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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 مقدمه:

در راستاي ارتقاي سالمت جامعه و کاهش جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بعنوان یک تشکل مردمی 
رف دخانیات فعالیتهاي مختلفی را در سطح شهر تهران و سایر شهرستانهاي کشور برنامه ریزي و به اجرا در      مص

در حیطه هاي مختلف در این زمینه         1390می آورد این گزارش گوشه اي از فعالیتهاي صورت گرفته در سال 
 می باشد.

 دخانیات مهمترین عامل مرگ قابل پیشگیري است.

سال گذشته نشان داده است که مصرف محصوالت دخانی یا مواجهه با  50هد علمی تردید ناپذیر در طول بیش از شوا
ي مطالعات مختلف انجام هایی که بر پایهبینیدود دخانیات، پیامدهاي مرگباري براي بدن انسان به همراه دارد. پیش

ه ویژه آنهایی که مصرف دخانیات را از دوران نوجوانی دهد که نیمی از تمام افراد سیگاري، بشده است، نشان می
میرند. تمام شواهد موجود موجب گردیده تا این جمعیت در انجام کنند، نهایتاً به علت مصرف دخانیات میشروع می

رسالت خود مبنی بر تالش همه جانبه در خصوص کاهش میزان مصرف مواد دخانی مصمم و با تمام توان در این 
 کت نماید.راستا حر

 فعالیتهاي فرهنگی

 سخنرانی در نماز جمعه

خردادماه) بعنوان  4 – 10هرساله نماینده جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در هفته بدون دخانیات (
نیز جناب آقاي دکتر افشار عضو  1390سخنران پیش از خطبه هاي نماز جمعه به ایراد سخنرانی می پردازد. در سال 

    سخنرانی نمودند. تهران در مراسم نماز جمعه یره جمعیت هیئت مد

 اطالع رسانی عمومی

مجله، پوسترهاي حاوي مطالب متنوع در جمعیت اقدام به عرضه محصوالت فرهنگی خود شامل  1390در سال 
روابط خصوص زیانهاي دخانیات براي سالمتی افراد و سیاستهاي کنترل مصرف نمود. این محصوالت به نمایندگان 

   )موارد به پیوست تقدیم می گردد(عمومی سازمانهاي مختلف ارائه گردید. 
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 :همکاري بارسانه ها

مشارکت با رسانه ملی جهت تشکیل کمیته مبارزه با دخانیات در واحد سیاستگذاري سالمت سازمان صدا و سیماي 
 جمهوري اسالمی.

ت اجراي بزنامه هاي متنوع با شبکه هاي مختلف رسانه ملی تدوین قرارداد میان جمعیت و سازمان صدا و سیما جه
 در زمینه کنترل دخانیات

برگزاري نشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي مختلف (صاحبان جراید، شبکه هاي مختلف صدا و سیماي جمهوري 
   3/3/1390اسالمی) به مناسبت هفته ملی کنترل دخانیات در تاریخ 

 
 ت با اصحاب رسانهنشست خبري دبیرکل جمعی

 

 همکاري با آموزش پرورش

شگیري از دخانیات(پاد) به یاین جمعیت با ارائه طرح پ پیشگیري در امر کنترل دخانیات با توجه به اهمیت توجه به 
آموزش و پرورش و برگزاري نشستهاي متعدد مقدمات اجراي این طرح ملی را آماده نموده و درحال اجرایی نمودن 

 ماید. آن حرکت می ن
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 فعالیتهاي حقوقی

 همکاري با دولت

به منظور پیگیري اجراي مصوبات دولت محترم و مجلس شوراي اسالمی در زمینه کنترل دخانیات، با واحدهاي تابعه 
هماهنگیهاي الزم مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرك جمهوري اسالمی 

جمله می توان به ارائه اطالعات مورد نیاز به مراجع مختلف و پیگیري وصول مالیات مواد دخانی  صورت پذیرفت. از
اشاره نمود. همچنین کارشناسان این جمعیت در کلیه جلسات ستاد کشوري مبارزه با قاچاق کاال که در خصوص 

 تشکیل گردید شرکت نمودند. 1390در سال مبارزه با قاچاق مواد دخانی به کشور 

پیگیري و هماهنگی با نهادهاي مختلف در خصوص اجراي  1390یکی از مهمترین اقدامات و فعالیتهاي مؤثر در سال 
 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می باشد که رایزنی ها همچنان ادامه دارد.

 

 همکاري با مجلس

از سالمت جامعه و اجراي قانون جامع انت جهت حرکت در راستاي صیهمکاري با نمایندگان مجلس شوراي اسالمی 
 کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با تشکیل فراکسیون کنترل دخانیات با حضور بیش از صد نماینده محترم مجلس. 

 

 

 

 

 

 

 میحضور رئیس هیئت مدیره جمعیت در جلسه فراکسیون کنترل دخانیات مجلس شوراي اسال                                     
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 فعالیتهاي علمی، پژوهشی

علمی و پژوهشی در  هاياقدام به انجام فعالیت 1390واحد پژوهش جمعیت در راستاي اهداف این تشکل در سال 
 فعالیتها به شرح ذیل می باشد.زمینه کنترل دخانیات نموده است. برخی از این 

 شده:شده و مقاالت تألیفانجام هايطرحالف: 
 وفقیت در ترك دخانیاتعوامل مؤثر بر م .1
 ي ترك در افراد سیگاريي محصوالت دخانی بر افزایش انگیزهاثر تصاویر هشداردهنده .2
 ارتباط سن شروع مصرف دخانیات با میزان پایداري افراد سیگاري در ترك دخانیات .3
 ارتباط عدم مصرف دخانیات در خانه با افزایش میزان قصد ترك افراد سیگاري .4
 مساالن بر مصرف قلیان در شهر تهرانبررسی اثرگذاري ه .5
 هاي محصوالت دخانیبررسی واکنش اولیه افراد سیگاري به الصاق تصاویر هشداردهنده بر روي بسته .6
بررسی ارتباط بین الصاق تصاویر هشداردهنده و تصمیم به ترك در مراجعان به کلینیک ترك سیگار جمعیت  .7

 مبارزه با دخانیات ایران
 بر میزان مصرف افراد سیگاري پاکتهاي سیگارالصاق تصاویر هشداردهنده بر روي  تعیین میزان تأثیر .8
 1390بررسی وضعیت عرضه محصوالت دخانی در شهر تهران در سال  .9

 1390بررسی وضعیت مصرف قلیان در شهر تهران در سال  .10
 شده:هاي تهیهگزارشب: 

 )Plain Packaging( ي محصوالت دخانیاتسادهبندي گزارش بسته .1
 ي خاورمیانههاي غیر واگیر در منطقهگزارش وضعیت بیماري .2
  )Smoke-free Environment(هاي عاري از دود گزارش محیط .3

همچنین کارشناسان این جمعیت با همکاري گروه اجتماعی مرکز پژوهشهاي مجلس اقدام به انتشار گزارشی از 
 این مرکز قابل دسترسی می باشد.وضعیت مصرف دخانیات در کشور نمودند. این گزارش در سایت 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/803187 

 کتب منتشر شده:ج: 
روز جهانی بدون دخانیات را به موضوع نقش بازدارندگی تصاویر  1390سازمان بهداشت جهانی شعار سال 

رل دخانیات جمعیت . بدین منظور کارشناسان کنتاستهشداردهنده در میزان مصرف دخانیات اختصاص داده 
کتابی را با همین عنوان جهت روشنگري در خصوص این سیاست کنترلی تهیه و چاپ نمودند. این کتاب در 

 وزارت بهداشت عرضه عمومی گردید.محل مراسم روز جهانی بدون دخانیات در 
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

درمانیهاي فعالیت  

 
ترین ترین و حیاتیسمانی آنها یکی از کلیديارتقاي بهداشت سالمت اجتماعی شهروندان و توجه به سالمت ج     

. جامعه سالم موفقیتش را در گرو تندرستی بودعواملی است که بدون آن تحول در ساختار اجتماع ناممکن خواهد 
 بیند.افراد می

در به دلیل اهمیت معضل سیگار و بروز بیماریهاي وابسته و مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات جمعیت      
استاي اهداف مبارزه با استعمال کلینیک ترك سیگار راه اندازي نمود.و با برخورداري از پزشکان مجرب و تحت نظر ر

 ترین کارشناسان و براساس آخرین متدهاي آموزشی و استانداردهاي سازمان بهداشت جهانی اقدام به:برجسته
 وتین درمانی و مشاوره طی دوره)؛هاي ترك سیگار، که شامل (ویزیت، تست پیکو، نیکبرگزاري کالس •

 ارائه مشاوره حضوري و تلفنی؛ •

 برگزاري کالس در مناطق و مراکز مختلف در سطح شهر؛  •

 ي ترك و پس از آن.پیگیري مستمر و مشاوره در طول دوره  •

  
 هاي ترك سیگار در شهر تهراننشانی کلینیک

 
 

 4ك پال -کوچه فراهانی پور-خیابان فتحی شقاقی -ولیعصر (عج) 1

 طبقه دوم -ساختمان داوطلبان هالل احمر -نرسیده به سپهبدقرنی -خیابان  طالقانی 2
 طبقه دوم  -ساختمان الماس شرق –بعد از پمپ بنزین  –خیابن شهدا  –ورامین  3
 جنب پمپ بنزین -خیابان شهید باهنر –میدان تجریش  4
 به اتوبان همت نرسیده -پایین تر از حسینیه ارشاد -خیابان شریعتی 5
 4شهرداري منطقه  6جنب ناحیه  -مجموعه گلشن -خیابان شهید زهدي -خاك سفید 6
 جنب شهید شالی -ابتداي اشرفی اصفهانی -باالتر از فلکه دوم صادقیه 7
 کلینیک ترك سیگار صدا و سیما  –باالتر از توانیر  -خیابان ولیعصر (عج) 8
 218پالك  -چهارراه کامیاب -خیابان دردشت -خیابان نارمک -بزرگراه رسالت 9
 بهمن 22ضلع شمالی بوستان -خ شهید عرب -خ شهید پهلوانی -امام زاده معصوم -خ قزوین 10
 کوچه شهید استنکافی -خیابان مجاهدین اسالم -میدان شهدا 11
 نبش کوچه شهید حاتمی -بین سی متري نارمک و ایستگاه پل -خیابان دماوند 12
 روبروي ترمینال خاوران -خیابان خاوران -راه افسریهسه  13
 16روبروي ناحیه یک شهرداري منطقه  -کوچه شهید خواستاري -متري دوم 10 -جوادیه 14
 33پالك  -روبروي پارك شهداي گمنام -خیابان شهید فیروزي -خیابان ابوذر 15
 240پالك  -16نبش کوچه  -خ میثاق -خ شهید لطیفی -خانی آبادنو 16
 20ساختمان شهرداري منطقه -میدان معلم-سه راه ورامین -شهرري 17
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 برگزاري کارگاه آموزشی روشهاي ترك سیگار 
 

ویژه کارشناسان اساتیدي از این سازمان همچنین ماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران و ناین کارگاه با حضور 
   کنترل دخانیات کشور برگزار گردید.

 

 
 سر کشوربرگزاري کارگاه روشهاي ترك سیگار با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی، دبیرکل جمعیت، کارشناسان از وزارت بهداشت و مراکز علمی سرا   

 

 برگزاري دوره آموزشی ترك سیگار ویژه پزشکان صنعت نفت

در چند دوره درمان صنعت نفت دوره آموزشی آشنایی با روشهاي ترك سیگار و مراحل آن ویژه کادر بهداشت و  2
 برگزار گردید. در این جلسات بیش از صد پزشک و مسئول بهداشت از سراسر کشور حضور داشتند.

 

 
 برگزاري کارگاه آموزشی ترك سیگار ویژه پزشکان صنعت نفت                                                          
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

صنعت نفت اقدام به انعقاد تفاهم نامه اي با این جمعیت در خصوص انجام فعالیتهاي این کارگاه مقدمه اي گردید تا 
 گسترده کنترل دخانیات در مجموعه شرکت نفت نماید. 

 

 
 وزارت نفت ومبارزه با استعمال دخانیات  انعقاد تفاهم نامه میان جمعیت                          جلسه معاونان وزارت نفت با حضور دبیرکل جمعیت                               

 

 هاي مرتبط با دخانیات:ها و گردهماییشرکت در کنفرانسو: 

 ) 1390شرکت در پانزدهمین کنگره بین المللی دخانیات یا سالمت. سنگاپور (اسفند 

رفته شده از سوي عناوین مقاالت پذیاین کنگره هر سه سال یکبار با حضور بیش از صد کشور جهان برگزار می گردد.
 :جمعیت در این کنگره عبارت است از

۱. Analysis of the impact of tobacco smoking prevention initiatives for children, Clean Breath Center 
  ۲. Correlation between the Age of Smoking Initiation and Maintaining Continuous Abstinence         

      for ٥ years after Quitting 
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 فراموز نفس پاك

مصرف دخانیات از واقعیات تلخ زندگی انسان در دنیاي مدرن کنونی است، که متاسفانه روز به روز شاهد باال رفتن 
سیگار و ریزي جهت کاهش تمایل و ابتالء افراد به مصرف آن در میان جوانان هستیم. درنتیجه مهمترین اقدام، برنامه

 هاي پیش از آن است. قلیان، در سنین نوجوانی و حتی در سال

        سعادت ، مصادف با میالد با1388، در تاریخ شانزدهم تیر ماه  "نَـفَـسِ پـاك "فرآموزبا این هدف، مرکز 

و مدیر کل  یرانمبارزه با استعمال دخانیات ادبیر کل محترم جمعیت ع) ، با حضور اعضاء هیئت مدیره، امام علی (
 شده است.سالمت شهرداري تهران، افتتاح 

 به طور خالصه، هدف از ایجاد این مرکز براي کودکان عبارت است از:

 افزایش آگاهی کودکان از مضرات دخانیات •
 آگاهی از دالیل غیر منطقی براي مصرف دخانیات و دشواري ترك این مواد؛ •
 ي مناسب در برابر فشارهاي مصرف؛ هاي رفتارگیري مهارتکارشناخت خود و به •
 تبدیل شدن به مبلغان کوچک پیشگیري از مصرف دخانیات در خانواده و اجتماع. •
مستقیمی است که در فضایی شاد و سرگرم کننده، هاي آموزشی مستقیم و غیرهاي این مرکز شامل فعالیتبرنامه

کننده تعداد کودکان شرکتدهند و تشکیل میساله  5 -12. مخاطبان فرآموز را کودکان شودبراي کودکان برگزار می

است.  نفر 40ي فرآموز با توجه به محدودیت فضا و نیز در نظر گرفتن کیفیت آموزش، حداکثر در طول یک دوره

 باشد.می دو ساعت و سی دقیقهها، زمان الزم براي اجراي برنامه

:استصورت  2هاي این مرکز به بطور کلی برنامه   

 ي برنامه داخل مرکز فرآموزاجرا )1
 اجراي برنامه خارج از مرکز فرآموز )2

 اجراي برنامه در مدارس و مهدهاي کودك -ب
 هاي سالمتها، فرهنگسراها و خانهاجراي برنامه در پارك -ت
 هااجراي برنامه در برخی شهرستان  -ث
 شرکت در غرفه هاي شهري -ج
 برگزاري همایش هاي دانش آموزي -ح
 استانبرگزاري مسابقه نقاشی و د -خ
 هاي علمی شرکت در کنگره -د
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

 
 اجراي برنامه داخل مرکز فرآموز نفس پاك:  )1

. آیندهاي الزم با مدارس، دانش آموزان در روز تعیین شده به مرکز میاز هماهنگی پس  

ها شامل:برنامه  

باشد که تداعی که بصورت فضایی تاریک همراه با نورهاي قرمز می فضاي ورودي: -
ها با پوشیدن گ است. پس از خوشامد گویی و معرفی مرکز، بچهي فضاي جنکننده

 شوند:هاي زیر میبه ترتیب وارد اتاق شده وکاورهاي رنگی به چند گروه تقسیم 
 

ها نمایش براي آن 2در این اتاق با توجه به گروه سنی بازدیدکنندگان،  اتاق نمایش: -
              هاایش توانایی بچهدر نظر گرفته شده است. هدف اصلی در این اتاق، افز

 است.  "نه گفتن"در 
 

 
شود؛ ها گفته میها، داستانی براي آندر این اتاق با کمک خود بچه :اتاق داستان -

تواند پدرش را از ها بدلیل خجالتی بودن، نمیدوست که یکی از آن 2داستان 
و احترام از  کشیدن سیگار منصرف کند. و در مقابل، کودکی که در نهایت ادب

. اش، سیگار را کنار بگذاردخواهد که براي حفظ سالمتی خود و خانوادهپدرش می
 گیرد.ها صورت میپس از اتمام داستان، پذیرایی مختصري از بچه

 

ي ضررهاي سیگار و قلیان، با در این اتاق بصورت علمی، درباره ها:اتاق دانستنی -
ي فرد م آزمایشی تاثیر دود سیگار بر ریهشود. همچنین با انجاها صحبت میبچه

 .می شودها نشان داده سیگاري به بچه
 

 

هایشان و ي تواناییها، دربارهدر این اتاق پس از گفت و گویی کوتاه با بچه اتاق راز: -
همچنین اهمیت مراقبت از سالمتی خود و اطرافیان، به پخش چند انیمیشن کوتاه 

 .پرداخته می شودان ي مضرات سیگار و قلیدرباره
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

اند و نیز شود تا با توجه به اطالعاتی که در فرآموز کسب کردهها خواسته میدر این اتاق از بچه  اتاق نقاشی: -
 هایی را همراه با یک پیام اخالقی ترسیم کنندهاي منحصر به فردشان، نقاشیخالقیت و ایده

 

 

یان وارد اتاق ورزش شده و در ها پس از له کردن سیگار و قلبچه اتاق ورزش:

پردازند.هاي دسته جمعی میفضایی شاد به انجام بازي  

 

 

 

شوند.هایشان میها، بعنوان همیاران سالمت راهی خانهدر پایان پس از گرفتن عکس دسته جمعی، بچه  

 

 

 

  

 

 

 آموزش هاي درون مرکزي: 
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1390 -فعالیتهاي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران        

دانش آموز بود و آموزش هاي پیشگیرانه  2184تعداد  مدرسه و 62، پذیراي  1390مرکز فرآموز نفس پاك، در سال 
 کارگاه ارائه و کارت عضویت همراه سالمت براي آموزش گیران صادر نمود. 6از مصرف دخانیات را در قالب 

 

 

    

 

 

 

         

 

 

 

   

 

  

 

 

 

ایمان دبستان  مهد کودك صنعت نفت 

یاس نبی دبستان  

بامید انقال دبستان آموزشگاه یاسمن  

فردوسی دبستان  
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 هفته ملی بدون دخانیات: 

خانیات، مرکز فرآموز با هماهنگی جمعیت مبارزه با استعمال ، هفته ملی بدون د1390خرداد ماه  10الی  4در 
به اجراي برنامه براي کودکان و خانواده 1،6،10،12،19پارك از مناطق  5هاي مناطق، در دخانیات ایران و شهرداري 

ت، آگاهی از هاي شاد و مسابقاها پرداخت. در این برنامه تالش گردید تا ضمن گرامیداشت این ایام، با اجراي برنامه
 مضرات دخانیات در سطح جامعه افزایش یابد.

      

 

 

 

 

 

 پارك شهر

 پارك چناران فرهنگسراي شفق
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 پارك چناران

 پارك الله

 بوستان والیت

 پارك الله

 پارك آزادگان
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 ها:هاي پیشگیري براي مهد کودكبرنامه

   سال مهدهاي کودك و  6تا  4یکی از اقدامات صورت گرفته در مرکز فرآموز، طراحی برنامه ویژه براي کودکان 
ي از دخانیات و مهم تر از آن محافظت از خود، در برابر دود دست دوم در خانواده و هاي سالمت براي پیشگیرخانه

 مهد کودك به اجرا درآمد.  34جامعه بود که در قالب نمایش عروسکی و اجراي مسابقه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 خانه سالمت چیتگر شمالی خانه سالمت امامزاده یحیی

 خانه سالمت شکیب

خانه سالمت 

 شهرك استقالل

 مهد  فروغ مهد رز سفید
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 :آموزي هاي دانش برگزاري همایش

-یات، روز جهانی کودك، افتتاح پارك بدون دخانیات و ...، برنامهبه مناسبت هاي مختلف، چون روز جهانی بدون دخان

ها، تالش گردید به صورت مستقیم و غیر اي براي کودکان و همیاران سالمت به اجرا درآمد که در تمامی آنهاي ویژه
 مستقیم، مضرات و اهمیت دوري از دخانیات گوشزد گردد.

  

 

 

 

 

 

 پارك الله

 پارك شفق

 پارك الله

 پارك شفق
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 :شرکت در غرفه هاي شهري

این مرکز با شرکت در غرفه هاي شهرداري در پارك هاي تهران، با ارتباط رو در رو با خانواده ها، اهمیت امر 
 پیشگیري را یاد آوري و تالش در باال بردن آگاهی آنان با ارائه پوستر، بروشور، مشاوره حضوري و ... داشت.
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 :گسترش برنامه ها به دیگر استان ها

ي این مرکز، گسترش فعالیت هاي پیشگیرانه به دیگر شهرها و استان هاي کشور است؛ لذا در سال از دیگر برنامه ها
با هماهنگی هاي انجام شده و به مناسبت هاي ویژه در شهر شیراز و شهرستان شاهرود، اجراي برنامه آشنایی  1390

 نش آموزان صورت گرفت.با مضرات دخانیات بر بدن انسان در کنار مسابقات ورزشی و نقاشی، براي دا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر شیراز

دشهرستان شاهرو  
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