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بار  2631جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان، سازمانی مردم نهااد اسات  ار در ساال     

ایا   همت تعدادی از پزشکان و استادان دانشگاه با مجوز وزارت  شاور تسسایش شادد هاد      

هاا   بیمااری ارتقاء سطح آگاهی  و جلوگیری از  استعمال دخانیات و پیشگیری و  نترل  جمعیت

 دودتحمیلای وددد  و شناساایی   -پیا   -قلیان -از مصر  مواددخانی) سیگارهای ناشی  سرطان و

هاا   های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و انواع بیمااری  دیگر در زمینرمضرات گسترده 

 باشدد می

 

 

  

 واحدهای زیرمجموعر ای  جمعیت: 

 

  لینیک ترک دخانیات  -2

 سال   21تا  5فرآموز نفش پاک ) آموزش  ود ان  -1

 واحد زنان -6

وزارت بهداشت )اولی   شورای گسترش  مر ز تحقیقات  نترل دخانیات با مجوز -4

 سازمان مردم نهاد دارای مر ز تحقیقات  

طرح پاد)پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس و گامی بر سوی محلر و شهر  -5

 بدون دخانیات، اجرای پایلوت در ورامی    

 واحد رسانر ) نشریر  ارت قرمز  -3

 واحد طراحی و گرافیک  -7

 شعب جمعیت ) ورامی  ، قم ، سمنان، گلستان، لرستان، سنندج و ددد  -8

 روابط عمومی و اطالع رسانی  -9
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 دوست عزیز سالم!!!!!!!!!!!!!!

و محااایط زیسااات، باااا    دانااایم اماااروزه ساااالمتی انساااان   هماااانطور  ااار مااای 

رو شاااده اساااتد رشاااد   ناااام مصااار  دخانیاااات روبااار    چالشااای جااادی بااار 

هاااا  کی، رابطااار بااای  مصااار  دخانیاااات و بسااایاری از بیمااااری   علااام پزشااا 

هاااای هنگفااات مصااار  ماااواد    را اثباااات  ااارده اسااات و آمارهاااا از هزینااار  

دهاااادد رشااااد  هااااای ناشاااای از آن خباااار ماااای  دخااااانی و درمااااان بیماااااری

مصاااار  ساااایگار و قلیااااان در نوجوانااااان و باااار ویاااا ه دختااااران، زناااا     

 ااار  طلبااادر چااارا  هاااای همااار جانبااار را مااای   خطاااری اسااات  ااار  وشااا   

سااااازان  تااااسمی ، حفااااا و ارتقااااای سااااالمت جوانااااان باااار عنااااوان آینااااده 

 شاااور الزامااای اسااات، همینااای  ساااالمتی دختاااران جاااوان نااار تنهاااا بااارای   

شااودد بااا توجاار    واقاام ماای  ماارثر نسااف فعلاای بلکاار باارای نسااف آینااده نیااز     

باااار ایاااا   اااار یکاااای از دنیااااف گاااارای  باااار دخانیااااات آگاااااهی  اااام و 

رساااانی  انیاااات اسااات، آگااااهی  باورهاااای نادرسااات جواناااان در ماااورد دخ   

تواناااد راهکااااری ارزناااده باشااادد در ایااا   تابیااار ماااا     در ایااا  زمینااار مااای 

ماااف از مضااارات سایااام مطاااالبی جاااامم و درعااای  حاااال، قاباااف ت  ساااعی  ااارده

هاااای  دخانیاااات را بااار یاااورت خیلااای  وتااااه بیااااوریم تاااا در بااای  فعالیااات  

 روزانر بخوانید، آگاه شوید و بر دیگران نیز توییر  نید:
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 دباشد یو  اه  طول عمر م ریعامف مرگ و م  یتر  یب ات،ی!! مصر  دخاند؟؟یدان یم ایآ د2

 

و  از دود قلیان نزدیک  4444دانید؟؟!! از سوخت  تنبا وی موجود در سیگار بی  از  آیا می د1

آید،  ر بی  از هفتاد مادة آن  بخ   بوجود می زیان) ی شیمیایی هزار نوع ماده 7444بر 

 باشدد میزا  سرطان

 

 دهدد ها را  اه  می دانید؟؟!! سیگار حجم ا سی ن ریر آیا می د6

 

 شودد میانی  ود ان می مواجهر با دود دخانیات موجب التهاب گوشِدانید؟؟!!  آیا می د4

 

 دود قلیان حاوی نیکوتی  اعتیادآور استددانید؟؟!!  آیا می د5

 

های واگیردار  لی در انتقال بیماریاستفاده مشترک از قسمت دهانی قلیان عام دانید؟؟!! آیا می د3

 همیون سف، تبخال و هپاتیت استد

 

 گرددد عشر می نیکوتی  باعث افزای  اسید معده و ایجاد زخم معده و اثنیدانید؟؟!!  آیا می د7

 

درید بیشتر از افراد دیگر در معرض ابتال بر آب  44افراد سیگاری دانید؟؟!!  آیا می د8

 تنددمروارید و  در شدن عدسی چشم هس

 

 شودد دانید؟؟!! مصر  دخانیات باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می آیا می د9

 

دانید؟؟!! زمانیکر دچار بیماری قلبی و ریوی مزم  و سرطان شدید، مجبورید سیگار را  آیا می د24

 ترک  نیدر ولی آن موقم خیلی دیر است!!!

 

-سرطان)های غیرواگیر بیماریدانید؟؟!! مصر  دخانیات یک عامف ایلی در ابتال بر  آیا می د22

 باشدد های قلبی و دیابت  می بیماری -بیماریهای دستگاه تنفش
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درجر و در نوک سیگار  64دانید؟؟!! حرارت و دمای سیگار روش  در قسمت فیلتر آیا می د21

 تواند هرتغییری در موادشیمیایی بوجود آورد رسد و ای  دمای بسیار بان می درجر می 944بر

 زا باشدد سرطان ر سمی و 

 

 شودد دودتحمیلی بر روی زنان باردار باعث زایمان زودرس و سقط جنی  میدانید؟؟!!  آیا می د26

 

دودتحمیلی بر جنی  باعث اختالل دررشد ریر جنی  و وزن  م نوزاد دانید؟؟!!  آیا می د24

 شودد می

 

ضریب هوشی و  اه   دود تحمیلی بر زنان باردار باعث تشنج ناشی از تب،دانید؟؟!!  آیا می د25

 دشود آسم در  ودک می

 

سیگار  شیدن والدی ، باعث عفونت گوش میانی و عفونت ریر و آسم در دانید؟؟!!  آیا می د23

 شودد  ودک می

 

یائسگی  سیگار  شیدن باعث چی  و چروک شدن پوست، پو ی استخوان ودانید؟؟!!  آیا می د27

 شودد زودرس در زنان می

 

تاری  سارطان زناان در     اعاث سارطان پساتان  ار شاایم     سایگار  شایدن ب  دانیاد؟؟!!   آیا مای  د28

 شودد سراسر دنیا شناختر شده است، می

 

 یکی از عوامف مهم خطرساز در ایجاد سرطان مصر  دخانیات استددانید؟؟!!   آیا می د29

 

ایف، قابف پیشگیری است و یکی  7ها با رعایت  ردن  درید از سرطان 14دانید؟؟!!  آیا می د14

 ایف عدم مصر  دخانیات استد 7از آن 
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ریسک  اه  شنوایی در بی  افرادسیگاری حتی در مقایسر با افرادی  ر دانید؟؟!!  آیا می د12

 بار بیشتر استد 3/2تا  1/2وقت سیگار نکشیده بودند هیچ

 

ات توانایی عملکرد بدن را ضعیف، در نتیجر سبب  اه  مصر  دخانیدانید؟؟!!  آیا می د11

 شودد تمایف جنسی می

 

 عوامف ایلی فشار خون بان مصر  دخانیات استدیکی از دانید؟؟!!  آیا می د16

 

 نفر، یک نفر بر فشار خون بان مبتالستد 4در بزرگسانن از هر دانید؟؟!!  آیا می د14

 

 ابتال بر بیماری های  لیوی و قلبی استد فشار خون بان زمینر سازدانید؟؟!!   آیا می د15

 

نفر مبتال بر  6نفر سیگاری و  1نفر  م تحرک،  4نفر:  24در ایران از هر دانید؟؟!!  آیا می د13

 داضافر وزن هستند

 

سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری احتمال سیگاری شدن فرزندان افراد دانید؟؟!!  آیا می د17

 استد

 

 قلیان دروازه ورود بر اعتیاد استدسیگار و دانید؟؟!!  آیا می د18

 

آموزش و پرورش نق  بسیار مهمی در  نترل و  اه  استعمال دخانیات دانید؟؟!!  آیا می د19

 داردد

 

گانر زندگی خصویاً مهارت نر گفت  تا حد زیادی  های ده آگاهی بر مهارتدانید؟؟!!  آیا می د64

 در عدم مصر  دخانیات تسثیر داردد
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 ری و  نترل، اولی  گام جهت دوری از دخانیات استدپیشگیدانید؟؟!!  آیا می د62

 

 ای تفریحید قلیان ابزاری است تدخینی و اعتیادآور، نر وسیلردانید؟؟!!  آیا می د61

 

از زندگی خود حذ  نکنیم، خودمان از زندگی اگر سیگار و قلیان  شیدن را دانید؟؟!!  آیا می د66

 شویمد حذ  می

 

  شدد را می بهتری  مشتریان خودینعت دخانیات دانید؟؟!!  آیا می د64

 

 تان را دوست نداریدد دانید؟؟!! با مصر  سیگار خود و خانواده آیا می د65

 

 دهدد دانید؟؟!! مصر  سیگار احتمال بروز بیماری آلزایمر را در  هنسالی افزای  می آیا می د63

 

 دانید؟؟!! فیلتر سیگار قاتف خاموش محیط زیست استد آیا می د67

 

تجزیر باقی سال در آب دریا بدون  5تازه و تا ماه در آبِ  21فیلتر سیگار تا  دانید؟؟!! آیا می د68

 ماندد می

 

دانید؟؟!! سالیانر برای تهیر ش  تریلیون نخ سیگار بیست میلیارد ایلر درخت از بی   آیا می د69

 رودد می

 

و در نهایت  نمایند جای طعام استفاده می  دانید؟؟!! پرندگان و آبزیان از فیلتر سیگار بر آیا می د44

 میرندد می

 

 دانید؟؟!! مصر  دخانیات پیامدهای اجتماعی متعددی داردد آیا می د42
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در اثر مصر  دخانیات هشت میلیون  WHO 1428دانید؟؟!! آمار مرگ و میر سال  آیا می د41

 نفر بوده استد

 

 دانید؟؟!! از ای  هشت میلیون بی  از هفت میلیون نفر بدلیف مصر  قلیان و یک آیا می د46

 اندد نموده یون نفر بر علت دودتحمیلی فوتمیل

 

  شودد میلیارد نخ سیگار در ایران مصر  می 34تا  55دانید؟؟!! سالیانر  آیا می د44

 

های ناشی از سیگار در ایران فوت  هزار نفر بر علت بیماری 34تا  55سالیانر  دانید؟؟!! آیا می د45

  نندد می

 

 باشدد میلیارد تومان می 14ی  از دانید؟؟!! هزینر مصر  روزانر سیگار ب آیا می د43

 

میلیارد تومان هزینر درمان  34تا  44برابر ای  رقم حدود  6تا  1هر روز  !!دانید؟؟ می آیا د47

 رودد شود و از جیب مردم و دولت می های ناشی از دخانیات می بیماری

 

 درید 4درید و در زنان حدود 15دانید؟؟!! شیوع مصر  سیگار در مردان حدود آیا می د48

 استد

 

درید  2/1درید بر  2دانید؟؟!! افزای  مصر  سیگار دختران نوجوان از  متر  آیا می د49

 رسیده استد

 

 درید رسیده استد 8/4درید بر  2/5دانید؟؟!!  اه  مصر  سیگار پسران از  آیا می د54
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سالر سابقر مصر  قلیان  25تا  26درید دختران  3/3دانید؟؟!! در حال حاضر  آیا می د52

 دارندد

 

 درید پسران سابقر مصر  قلیان دارندد 2/22دانید؟؟!! در حال حاضر  آیا می د51

 

تری  مواد موجود در دود دخانیات، قطران یا تار)ذرات ریز سیاه  دانید؟؟!! خطرناک آیا می  د56

شود ، مونو سید رب  و نیکوتی   رنگی است  ر با رطوبت بدن بر شکف قیر و چسبنده می

 استد

 

 شودد ارض دود سیگار برای  ود ان از زمان بارداری شروع میدانید؟؟!! عو آیا می د54

 

دانید؟؟!! اگر پدر و دیگر افراد خانواده در حضور زن باردار و  ود ان سیگار نکشند،  آیا می د55

 باز هم زن باردار و  ود   از اثرات نامطلوب آن ایم  نیستندد

 

 ستددانید؟؟!!  نر گفت  بر سیگار، آری گفت  بر زندگی ا آیا می د53

 

ها و  تری  تصمیم برای نر گفت  بر انواع زشتی دانید؟؟!! اولی  نر بر سیگار مهم آیا می د57

 هاستد بزهکاری

 

 دهندد گیرند،  ر والدی  انجام می دانید؟؟!! فرزندان چیزی را یاد می آیا می د58

 

اینکر در قلیان برای افراد ناآگاه یک نوع تفریح و گردهمایی است، غافف از دانید؟؟!!  آیا می د59

 ها گردهمایی استد دراز مدت در بیمارستان

 

 تری نسبت بر افراد سیگاری دارندد افراد غیرسیگاری عمر طوننی دانید؟؟!!  آیا می د34
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 قلیان مضرتر از سیگار استد دانید؟؟!!  آیا می د32

 

 نخ سیگار استد 244مصر  قلیان برابر با مصر  دانید؟؟!! یک ساعت  آیا می د31

 

لیتر دود وارد ریر  میلی 64پک و با هر پک  21هر نخ سیگار برابر است با دانید؟؟!!  آیا می د36

 شودد می

 

 شودد  لیتر دود وارد ریر می میلی 444با هر بار مصر  قلیان  دانید؟؟!!  آیا می د34

 

 شوندد عدم انسجام در خانواده یکی از عواملی است  ر فرزندان سیگاری میدانید؟؟!!  آیا می د35

 

عدم حمایت روانی و عاطفی والدی  یکی از عواملی است  ر فرزندان دانید؟؟!!  یا میآ د33

 شوندد سیگاری می

 

حش الگوپذیری قوی و تقلید از دیگران یکی از عوامف فردی و روانشناختی دانید؟؟!!  آیا می د37

 داست برای گرای  فرزندان بر مصر  دخانیات

 

سانن در مصر  دخانیات فقط آگاهی بر مهارت در برابر فشار گروهی همدانید؟؟!!  آیا می د38

 نر گفت  نزم استد

 

 معضف اجتماعی در جوانان با رعایت سر ایف زیر قابف پیشگیری است: دانید؟؟!!  آیا می د39

 آگاهی از مضرات دخانیات -

 فراگیری ایول فرزندپروری -

 های زندگی فراگیری مهارت -
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 استدخانواده اولی  مدرسر فرزندان دانید؟؟!!  آیا می د74

 

 شما جزء  دام دستر از والدی  هستید؟ دانید؟؟!! آیا می د72

 والدی  پر ار -

 گیر  والدی  اردوگاهی) مستبد، سخت -

 گیر   ار، آسان تفاوت) مسامحر والدی  بی -

 والدی  گسستر) پریشان  -

 والدی  منطقی) مقتدر، مستحکم، موفق، سالم، دمو رات  -

 

های روانی، زمینر  های زندگی باعث افزای  توانایی آگاهی بر مهارت دانید؟؟!! آیا می د71

 شودد سازگاری، رفتار مناسب و روابط بی  فردی مرثر می

 

 حق هر شهروندی است  ر از هوای پاک استفاده  ندددانید؟؟!!  آیا می د76

 

دخانى ؟؟!! در چهف سال بعد از انقالب تنها  انى تحریم نشده سیگار و مواد یددان یم ایآ د74

 .است

 

تجارت و ینعت دخانیات در جهان مسقیم یا غیرمستقیم  درید 85!! بی  از د؟؟یدان یم ایآ د75

 دشود مریکایى اداره میآهاى  توسط  مپانى

 

 ند و  !! براساس مطالعات بانک جهانى هیچ دولتى از ینعت دخانیات سود نمىد؟؟یدان یم ایآ د73

ها بار مالى  مردم بیمارى و دولت  نند و منفعت مینها آالمللى و عوامف داخلى  فقط مافیاى بی 

 د شند یتحمیلى را بر دوش م

 

!! در ای  روزها  ر بدتری  شرایط تحریم بر ملت شریف ایران اعمال شده د؟؟یدان یم ایآ د77

ها و اعتیاد و تحمیف  فقط سیگار و مواد دخانى تحریم نیست!؟ چرا !؟ براى گسترش بیماری

 ودولت!ضررهاى مالى بر مردم 
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با دست  " وَ ن تُلْقُوا بِسَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ "در قرآن آمده استدانید؟؟!!  آیا می د78

 .خودتان،خودتان را بر هال ت نیفکنید

 

های غلط  پذیری است و انسان در مقابف عادت دی  بر معنای مسئولیت دانید؟؟!! آیا می د79

 زندگی خود مسئول استد

 

 ر  ی سان "الْخَبَائث هِمُیْعَلَ حَرِّمُیوَ  بَاتِیِّلَهُمُ الطَّ حِفُّیوَ "رآن آمده است !! در قد؟؟یدان یم ایآ د84

را بر آنان حرام  ها یناپا  ،حالل شانیها را برا زهیاو پا  ، نند یم یرویاز رسول اهلل)ص پ

محسوب  ها یناپا   یاز بدتر گاریو س انیاست  ر مصر  قل یدر حال  یسازد و ا یم

 دشوند یم

 

را  گریو خون همد دینکن یخود ش« وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ"!! در قرآن آمده است د؟؟یدان یم ایآ د82

 د ند یم ایرفت  فرد را مه  یاز ب نریزم یجیبر یورت تدر اتیو دخان دود .دیزینر

 

 باشدد تری  مواد قاچاق در  شور می دانید؟؟!! سیگار یکی از بزرگ آیا می د81

 

هااای باازرگ تولید ننااده ساایگار باارای مصاار        شااورها و  مپااانی  دانیااد؟؟!! ماایآیااا  د86

 باشندد  ننده مبلغ ومشوق می داخلی محدودیت و برای  شورهای مصر 

 

 تر استد  شورها عقب ریاز سا اتیبر دخان اتیاخذ مال نریدر زم رانی!! اد؟؟یدان یم ایآ د84

 

تا  نون اجرا نشده  اتیبر دخان اتیالدرید م 24 انریسال  یقانون افزا !!د؟؟یدان یم ایآ د85

 استد

 

از  یناش یتومان از منابم  شور یر  ضرر اقتصاد اردیلیهزار م 74!!  حدود د؟؟یدان یم ایآ د83

 دشود یم اتیمصر  دخان
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 دشود یپرداخت م  یریسا بیاز ج ها یگاریمصر  س نری!!  هزد؟؟یدان یم ایآ د87

 

میرزای شیرازی  ر در زمینر تحریم تنبا و اعالمیر فتوای معرو  و تاریخی !! د؟؟یدان یم ایآ د88

 شودد یادر نمودند، در نوع خود اولی  هشدار جدی یک رهبر مذهبی در تاریخ محسوب می

 یرازیش یرزایم اهلل تیآعکس 
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ی، خراسان دیوح اهلل تیو آ بهجت اهلل تیو آ یا خامنر اهلل تیآبنا بر نظر  !!د؟؟یدان یم ایآ د89

اهلل مکارم  اهلل سیستانی و آیت بر دلیف ضرر و زیان آن جایز نیست و آیتاستعمال دخانیات 

 اندد شیرازی آن را حرام دانستر

 

در حال حاضر یک میلیارد و چهارید میلیون نفر از جمعیت جهان مصر  !! د؟؟یدان یم ایآ د94

  ننده دخانیات هستندد

 

میلیون در سال تا پایان 24زان افزای  مرگ و میر ناشی از دخانیات بر می دانید؟؟!! آیا می د92

 درید آن در  شورهای در حال توسعر هستندد  84میرسد  ر  1414سال 

 

یاااک تصفیر آن بر دلیف گذشت  مسیر دود از آب و   م ضرر بودن قلیان!! د؟؟یدان یم ایآ د91

 استد باور غااااالط

 

درس،  اه  منابم  شور با در نظر گرفت  خسارت ناشی از مرگ زو دانید؟؟!! آیا می د96

 رودد هزار میلیارد تومان هدر می 74وری، غیبت از  ار و ناتوانی تا  بهره

 

ریزی و پیشگیری نزم در مهار اپیدمی دخانیات،  در یورت عدم برنامردانید؟؟!!  آیا می د94

بیشتری  میزان مصر  دخانیات را  سال آینده44 شورهای ایران، مصر و پا ستان تا 

 خواهند داشتد

 

اجازه ندهید "ای  است  ر:  1429 در سال اتیبدون دخان یشعار روز جهان دانید؟؟!! میآیا  د95

  "دخانیات نفستان را بگیردد

 

میلیون دنر ارز برای واردات سیگار خارج شده  54بی  از  2697در سال  دانید؟؟!! آیا می د93

 استد
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در اثر تماس با مواد یکی از مهمتری  اعضای بدن  ر بیشتری  آسیب را !! د؟؟یدان یم ایآ د97

 باشدد ها می بیند، ریاااااار دخانی می

 

رثرتری  راهکار در جهت  اه  مصر  دخانیات، افزای  قیمت مدانید؟؟!!  آیا می د98

 محصونت دخانی از طریق افزای  مالیات استد

 

 نندگان دخانیات بر ترک  قیمت بانی دخانیات موجب تشویق مصر  دانید؟؟!! آیا می د99

 شودد می

 

قیمت بانی دخانیات مانم از شروع مصر  دخانیات در میان افراد مستعد  دانید؟؟!! دآیا می244

 شودد  نندگان می بوی ه جوانان و  اه  میزان مصر  دخانیات در میان مصر 

 

های  با افزای  قیمت محصونت دخانی در جهان، تالش شر ت دانید؟؟!! دآیا می242

نمایی افزای   ی  عرضر محصونت قاچاق در بازار و بزرگتولید نندة دخانیات برای افزا

 بندندد بر  ار می  گونر تالش و حیلر قاچاق، همر

 

ها و هم سالمت مردم را  افزای  قاچاق محصونت دخانی هم اقتصاد دولت دانید؟؟!! د آیا می241

 اندازدد بر مخاطره می

 

، أتاریخ تولید و انقضا، مبدبندی دخانیات،  ردر بست عالوه بر هولوگراماگر  دانید؟؟!! د آیا می246

مواردی  ر متسسفانر امروزه محصونت  )،شود دهیواضح د ربر طو زیمقصد و قیمت محصول ن

 اه  آسیب محصونت دخانی بر تواند منجر بر  ، میموجود در بازار  شور فاقد آنها هستند 

 ها و سالمت مردم گرددد اقتصاد دولت
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 ها و مصوبات هیأت دولت و ستاد کشوری: نامه آیینطبق قانون، 

 

ی تبلیغ، ترویج، و حمایت از  قوانی  مربوط بر ممنوعیت همر جانبر دانید؟؟!! آیا می. 401

 ثر استدهزینر، در  اه  دادن مصر  نیز مر دخانیات، عالوه بر اجرای آسان و  م

 

اهمیت دارد  ر مصر  دخانیات در  قوانی  فوق بر وی ه در  شورهایی!! د؟؟یدان یم ایآ. 401

 آنها، پایی ، اما رو بر رشد استد

 

های  های  اری سربستر و مکان ممنوعیت مصر  دخانیات در محیط دانید؟؟!! آیا می. 401

تواند بر افزای   عمومی، در  اه  مواجهر با دود غیرمستقیم دخانیات، بسیار مرثر است و می

 سیگاری منجر شودد قابف توجر ترک دخانیات در افراد

 

های دخانیات، در یورت اجرای  هشدارهای بهداشتی بر روی بستردانید؟؟!!  د آیا می247

 برای ترغیب افراد سیگاری بر ترک دخانیات استد هزینر  یحیح، روشی ساده و  م

 

 تباالیغ محصونت دخانی بر هر نحو ممنوع استددانید؟؟!!  آیا می. 401

 

های  استفاده از نام و عالمت تجاری شر تهای تولید نندة انواع فرآورده! دانید؟؟! آیا می. 401

 شود و ممنوع استد دخانی بر روی دیگر  انها، تبلیغ مصر  مواد دخانی محسوب می

 

فروش و عرضر محصونت دخانی توسط عاملی  مجاز نباید بر نحوی باشد دانید؟؟!!  آیا می. 440

 انی برای عموم باشدد ر نمایانگر تبلیغ محصونت دخ
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دانید؟؟!! طبق قانون جامم  نترل و مبارزه ملی با دخانیات بر منظور حفا سالمت  آیا می. 444

وی ه محافظت در برابر دودتحمیلی محصونت دخانی، استعمال مواد دخانی در  عمومی بر

 باشدد اما   عمومی ممنوع می

 

اعطای هرگونر  مک، اعانر و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط  دانید؟؟!! آیا می. 441

تولید نندگان، وارد نندگان و یادر نندگان محصونت دخانی بر عنوان تبلیغ محصونت 

 دخانی محسوب شود و ممنوع استد

 

استعمال دخانیات در اما   عماااومی از قبیاف اماا   متبر ار و مقدسار،      دانید؟؟!!  آیا می. 441

هاای نماای ، ساینماها،     ها، سال  ها، مطب ها، درمانگاه ها، ارخانجات، بیمارستان جد، مصلیمسا

های بزرگ، اماا     ها، فروشگاه ها، پایانر ها، موزه ها و مهمانسراها و مهمانپذیرها، رستوران هتف

هاا و مرا از آموزشای و     هاا، دانشاگاه   های عمومی، ورزشاگاه   تابخانرفرهنگی و فرهنگسراها، 

هاای دولتای و عماومی، نهادهاای انقاالب        وهشی، وسایف نقلیة عمومی، مرسساات و ساازمان  پ

 ها ممنوع استد های دولتی و شهرداری ها،شر ت اسالمی، بانک

 

های  فاااروش محصونت دخانی بر افراد از طریق اینترنت و دستگاهدانید؟؟!!  آیا می. 441

 خود ار فروش ممنوع استد

 

 ای، باز یا نخی ممنوع استد فاااروش محصونت دخانی بر یورت فلردانید؟؟!!  آیا می. 441

 

 هشدارهای مربوط بر مضرات سیگار باید روی پا تهای سیگار اعالم شودددانید؟؟!!  آیا می. 441

 

 ممنوع استدهجاااده سال فروش یا عرضة مواد دخانی بر افراد زیر دانید؟؟!!  آیا می. 441
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 ، برای فروشندههجاده سال ریبر افراد ز یمواد دخان ةعرض ایفروش دانید؟؟!!  می آیا. 441

 شده را درپی داردد شف  یدخان یها وردهآضبط فرجزای نقدی،  عالوه بر

 

فروشنده در یورت مشکوک بودن س  خریدار باید مدارک شناسایی دانید؟؟!!  آیا می. 441

 تقاضا  ندد سال س  را از وی 28مبنی بر داشت  حداقف 

 

متری مدارس و مرا ز آموزشی  244فروش محصونت دخانی تا شعاع دانید؟؟!!  آیا مید 214

 و بهداشتی ممنوع استد

 

ورود، تولید، توزیم، خرید و فروش هر نوع  انی تبلیغی محصونت دانید؟؟!!  آیا مید 212

 دخانی ممنوع استد

 

و مسئولی  اما   عمومی موظفند تابلوهای هشدار متصدیان،  ارفرمایان دانید؟؟!!  آیا مید 211

دهنده مبنی بر ممنوعیت مصر  محصونت دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم 

 نصب نمایندد

 

ی، مسئولیت اجرای اما   عموم انیمتصدیا  انی ارفرما مدیران یادانید؟؟!!  آیا مید 216

 سایر اما   مندرج در قانون را دارنددممنوعیت استعمال دخانیات در اما   عمومی و 

 

استانداردهای ملی را در تولید و  موظف است رانیا اتیشر ت دخاندانید؟؟!!  آیا مید 214

 عرضر محصونت دخانی رعایت نمایدد

 

ریزی و باهماهنگی  با اعمال برنامرموظف است  رانیا اتیشر ت دخان دانید؟؟!! آیا مید 215

ن و تنبا و را بر اساس نیاز  ارخانجات داخلی تعیی  نماید و از ستاد، سطح زیر  شت توتو
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افزای  سطح زیر  شت بیشتر از نیاز  ارخانجات داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری 

 بر عمف آوردد

 

های جهاد  شاورزی و ینایم و معادن موظفند در یورت  وزارتخانر دانید؟؟!! آیا مید 213

تنبا و  ارخانجات داخلی، جایگزی  تدریجی زراعت توتون و تنبا و را   اه  نیاز بر توتون و

با سایر محصونت  شاورزی در الگوی  شت مناطق تولید و فرآوری محصونت دخانی مورد 

 مطالعر و اجرا قرار دهندد

 

پرداخت یارانر در زمینر  اشت، داشت و برداشت توتون و تنبا و بر هر دانید؟؟!!  آیا مید 217

 باشدد مجاز نمی شکف

 

درید  54های دخانیات باید مصور و حداقف  های سالمتی و زیان پیامدانید؟؟!!  آیا مید 218

 وارداتی  را پوش  دهدد-سطح هر دو طر  پا ت سیگار)تولیدی

 

های دخانی قاچاق توسط  عرضر، فروش، حمف و نگهداری فرآوردهدانید؟؟!!  آیا مید 219

 وع و مشمول مقررات راجم بر قاچاق  ان استداشخاص حقیقی و حقوقی ممن

 

ی بدون حقوق وی قیتوسط اشخاص حق فروش و عرضر محصونت دخانیدانید؟؟!!  آیا مید 264

 پروانر فروش ممنوع استد

 

بندی و شماره سریال و برچسب   لیة محصونت دخانی باید در بستردانید؟؟!!  آیا مید 262

 یا بر فروش برسددوی ه شر ت دخانیات ایران عرضر 

 

هااای  بندی درج عبارت مخصوص فروش در ایران بر  لیر بستردانید؟؟!!  آیا مید 261

 های دخانی وارداتی الزامی استد فرآورده
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ها و   سازمان یداو سیما و وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، شهرداری دانید؟؟!! آیا مید 266

های تولیدی،  ها و سریال رها و انتشارات خود فیلممطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند  ر در  ا

ها  های مثبت فیلم تبلیغ دخانیات بطور مستقیم یا غیر مستقیم یورت نگیرد و شخصیت

 استعمال دخانیات ننمایندد      

 

 

 اتیاز دخان یعار یا جامعر دیبر ام
 دوست عزیز 

را در اختیارش بگذارید تا  88245446اگر  سی مایف بر ترک دخانیات است، لطفا شماره تلف  

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بهره  لینیک ترک دخانیات بر یورت رایگان از خدمات 

 ببردد

 اگر تمایف بر ارائر نظرات و پیشنهادات در رابطر با  اه  استعمال دخانیات دارید:

  آقایان بر واحد مدیریت 

  با استعمال دخانیات ایران مراجعر نماییدد   زنان بر واحد زنان جمعیت مبازه 

 

 

 

 

 زهرا یدر

 مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران


