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 دهيچک
در کنرار  )شود تا چهل سال آينده ايرران   بيني مي صورت عدم اتخاذ اقدامات مناسب پيش سرعت در حال رشد است و در معضل دخانيات در کشور به

نائرل   0414ات ترا سرال   درصدي استعمال دخاني 31بيشترين ميزان مصرف دخانيات در دنيا را داشته باشد و به هدف ملي کاهش  (و پاکستان مصر

 .نخواهد شد

قيمت کم سيگار و محصوالت   هاي دولتي، ماليات پايين و مندي صنعت دخانيات از حمايت بهره: داليل اصلي افزايش مصرف دخانيات عبارت است از

ثر تشويق بره تررا اسرتعمال    ؤنبود برنامه م عدم اجراي قانون منع تبليغ و ترويج محصوالت دخاني، سهولت دسترسي به محصوالت دخاني،دخاني، 

 .دخانيات

ت تنباکوي افزايش ماليات بر دخانيات، اجراي کامل مصوبه ممنوعي: اين اقدامات عبارتند از. توان اين وضعيت را تغيير داد ر ميثؤبا انجام چند اقدام م

رساني  بندي ساده محصوالت دخاني، اطالع معطر و معسل، اجراي کامل قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماکن عمومي، اجراي قانون معوقه بسته

 .درخصوص خدمات ترا و تشويق به ترا دخانيات، ارائه دارو و خدمات رايگان ترا و حمايت بيمه از اين خدمات

هاي الزم، پيشنهادهاي  کند پس از بررسي كي با استفاده از نظرات کارشناسان امر اين خالصه سياستي را تهيه و درخواست ميفرهنگستان علوم پزش

 .ارائه شده در دستور کار هيئت محترم وزيران قرار گيرد
 

 پيشگيري، ترا سيگار، مصرف دخانياتايران،  ،استعمال سيگار :ها كليدواژه

 
 مقدمه

بررر اثرررات قابررل توجرره بررر سررالمت، ترر ثيرات    دخانيررات عررالوه 

کنرد،   کند، اقتصاد را ويران مري  جبران بر محيط زيست وارد مي غيرقابل

هاي کلري نظرام در زمينره اقتصراد      مانع توسعه کشور است و با سياست

هاي کلي برنامه هفتم توسعه  مقاومتي، کشاوري و سالمت و نيز سياست

را هدف ( و البته جوانان)دختران صنعت دخانيات زنان و . در تضاد است

گرفته است که اين مسئله بر سالمت و رفاه و بنيان خرانواده ت ثيرگرذار   

سال و افرزايش اسرتعمال    00کاهش سن شروع مصرف سيگار به . است

دخانيات از جمله استعمال قليان در بين جوانان و بانوان، شايسته نظرام  

اينكه مصرف اين محصروالت   باشد، ضمن القراي اسالم نمي اسالمي و ام

« ال تُلْقُوا بِ َيْدِيكُمْ إِلَى التََّهْلُكَر ِ »سوره مبارکه بقره  005با استناد به آيه 

، در احكرام شررعي بسرياري از آيرات     «الضَرَرَ وَ الضِرارَ»و حديث نبوي 

مطالعرات در کشرور نشران داده    . عظام، مكروه و حرام اعالم شده اسرت 

ت دروازه ورود به مواد مخدر و استعمال قليان است که استعمال دخانيا

 . دروازه ورود به دخانيات است

 توصيف وضعيت موجود
 افزایش مصرف دخانيات در نوجوانان، جوانان و بانوان

، شيوع مصرف دخانيرات در گرروه سرني    0411تا  0305هاي  طي سال

تر سال افزايش شديد داشته که اين افزايش خصوصا در زنان بيشر  35تا  01

 0301سررراله در سرررال  03-05درصرررد از نوجوانررران  4/3. بررروده اسرررت

درصرد   03، بريش از  0311کننده سيگار بودند که در مقايسه با سال  مصرف

مصررف روزانره قليران    . درصد افزايش داشته است033افزايش و در دختران 

درصد بوده اسرت کره    5/4در کشور  0411سال در سال  01در افراد باالي 

درصرد افرزايش    51درصد و در زنان  01در مردان  0301با سال  در مقايسه

درصد از نوجوانان در معرر  مواجهره برا     14همچنين بيش از . داشته است

درصد در معر  مواجهره برا دود    31دود دخانيات در منازل خود و بيش از 

 .دخانيات در اماکن عمومي مسقف هستند

 

 مير و بار اقتصادی قابل توجه و مرگ

 هزار نفر جان خود را بر اثر  41در ايران بيش از  0301ال در س
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

م پزشكي المللي است که توسط هيئت رييسه فرهنگستان علو گروه سالمت و همكاري هاي بين 0411اين خالصه سياستي حاصل مذاکرات علمي انجام شده در نشست بهمن و اسفندماه *

 .بازنگري و تلخيص شده است
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دود )دوم  هزار نفر در اثر مواجهه با دود دسرت  1مصرف دخانيات و حدود 

دست دوم منظور قرار گررفتن در برابرر دود اسرتعمال دخانيرات ديگرران      

 .دهند از دست مي (رغم اينكه خود فرد دخانيات استعمال نكند هست به

مرران در ايررران صرررف درمرران هررزار ميليررارد تو 11سرراليانه برريش از 

همچنين به دليل مرگ زودهنگام . شود هاي مرتبط با دخانيات مي بيماري

دوم، غيبرت از کرار، نراتواني،     کننده و در مواجهه با دود دست افراد مصرف

هزار ميليارد تومان ضرر اقتصادي  001سوزي و غيره، ساالنه بيش از  آتش

بايد توجه داشت . شود ميل مياي کشور تح هاي توليدي و توسعه به بخش

وري و اقتصاد مولرد کشرور    مبالغ هنگفتي که مبالغ فوق از چرخه بهره که

 . شود خارج مي

 

هنای دوتتنو و    مندی صننعت دخانينات اح ایاینت    بهره
 امتياحات در تیام طول حنجيره توتيد اح كشت تا صادرات

صررنعت دخانيررات در مرحلرره کشررت توتررون، توليررد و فررروش از     

هاي تشويقي دولت در بخش کشاورزي، صنعت و بازرگاني از جمله  سياست

هاي پنهان انرژي، کرود و سرموم کشراورزي، ارز ترجيحري برراي       از يارانه

و تجهيزات مورد نياز، دريافت وام بانكي با سرود پرايين،     واردات مواد اوليه

هاي مالياتي در منراطق آزاد و وير ه    هاي صادراتي و مشوق جوايز و مشوق

در حالي کره بودجره توزيرع شرير در مردار       . شود مند مي اقتصادي بهره

 0411حذف شده است خريد تضميني توتون و تنباکو در قرانون بودجره   

مت سفانه کشت توتون در ده سال اخير در ايرران رونرد   . مصوب شده است

سراالنه   .افزايشي داشته است و جايگزين محصوالت استرات يک شده است

انرد   تن گندم از زمين هايي که به زير کشرت توترون رفتره    هزار 51 حدود

 .توان برداشت است مي

اين توضيح الزم است که محصوالت دخراني جرزم محصروالت معردودي     

هاي داخلي در مورد محدوديت همكاري با کشورهاي غربي  است که از سياست

يي و هاي آمريكا المللي حتي درمورد فعاليت شرکت هاي شديد بين و نيز تحريم

 . ها در کشور فعال هستند انگليسي در امان مانده است و اين شرکت

 

 ماتيات پایين و قيیت كم سيگار و محصوالت دخانو در كشور

هراي دخانيرات را در    درحال حاضر ايران يكي از کمترين ماليرات 

 1برابرر، پاکسرتان    1ماليات در ترکيه . بين کشورهاي منطقه داراست

قيمت سيگار در ايران درمقايسره  . برابر ايران است 4برابر، و عربستان 

وري قاچاق به داخل آبا بسياري از کشورهاي ديگر کمتر است که سود

صنعت دخانيات ايران با منرابع نامتنراهي خرود، از     .کند را منتفي مي

طرق مختلف از جمله ادعاهاي واهي در مورد افزايش قاچراق، ايجراد   

برر   و کاهش درآمدهاي مالياتي، کاري، ورشكستگي صنعت داخلي، بي

بخش کنترل دخانيات بخصوص افزايش ماليات  هاي حيات سر سياست

 .کند تراشي مي  بر دخانيات مانع

 مندی صنعت دخانيات اح تبليغ و ترویج  بهره

ها استند فروش سريگار کره جنبره تبليرغ      درصد از سوپرمارکت 10حدود 

بندي و شگردهاي تبليغاتي  صنعت دخانيات از تنوع بسته. اند دارد را نصب کرده

برد و از تنباکوي معطر و  بندي محصوالت دخاني براي تبليغ بهره مي روي بسته

دهد که تنباکوي  مطالعات نشان مي. کند معسل براي جذب جوانان استفاده مي

معطر و معسل احتمال مصرف دائمي دخانيات را در کساني که براي اولين برار  

ها  در بسياري از فيلم. دهد دار افزايش مي طور معني هکنند ب دخانيات مصرف مي

شود و همچنين صنعت دخانيرات   ها مصرف دخانيات نمايش داده مي و سريال

 .کند ياز فضاي مجازي براي تبليغات استفاده م

 

سهوتت دسترسو به محصوالت دخنانو و اجنرای ناكامنل    
 قانون مینوعيت استعیال دخانيات در اماكن عیومو

هراي   هرا، مراکرز فرروش و دکره     ها، سروپرمارکت  قريب به اتفاق مغازه

هاي سرنتي   درصد رستوران 35بيش از . کنند مطبوعاتي سيگار عرضه مي

عرضه قليان در کشور فعال مي هزار مرکز  1حدود  کنند و قليان عرضه مي

رغم منع قانوني صنعت دخانيات به راحتي از فضاي مجازي برراي   به. باشد

 .کند تسهيل فروش و عرضه محصوالت دخاني استفاده مي

. شرود  استعمال دخانيات در اماکن عمومي اجرا نمري  ممنوعيتقانون 

مصررف  اين مسئله عالوه بر آسيب به سالمت افراد غيرسيگاري، احتمرال  

 . دهد وي ه توسط نوجوانان و جوانان را افزايش مي دخانيات به

 

 ارائه خدمات رایگان ترک  تشویق به ترک و عدم مؤثرعدم انجام 
. کنندگان دخانيات به ترا وجود نردارد  برنامه فعالي براي تشويق استعمال

 .ندکن ها در ايران از ارائه خدمات ترا دخانيات حمايت نمي حاضر بيمه درحال

 

 ها توصيه

 افزایش ماتيات بر دخانيات
. ترين استرات ي کاهش مصرف محصوالت دخاني استمؤثرافزايش ماليات، 

افرزايش قيمرت   . شود اين استرات ي باعث افزايش قيمت محصوالت دخاني مي

 01. شود درآمد مي وي ه در جوانان و قشر کم دخانيات باعث کاهش مصرف آن به

 5هر پاکت سيگار ميزان مصرف سيگار در جامعه را درصد افزايش قيمت روي 

سال آينده ماليات بر محصروالت   5اگر به تدريج در طي . دهد کاهش مي درصد

 53المللري بره    درصد و محصوالت دخاني نشان بين 11دخاني نشان داخلي به 

درصرد   31فروشي برسد، ميزان شريوع مصررف ايرن محصروالت      درصد خرده

هزار ميليارد تومران از   51نين درآمد ساالنه بيش از همچ. کاهش خواهد يافت

اين مبلغ معادل ساخت مدرسه براي . محل اين ماليات نصيب دولت خواهد شد

کيلومتر جاده، و  0111هزار تخت بيمارستاني،  31آموز،  ميليون دانش 0حدود 

چهرارم ايرن مبلرغ     همچنين با حدود يک. هزار نفر است 011ايجاد شغل براي 

 . هاي کشور را ايمن کرد ان تمام نقاط پرخطر جادهتو مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 3

https://ijhp.ir/article-1-662-en.html


 پيشگيري از افزايش مصرف دخانيات در کشور

 513/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 مینوعيت تنباكوی معطر و معسل

ممنوعيت تنباکوي معطر و معسرل، ميرزان مصررف دخانيرات در     

براسا  مطالعات معتبر علمري،  . دهد نوجوانان و جوانان را کاهش مي

حذف عطر و طعم از توتون احتمال تبديل نوجواني که تفنني سريگار  

صرف کرده است را به فردي که روزانه دخانيرات اسرتعمال   يا قليان م

درصرد   51ها را تا  درصد و ميزان مصرف روزانه سيگاري01 کند تا مي

 . دهد کاهش مي

 

 بندی ساده  اجرای قانون معوقه بسته

الزم است قانون معوقه در زمينه ممنوعيرت هرگونره تبليرغ و تررويج     

طررات دخانيرات روي پاکرت    هراي هشردار دربراره خ    دخانيات و درج پيام

بندي ساده داشته  محصوالت دخاني بايد بسته. محصوالت دخاني اجرا شود

 . دهد درصد کاهش مي 4-1اين استرات ي مصرف دخانيات را . باشند

اجرای كامل قانون مینوعيت استعیال دخانينات در امناكن   
 عیومو و مقابله با رشد بو رویه عرضه كنندگان قليان 

کنرد و   دوم محافظرت مري   ي افراد را در برابرر دود دسرت  اين استرات 

 . دهد مصرف دخانيات توسط جوانان را کاهش مي

 

رسانو درخصوص خدمات ترک و تشنویق بنه تنرک     اطالع
دخانيات، ارائه دارو و خدمات رایگان ترک و ایایت بيیه اح 

 این خدمات

ت دهد بيشتر افرادي که از خطرات مصرف دخانيرا  مطالعات نشان مي

مشاوره و دارودرماني احتمال موفقيت . آگاه هستند تمايل به ترا آن دارند

رساني درخصوص خدمات  الزم است اطالع. دهد ترا را دو برابر افزايش مي

ترا و تشويق به ترا انجام شود و خدمات رايگان ترا دخانيات و داروي 

 .رايگان فراهم شود و نيز بيمه از اين خدمات حمايت کند

 

Policy Brief 

Prevention of Rising Tobacco Consumption in Iran 
 

Abstract 
The problem of tobacco use is growing rapidly in Iran. Without takingappropriate measures,it is predicted that, Iran (along 

with Pakistan and Egypt) will have the highest prevalenceof tobacco consumption in the worldin the next forty years, and 

will not be able to achieve the national goal of reducing the consumption of tobacco by 30% by the year 2025.  

The main reasons for rising tobacco consumption include: governmental support of the tobacco industry, low tax and low 

price of cigarettes and tobacco products, non-enforcement of the law prohibiting advertisementand promotion of tobacco 

products, ease of access to tobacco products, and lack of an effective program to encourage smoking cessation. 

Some effective measures for changing this situation include increasing tax on tobacco, fully implementing the decree 

banning flavored tobacco, fully implementing the law banning smoking in public places, implementing the law on simple 

packaging of tobacco products, providing information about smoking cessation services, and encouraging quitting, 

providing userswith pharmaceutical cessation aidsand free services, and insurance support for these services. 

The Academy of Medical Sciences will prepare this policy brief via inquiring opinions of the experts. The presented 

proposals be placed on the agenda of the respected Board of Ministers after necessary investigations. 
 
Keywords: Iran, Smoking Cessation, Smoking Prevention, Tobacco Use 
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