردن فواید فوری و طوالنی مدت دارد، ترک کردن سالداده شده ا

 دخانیات درمان مصرففواید سالمتی 

 الف( فواید فوری:

 دهد می رخ که سالمتی مفید تغییرات درمان شروع زمان

 .یابدمی کاهش طبیعی مقدار به شما فشارخون و قلب ضربان دقیقه 20 مدت در

 .یابدمی کاهش طبیعی مقدار به شما خون در موجود مونواکسید کربن درمان از پس ساعت 12

 .یابدمی افزایش شما های ریه عملکرد و کند می پیدا بهبود شما خون جریان درمان از پس هفته 2 - 12

 .یابدمی کاهش نفس تنگی و کردن سرفه درمان از پس ماه 1 - 9

 .شودمی سیگاری فرد یک نصف اندازه به تقریباً قلب کرونر بیماری به ابتال خطر درمان از پس سال یک

 مصرف کننده دخانیات فرد یک در خطر همین اندازه به شما مغزی سکته خطر، ترک از پس سال 15 تا 5 درمان از پس سال 5

 .یابدمی کاهش

 ابتال خطر و یابدمی کاهش مصرف کننده دخانیات فرد یک نصف اندازه به تقریبا ریه سرطان به ابتال خطر درمان از پس سال 10

 .یابدمی کاهش لوزالمعده و رحم دهانه مثانه، مری، گلو، دهان، سرطان به

 .است مصرف کننده  غیر فرد یک اندازه به قلب کرونر عروق بیماری به ابتال خطر درمان از پس سال 15

اند. این افراد افرادی که تا به حال دچار مشکالت سالمتی مرتبط با استعمال دخانیات شدهب: فوایدی برای تمام سنین و 

 بهره ببرند.  درمان مصرف دخانیاتتوانند از فواید هنوز می

 اندنکرده درمان که آنهایی با مقایسه در درمان فواید درمان زمان

 زندگی به امید سال 10 تقریبا آوردن دست به سالگی 30 حدود در

 زندگی به امید سال 9 تقریبا آوردن دست به سالگی 40 حدود در

 زندگی به امید سال 6 تقریبا آوردن دست به سالگی 50 حدود در

 زندگی به امید سال 3 تقریبا آوردن دست به سالگی 60 حدود در
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 کننده تهدید بیماری شروع از بعد

 زندگی

 به ابتال احتمال درصد 50 کنندمی ترک را دخانیات قلبی حمله از پس که افرادی فوری، فواید

 .دهندمی کاهش را دیگر قلبی حمله

 

خطر فراوان بسیاری از بیماری های مربوط به دود دست دوم در کودکان را کاهش می دهد، مانند  دخانیات درمان مصرفج: 

 .بیماری های تنفسی )به عنوان مثال ، آسم( و عفونت گوش

احتمال ناتوانی جنسی، مشکل در بارداری، زایمان زودرس، نوزادانی که وزن کم دارند و سقط جنین را  ترک دخانیات د:

 کاهش می دهد.

 فواید اقتصادی

 ترکمحاسبه جواب سئواالت زیر راهکار مناسبی برای ایجاد انگیزه دخانیات منافع مالی بسیار واضح و ملموسی نیز دارد.  درمان مصرف

 البته هزینه هایی که برای درمان بیماری های مرتبط با مصرف دخانیات پرداخت می شود محاسبه نشده است. مصرف دخانیات است.

 کنید چه مقدار پول می توانید ذخیره کنید؟ مصرف دخانیات را ترک اگر -

 تمام پولی که در یک روز برای دخانیات هزینه می کنید -

 کنیدمقدار پولی که در ماه برای دخانیات هزینه می  -

 مقدار پولی که در سال برای دخانیات هزینه می کنید -

 سال برای دخانیات هزینه می کنید 10مقدار پولی که در  -

 کردید چه چیزی می توانستید بخرید؟اگر این پول ها را پس انداز می -

 

 درمان مصرف دخانیاتفواید اجتماعی 

روابط خود با خانواده، د توانمیفرد . اجتماعی گسترده تری دست پیدا کندمصرف نکردن دخانیات باعث می شود که فرد به ارتباطات 

ه باشد و  در واقع در خانواده نیز همبستگی و وابستگی بیشتری به وجود دوستان و کارفرمای خود را بهبود بخشد. بهره وری بیشتری داشت

دخانیات اعضای خانواده  راو یا سایکند، احتمال کمتری وجود دارد که فرزندان دخانیات را ترک میفرد هنگامی که بیاید و از همه مهمتر 

 شود. بیشتر می ها آن درمانال احتم بودند اگر هم قبالً مصرف کنندهمصرف کنند 

 شیوه های درمان وابستگی به نیکوتین )ترک استعمال دخانیات(
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اصل اساسی در همه این شیوه ها خواست فرد مصرف کننده به تغییر عادت شیوه های مختلفی برای ترک استعمال دخانیات وجود دارد. 

ست در صورت عدم تمایل فرد به تغییر عادت استعمال دخانیات نمی توان به اجبار افراد را به ترک  استعمال دخانیات است. بدیهی

 پردازیم:استعمال دخانیات وادار نمود. در ادامه به توضیح مختصر تعدادی از این روش ها می 

 شیوه خودیاری  -1

در این شیوه فرد بدون درخواست کمک از فرد متخصص یا مصرف داروهای موجود در زمینه کمک به ترک استعمال دخانیات، 

روش نیز موثر است اما مطالعات مختلف نشان داده است که میزان ماندگاری در ترک در این شیوه اقدام به ترک می نماید. این 

 پائین است.

 جایگزین های نیکوتین مصرف -2

چنانچه می دانیم اساس اعتیاد به مواد دخانی ایجاد وابستگی به نیکوتین است. بنابراین یکی از روش های اصلی در ترک 

جایگزین های نیکوتین انواع جایگزینی نیکوتین مورد نیاز بدن در دوره توقف استعمال دخانیات است.  ،استعمال دخانیات

دسترس ترین جایگزین نیکوتین در  درآدامس، آب نبات، اسپری های بینی و دهانی و برچسب پوستی.  گوناگونی دارد شامل؛

آدامس های نیکوتین هستند که در داروخانه ها قابل خریداری است. نحوه مصرف آدامس برای کمک به ترک استعمال  ،ایران

 است. دخانیات به شکل مکتوب در داخل بسته آدامس به تفصیل شرح داده شده

 توصیه های رفتاری -3

این توصیه ها که مبنای آنها کمک به شناسائی رفتار استعمال دخانیات و کمک به تغییر این مبانی رفتاری است، توسط فرد 

 .متخصص قابل ارائه است

 

 داروها -4

: بوپروپیون هیدروکلراید و وارنیکلین. این داروها باید توسط پزشک دو گروه اصلی داروئی برای کمک به ترک سیگار وجود دارد

تجویز گردد. در مشاوره با پزشکی که آموزش های الزم را در زمینه درمان وابستگی به نیکوتین و ترک استعمال دخانیات دیده 

 وجود شرایط الزم تجویز می گردد.باشد در صورت صالحدید پزشک معالج و 

 شیوه های ترکیبی  -5

، ترکیبی از روش های فوق برای کمک به ترک استعمال در این شیوه که با مراجعه به فرد متخصص و آموزش دیده ارائه می شود

 دخانیات به فرد متقاضی ترک ارائه می شود. بیشترین میزان موفقیت در ترک استعمال دخانیات مربوط به این شیوه است.
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 سومهدف آموزشی جلسه 

 اتیدخان مصرف بر غاتیتبل ریتاث موضوع

 اماکن عمومی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و گروه هدف

 یدخان صنعت یترفندهاشناخت تبلیغات و  یکل هدف

 

 ییجز اهداف

  دخانی و نیکوتین ترفندهای صنایع تولید محصوالتآشنایی 

 جوامع  در قلیان مصرف آشنایی با  تاثیر تبلیغات بر گسترش

آشنایی با  تاثیر  نمایش مواد دخانی در ویترین ها و قفسه های فروش در افزایش شیوع مصرف 

 دخانیات

 

 

 تبلیغات بر مصرف دخانیات بخش سوم : تاثیر
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 یدخان صنعت یترفندها نیتربزرگ و نیآخر

کنندگان( محصوالت نیکوتینی جدیدی را به نوجوانان و فروشندگان و تبلیغکنندگان، ها )توزیعصنایع دخانی و عوامل آن

جمله تولید محصوالت جدید با  ها بسیار محبوب است. صنایع دخانی از طرق مختلف ازاند که در بین آنجوانان معرفی کرده

های اجتماعی و های تلویزیونی، رسانهامهها و برنهای رایگان، تبلیغات گسترده در فیلمهای متفاوت و متنوع، ارائه نمونهطعم

 ها مورد تهدید قرارگرفته است.شوند. آینده نسل جوان توسط صنایع دخانی و عوامل آنتأثیرگذار باعث فریب جوانان و نوجوانان می

نیمی  حداقل متاسفانه کهبازار فروش محصوالت دخانی، جوانان و نوجوانان را به دام انداخته این صنایع از طریق ایجاد جذابیت در 

روند. ممنوعیت کامل تبلیغات در تمام اشکال چه مستقیم و چه کنندگان این محصوالت درنهایت به کام مرگ میاز مصرف

آنان بسیار مؤثر خواهد بود. مواجهه با تبلیغات  مصرف دخانیاتغیرمستقیم در حفاظت از جوانان و جلوگیری از اولین تجربه 

های مالی و همچنین دسترسی آسان، قیمت مناسب و ارزان و پذیرش اجتماعی، نقش بسیار مهمی در ایتدخانی، ترویج و حم

کننده دائم دارد. مواجهه با تبلیغات و تحریکات صنایع دخانی شدن به یک مصرفتجربه کردن این مواد توسط جوانان و تبدیل

 .هستساالن ساز شروع به استعمال دخانیات در جوانان و حتی بزرگزمینه

ها و کنند و فعالیتهرساله میلیاردها دالر در سراسر دنیا برای تبلیغ و بازار فروش محصوالت مرگبارشان هزینه می یصنایع دخان 

پذیرد و این گروه ها باالست انجام میکنندگان جدید که امید به زندگی در آنها باهدف جذب جوانان و مصرفاقدامات بازاریابی آن

اند. اشکال های ناشی از مصرف دخانیات از دنیا رفتهکنندگانی خواهند شد که در اثر بیماریمصرف راحتی در این بازار جایگزینبه

های الکترونیکی و مختلف تبلیغات مستقیم شامل: رادیو، تلویزیون، مجالت، بیلبوردهای تبلیغاتی، پوسترهای دیواری، پست

بسته بندی های جذاب استفاده از  کنند. به سمت خود جذب میپسندانه که جوانان را کامالًهای مالی از کارهای عوامحمایت

 محصوالت دخانی یکی دیگر از روش های تبلیغاتی این صنایع محسوب می شود.

 ترفندهای صنایع تولید محصوالت دخانی و نیکوتین

رود، که برای استفاده جوانان در تنباکو و محصوالت نیکوتین به کار می های خاصهای جذاب و اسانسدهندهاستفاده از طعم ●

شود که که عاملی است برای ترغیب جوانان به مصرف و باعث می بلوبری و... نعناع پرتقالی،مانند طعم گیالس، آدامس بادکنکی و 

 کم بگیرند و شروع به مصرف این محصوالت کنند.سالمتی را دستخطرات مربوط به

 ها نیز بسیار آسان بوده و فریبنده هستندکه حمل آنهای براق و محصوالت جذاب حطر ●

 معمولی مواد دخانیجای به "تمیزتر"یا  "خطر و کم آسیبکم"عنوان تبلیغ محصوالت جایگزین به ●
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تبلیغ محصوالت برای های مالی و معنوی صنایع دخانی از برگزاری مسابقات و حمایت افراد مشهور از برندهای خاص حمایت ●

 مثال افراد تأثیرگذار در اینستاگرام(عنواندخانی و نیکوتینی )به

ها، تنقالت که معموالً محصوالت دخانی را در نزدیکی محصوالتی مانند شیرینیهای بزرگ بازاریابی در نقطه فروش در فروشگاه ●

نظر گرفتن حق بیمه برای فروشندگان و اطمینان از اینکه و در  دهندیا نوشابه که برای کودکان و نوجوانان جذاب هستند قرار می

 دهند.محصوالتشان را در معرض نمایش و دید کودکان و جوانان قرار می

که دسترسی  ها مراکز آموزشی و دانشگاهنخی و سایر محصوالت دخانی و نیکوتین در نزدیکی  دخانیاتفروش ماده دخانی یا  ●

 کندارزان و آسان میو دانشجویان  رای دانش آموزانکودکان به دخانیات و نیکوتین را ب

 های خانگی و پخش آنالینهای تلویزیونی و نمایشها، نمایشاز طریق فیلمبازاریابی غیرمستقیم محصوالت دخانی  ●

غات جذاب کنند و تردد بیشتری دارند، از طریق تبلیدر اماکنی که جوانان از آن استفاده میهای فروش خودکار دخانیات دستگاه ●

 و نمایشگرهای آن

 های صنایع دخانی برای به دام انداختن جوانانسایر روش

 انتخاب شکل و نوع تبلیغات

ها و یا تشویق و ترغیب بازیهای ویدیویی و کامپیوتری، اسبابها و سرگرمیای، تبلیغات از طریق بازیمثال تبلیغات رسانهعنوانبه

های مالی از های سینمایی و تلویزیونی حمایتها و فیلمهای مختلف در سریالمارکبه مصرف دخانیات از طریق نمایش 

 دهند.های ورزشی و رویدادهای دیگر محصوالت خود را در ذهن افراد جوان جای میفعالیت

 های دسترسیمکان

های بزرگ، فروش اینترنتی فروشگاههای فروش و طبقات دسترسی رایگان به محصوالت دخانی در مثال از طریق قفسهعنوانبه

های ویژه برای خرید محصوالت که تمامی این ترفندها باعث های فروش خودکار محصوالت دخانی و تخفیفمحصوالت، ماشین

کنندگان جدید را به بازار خود وارد دسترسی آسان و جذب جوانان به سمت سیگار و سایر محصوالت دخانی شده و مصرف

 کنند.می

 به و اینترنت در اما می کنند ایجاد محدودیت به نوجوانان دخانیات حضوری فروش در قوانین، محصول:  خرید روش تسهیل

 خریداران که دارند اذعان اینترنتی آمریکا شبکه های از بسیاری که درحالی مثال، برای دارد؛ وجود نظارت کمتری آنالین صورت

 اند موفقیت توانسته با ساله 16 یا 15 خریداران که است داده نشان شده انجام تحقیقاتاما  باشند. داشته سن سال 18 باالی باید

 به نیاز مورد یک تنها دخانیات تحویل مورد 10 هر از و ندا دریافت کرده را خود سفارش نفر 8 نفر، 10 هر از و بدهند سفارش
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  مطابق با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی باه این اقدام جرم محسوب می شود و این درحالی است ک .است خود داشته سن اثبات

 سال جرم و  طبق قانون با متخلف برخورد خواهد شد. 18دخانیات در ایران در صورت مشاهده  فروش مواد دخانی به افراد زیر 

 که اند شده قبیل این از غلطی باورهای ترویج جوان، فریفته زنان و دختران مخصوصا جوانان، از بسیاریغلط:  باورهای ترویج

غلط و نادرست  و رواج این باور نیست درست باور این می دهد نشان مطالعه ها اما می کند کمک وزن کاهش به مصرف دخانیات

دخانی که مواد  سراغ به بیشتر می شود که کاربران طرفی تبلیغات باعثاز راهی برای سودجویان در رسیدن به مقاصدشان است. 

د ناین حق افراد است که با حقایق و باورهای صحیح در مورد محصولی که می خواهدر واقع  ، بروند.باورهای غلطی درباره آن دارند

 د.ند آشنا باشناستفاده کن

 های فروشگاه در تبلیغات و بازاریابی برای ابزارهای مختلف از دخانیات شرکت های :خرده فروشی صورت به دخانیات عرضه

 مصرف بر توانند می می رسد، فروش به آنجا در دخانی محصوالت که هایی مکان حتی کنند. می خود استفاده محصوالت عرضه

صندوق و در قفسه  نزدیک را محصوالت دخانی، مغازه ها و فروشگاه ها به عنوان مثال باشند. داشته تأثیر جوانان توسط دخانیات

 برای ها ساختمان از خارج و در پنجره ها را چشمگیری و واضح تبلیغات همچنین نها. آدهند می معرض دید قرار رهای فروش و د

 دارد که قرار کودکان دید معرض در فروشگاه و مغازه ها درون تبلیغات اوقات بعضی کنند.نصب می  محصوالت فروش بردن باال

را افزایش دهد و در واقع این اقدامات از طرف  دخانیکودکان به مصرف مواد  تجربه احتمال است ممکن دهد می نشان تحقیفات

 فروشندگان اثرات مخربی بر زندگی افراد خواهد داشت.

قانون جامع کنترل و مبارزه  3و  2در اجرای مواد و حمایت از محصوالت دخانی،  کنترل و مقابله با تبلیغ، ترویج با توجه به اهمیت

ت نیار جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخاد ل و ویژگی های تبلیغات مواد دخانیدستورالعمل تعاریف، شموملی با دخانیات، 

 تصویب شد که در بخش آخر این بسته آموزشی به آن پرداخته شده است.
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 چهارمدف آموزشی جلسه ه

 

 

 الزام قانونی کنترل دخانیاتاسناد باالدستی و  موضوع

 اماکن عمومی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و گروه هدف

 آشنایی با اسناد و الزام قانونی کنترل دخانیات یکل هدف

 

 ییجز اهداف 

 آشنایی با  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در ایران

 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آشنایی با آیین نامه اجرایی

 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصوالت دخانی آشنایی با 

 آشنایی با برخی از ماده های قانون نظام صنفی

 فروشنده محصوالت دخانی دستور العمل تعیین عاملیت و وظایف واحدهای صنفیآشنایی با 

 تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات مواد دخانی دستورالعملآشنایی با  

نترل باالدستی و الزام قانونی ک بخش چهارم : اسناد

 دخانیات
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 قوانین باالدستی 

در این قسمت به بررسی  ،دننیازمند آشنایی با قوانین و آیین نامه های کنترل دخانیات می باشمتصدیان و کارکنان باتوجه به اینکه 

 به منظور کنترل و کاهش مصرف دخانیات پرداخته شده است. ،و آیین نامه ها و ماده هابخشی از قوانین 

 نامهیینبه تصویب مجلس شورای اسالمی و آ 1385، تهیه و در سال (2)پیوست  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 

سالمت  واد دخانی و حفظِبرای مبارزه با مصرف م یزیرمنظور برنامهبهو  به تصویب هیات وزیران رسید 1386 اجرایی آن در سال

 .تشکیل شد ذیربط یهاهای مرتبط و مسئولین ارشد سازمانعمومی، ستاد کشوری کنترل دخانیات با عضویت وزرای دستگاه

 (2پیوست ) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در ایران

در محیط عاری از شهروندان است که حق  به برخی از ماده های قانونی مرتبط که نشان دهنده در این قسمت به طور مختصر 

 مل موارد زیر می باشد:که شا 1دخانیات زندگی کنند اشاره شده است

مستقیم قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در خصوص تبلیغات رسانه ای مقرر می دارد: هر نوع تبلیغ ، تشویق  - 3ماده 

 .و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است

تا  ریال 4386000نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از  انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین - 10ماده 

مورد تبلیغ را صادر نماید  محصوالتمع آوری دستور ج ،بر مجازات عالوهریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است  438600000

ایران و تأیید  اسالمیبانک مرکزی جمهوری  اعالمبنا به  ( هر سه سال یکبار)های یادشده بر اساس نرخ تورم  و میزان مجازات

 *.هیأت وزیران قابل افزایش است

 عالمتبدون شماره سریال و  محصوالتاین قانون، عرضه  (7)فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده  - 11ماده 

های ریال جزای نقدی است و میزان مجازات265200000تا   4386000مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از 

یران قابل افزایش ایران و تأیید هیأت وز اسالمیبانک مرکزی جمهوری  اعالمبنا به  (یکبار هر سه سال)یادشده براساس نرخ تورم 

 *.است

کنند چرا که ارزان و قابل دسترس است و تهیه میسایر مواد دخانی را ، قلیان و راحتی سیگار سال در جهان به 18فراد زیر امروزه ا

وضع شده است تا دسترسی به آن  دخانیاتشود. در این شرایط قوانینی برای محدود کردن مصرف با رنگ و لعاب خاصی عرضه می

                                                      

 1 
*

به پیشنهاد وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و سازمان برنامه و  27/12/1398هیئت وزیران در جلسه 

حداقل و حداکثر جزای نقدی در   1385مصوب  -قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات13( ماده  2بودجه کشور و به استناد تبصره )

 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را افزایش داد.13



26 

 

ی هزینه کاهش یابد و جذابیت ظاهری بسته با چاپ تصاویر هشداردهنده از بین برود. از سوی دیگر، یک نخ سیگار با پرداخت 

 برابر بیشتر از هزینه یک نخ سیگار چند ، بایدای فروخته شودقابل خرید است ولی اگر سیگار به صورت بستهکمی برای نوجوان 

 . دهدای سیگار تمایل به مصرف سیگار را کاهش میین فروش بستهبرای خرید آن پرداخته شود بنابرا

های فرآوردهه واسطه این افراد، عالوه بر ضبط فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا ب - 12ماده  مطابقباتوجه به این موضوع 

، شود، تکرار یا تعدد تخلفمحکوم میریال  4386000تا ریال  877200 ، وی به جزای نقدیدخانی کشف شده نزد متخلف

طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اگر فروش سیگار نخی در واقع  .*ریال مجازات است 87720000مستوجب جزای 

 فراورده های دخانی فرد متخلف ضیط و جریمه پرداخت کند.دیده شود باید  ییا فروشگاهای در مغازه

های تفریحی نیست. کار در هوای سالم یکی از حقوق اولیه کارگران و حقوق شهروندان محدود به اماکن عمومی و محیط -13ماده 

از بروز عوارض  کارمندان و از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان است. محافظت کارکنان و مراجعان در برابر دود محیطی دخانیات،

توان از بروز یا تشدید بسیاری از کاهد. با این کار میی از بیماری های شغلی است، میساز بسیاراین عامل خطرساز که زمینه

های ریوی مرتبط با شغل تا حد زیادی پیشگیری نمود. از سوی دیگر، در محیط های ها و بیماریهای شغلی مانند سرطانبیماری

کیب با دود سیگار و یا حرارت دیدن توسط آتش سیگار، به کاری، مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با تر

افراد مصرف مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و بسیار مهلک تبدیل می شوند. در ضمن تماس دست آلوده به مواد با دهان، در 

شود. به همین ای و آنفلوآنزا( میهای رودههای واگیر )مثل بیماریبیشتر است که موجب انتقال بسیاری از بیماری کننده دخانیات

: استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده است قانون به جهت رعایت سالمت کارکنان در محیط کار بیان داشته 13خاطر ماده 

( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود: چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور 18)

قانون رسیدگی به  2(9باشد به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای )الف( و )ب( ماده )

 تنبیه می شود. ماده مذکور 3تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند )ج(

 .*شود ریال محکوم می 877200ریال تا  612000سایر مرتکبین به جزای نقدی از  -ببند 

قانون جامع کنترل دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم  13ماده  1مطابق تبصره 

 .*ریال است 877200ریال تا  448800جزای نقدی از 

                                                      
 .اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف   2

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -ب     

 .سوم از یک ماه تا یک سالکسر حقوق و مزایا حداکثر یک3  
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سه سال یک بار براساس نرخ رسمی  قانون را هرتواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این هیأت دولت می -2مطابق تبصره 

 .تورم تعدیل کند

یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات ، های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی، حمل و نگهداری فرآورده، فروشعرضه - 14ماده  

 ت.راجع به قاچاق کاال اس

 های باز (عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته 6)مذکور در مادههای  های دخانی را در بسته فروشندگان مکلفند فرآورده - 16ماده 

 .*شوند ریال محکوم می1754400ریال تا 448800ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از  های دخانی شده فرآورده

 

 ( 3ستپیو) آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  23/12/1385مورخ  438556بنا به پیشنهاد شماره  1/7/1386هیئت وزیران در جلسه مورخ 

مبارزه ملی با  ( قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و18پزشکی و به استناد ماده )

ه به طور مختصر در خصوص بحث ممنوعیت مصرف مواد های این آیین نامه برخی از ماد تصویب نمود. را (3)پیوست دخانیات

 دخانی و جرائم مربوط به آن در زیر ذکر شده است:

 تبلیغ محصوالت دخانی به هر نحو ممنوع است. -2ماده 

دارد: به منظور حفظ سالمت -آیین نامه فوق الذکر به ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی اشاره داشته و بیان می 7ماده 

  . عمومی به ویژه محافظت در برابر استنشاق تحمیلی دود محصوالت دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است

اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا  سایر مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و -8ماده 

 متصدیان اماکن مربوط است.

متصدیان، کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصوالت  -9ماده 

  دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند

 ( سال سن را از وی18فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل ) -11ماده 

 تقاضا کند. 

 فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است. -12ماده 
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های نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل -14ماده 

 وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی بعمل آورد.  زرسین دخانی همکاری الزم را با مأمورین و با عرضه مواد

 فروش محصوالت دخانی بصورت فله ای، باز و یا نخی ممنوع است. - 1تبصره  -16ماده

 (4پیوست )ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصوالت دخانی 

به  98ماه سال فروردین 19محصوالت دخانی و کاالهای تبلیغی دخانی در  ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری

( دستورالعمل 2این ضوابط با هدف شفافیت زنجیره تأمین و توزیع محصوالت دخانی، به استناد ماده ). جمهوری رسیدامضای رئیس

اد وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای این گروه ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و بر اساس پیشنه18( الحاقی ماده )4تبصره )

  کاالیی به تصویب رسید.

محصول فرآوری شده( و یا مشتقات در این مصوبه، محصوالت دخانی شامل انواع سیگار، توتون و تنباکو )محصول مزرعه یا هر نوع 

این دستورالعمل،  2بر اساس ماده  ف شده است.آن اعم از آنکه تمام یا بخشی از آن تشکیل یا مشتق شده از توتون یا تنباکو، تعری

تمامی ضوابط مذکور، صرفا در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری محصوالت دخانی به شکل تجاری است و نسبت به خرید، 

ماده  1در مورد خرید محصوالت دخانی، طبق بند  شود.فروش، حمل و نگهداری محصوالت دخانی به شکل غیرتجاری اعمال نمی

، تمامی خریداران محصوالت دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز خرید محصوالت دخانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 3

دریافت نمایند. همچنین تمامی فروشندگان محصوالت دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز فروش محصوالت دخانی را از وزارت 

( قانون جامع کنترل و 9وز فروش محصوالت دخانی، منوط به رعایت ضوابط ماده )صدور مج صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند.

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز  -نامه در مناطق آزاد تجاری تمامی ضوابط مذکور در این تصویب است. مبارزه ملی با دخانیات

صنعتی و ویژه -ه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاریناماالجرا است و هرگونه تعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویبالزم

 اقتصادی، در این مناطق ممکن نیست. 

اند اطالعات مربوط به ها و مؤسسات حمل و نقل موظفبه حمل محصوالت دخانی اشاره شده که طبق آن تمامی شرکت 5در ماده 

به ضوابط نگهداری  6یند. همچنین در ماده ثبت نما سامانه حمل و نقلحمل محصوالت دخانی را جهت اخذ سند حمل در 

 .ره شدمحصوالت دخانی اشا
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 (5 پیوست) قانون نظام صنفی

با درخواست اتحادیه و  نشده است صادروسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن محل دایر شده به  - 27دهما

 .شودتأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می

ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت نامهآئینواحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در - 28ماده

 :گرددماه تعطیل می ششخواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا 

قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب  -الف

 .است

از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته  -ب

 .شودمی موجب عسر و حرج برای مصرف کننده

 .تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است- تبصره

 .مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است نامهعدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین -ج

واحدهای صنفی ابالغ شده  ها بهوسیله اتحادیهعدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به  -د

 .است

 .تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است- تبصره

 .عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون -هـ
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 با دخانیات(ملی مبارزه و قانون جامع کنترل  ۷دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصوالت دخانی)موضوع ماده 

 (6)پیوست 

تجارت در سال واحدهای صنفی فروشنده محصوالت دخانی توسط وزارت صنعت، معدن و وظایف تعیین عاملیت و  دستور العمل

صادر گردید. بر اساس مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات، واحدهای صنفی سوپر مارکت، خوار و بار فروش و سقط فروش  1394

صورت درخواست برای خرده فروشی، ملزم به  . این صنوف دربه عنوان صنوف مجاز برای فروش محصوالت دخانی شناخته شده اند

 ت دخانی هستند. اهم الزامات مندرج در پروانه خرده فروشی به شرح ذیل می باشد:دریافت پروانه فروش محصوال

 .()شایان ذکر است یکی از الزامات دریافت گواهی اماکن بدون دخانیات، عدم فروش محصوالت دخانی است

کشور و پیام فروش محصوالت دخانی می بایست در بسته های حاوی هالوگرام مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات  -1

 فروش و عرضه به صورت فله ای، باز و نخی ممنوع است.  .بهداشتی انجام شود

 توزیع هر نوع وسایل و کاالهای تبلیغی محصوالت دخانی ممنوع است .  -2

 تبلیغ محصوالت دخانی به هر نحو ممنوع است.  -3

سال با به واسطه این افراد ممنوع است در صورت مشکوک بودن سن  18فروش و عرضه فرآورده های دخانی به افراد زیر  -4

 سال از طرف خریدار الزامی است .  18خریدار ارائه مدارک شناسائی مبنی بر داشتن حداقل 

 های خودکار ممنوع است .  فروش محصوالت دخانی از طریق اینترنت و دستگاه -5

 انچه پروانه کسب به هر دلیل لغو شود این مجوز نیز به خودی خود از اعتبار ساقط خواهد شد. چن -6

حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کاالهای دخانی قاچاق توسط واحد صنفی ممنوع است، متخلف به مجازات مقرر که  -7

 ز محکوم خواهد شدقانون مبارزه با قاچاق کاال و ار 18قانون نظام صنفی و ماده  62در ماده 

نیز  از  ری بین دو واحد صنفی خرده فروش ومت 100دایر نمودن واحد صنفی دارای پروانه فروش مواد دخانی تا شعاع  -8

 مراکز آموزشی، ورزشی و اماکن فرهنگی و مذهبی ممنوع است. 

فروش و عرضه محصوالت دخانی نباید به نحوی انجام شود که نمایانگر تبلیغ محصوالت دخانی برای عموم باشد. عرضه  -9

کنندگان و فروشندگان آالت و ادوات استعمال دخانیات از جمله قلیان مجاز به نمایش اقالم مذکور در معرض دید عموم 

 نمی باشند . 

پروانه فروش واحد صنفی مربوطه سال و فروش محصوالت قاچاق(  18ش زیر ) فروش نخی، فرو در صورت بروز تخلف  -10

 بصورت دائم لغو و ابطال می گردد.

 

 

 

https://kamal1331.blogsky.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa--2
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 (7)پیوست  دستورالعمل تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات مواد دخانی

جامع کنترل و مبارزه ملی با قانون  2با توجه به اهمیت پیشگیری و مقابله با تبلیغات محصوالت دخانی و در اجرای بند الف ماده 

دستورالعمل تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات مواد دخانی در جلسه مجلس شورای اسالمی(،  1385ب سال دخانیات )مصو

نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات به تصویب رسید و مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت در این دستورالعمل تعریف گردید که اهم 

 ذیل می باشد:آن ها به شرح 

دخانیات  هرگونه تبلیغ، ترویج، معرفی و نمایش مستقیم و غیر مستقیم محصوالت دخانی و ابزار مصرف آن و نمایش استعمال -

  ها، مناطق فروش و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از هر طریق ممکن از قبیل رسانه

لوازم التحریر، تنقالت و یا هرشیء  قبیل اسباب بازی، شیرینی،تولید، توزیع و فروش کاالی تبلیغی و محصوالت غیر دخانی از  -

  سایر مواد دخانی و ابزار مصرف آن و کاالی دیگر و بسته بندی های مربوطه شبیه به سیگار،

                       مستقیم تولید کنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان و عرضه  معنوی مستقیم و غیر هرگونه حمایت مادی و -

، (از قبیل باشگاه ها، اماکن تفریحی و عمومی و غیره) کنندگان محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن از مکان های عمومی

، دستگاه های (هنرمندان، سیاستمداران، نامزدهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و غیره، از قبیل ورزش کاران)اشخاص یا گروه ها 

  نفعه، خیریه ها و مانند آنهاسازمانها، موسسات عام الم، اجرایی

تسهیل و یا  معنوی توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان از عمده فروشان و خرده فروشان برای هرگونه حمایت مادی و -

  تشویق در فروش محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن

  یع دخانیدریافت هرگونه کمک عوامل فروش و توزیع مجاز مواد دخانی و ابزار مصرفی آن از صنا -

پرداخت  دستگاه فروش خودکار، ارائه کوپن یا کارت الکترونیکی خرید محصوالت دخانی، محصوالت دخانی از طریق فروش -

هدایا یا محصوالت و خدمات تخفیف دار دخانی و غیردخانی به ازاء خرید محصوالت دخانی یا به همراه مواد دخانی و هرگونه 

  عوامل مجاز عمده و خرده فروش فروش ویژه دیگر این محصوالت توسط

  ارائه نمونه های رایگان از محصوالت دخانی جهت سنجش ذائقه ها و بازاریابی این محصوالت -
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