
 نبرنامه کنترل دخانیات کشور ایرا

 :خالصه 

موجب بـروز مخـاطرات   02 شیمیایی و سم در ترکیب دود سیگار و استنشاق آن                      وجود چهار هزار نوع ماده      
شده در سراسـر دنیـا     سالمتی مصرف کنندگان دخانیات و اطرافیان افراد سیگاري می گردد ، طبق مطالعات انجام              براي

سـرطانها و بیماریهـایی    نوع بیماري خطرناك شامل انواع 25 درخصوص بیماریهاي مرتبط با استعمال دخانیات ، حداقل   
  .به اثبات رسیده است  … مانند قلب و عروق ، ریه ، کبد ، گوارش ، جنین ، نازایی و

دخانیـات در جهـان شـدت خطـر دخانیـات را       ه یک مرگ ناشی از مصرفثانی 5 هزار مرگ در ایران و یا در هر       50             بروز  
  .روشن می کند 

پیدا کرده که سازمان جهانی بهداشـت مبـارزه بـا آن را بعنـوان اولویـت اول        مصرف دخانیات و خطرات آن چنان اهمیت                   
کنوانسیون کنترل دخانیات بـا   سیون جهانی تحت عنوانخود در نظر قرار داده و براي اولین بار توسط این سازمان کنوان          برنامه هاي 

   .امضاء وزراء بهداشت کشورهاي عضو رسیده است  مشارکت نمایندگان کشورهاي جهان تنظیم شده است و به

لیـد  جنبه هاي سالمتی مصرف دخانیات ، اقتصاد ، قاچاق ، خرید و فـروش ، تو : از  محورهاي اصلی این کنوانسیون عبارتند             
   دخانیات ، کشاورزي ، مالیات ، تبلیغات ، آموزشهاي بهداشتی ، تجارت و باالخره غرامت صنایع

میلیارد دالر  200 میلیارد دالر درآمد کمپانیهاي دخانیات 300 بهداشت سالیانه از طبق اطالعات منتشره توسط سازمان جهانی              
پـس از تـصویب    .باشد ، بدیهی است صنایع مذکور براي حفظ منافع خود حاضرند دست به هر اقـدامی بزننـد       آن سود خالص می   

افزایش یافته و لذا کمپانیهاي مـذکور بـراي کـاهش     مفاد کنوانسیون ، فشار کشورهاي بزرگ روي کمپانیهاي چند ملیتی دخانیات          
  . حال توسعه نموده اند خود به کشورهاي در فشارهاي وارده اقدام به توسعه صنایع

کنترلی شامل افزایش قیمت ، ممنوعیت مصرف در اماکن عمومی ، درمـان و تـرك       در بعضی کشورها با اجراي برنامه هاي                
 ايبعنوان مثال در کالیفرنیا طی سـاله  مواد دخانی و باالخره مبارزه با بازار توانسته اند مصرف دخانیات را کاهش دهند ،       معتادین به 

 درصـد کـاهش رسـیده اسـت و در     58 ایـن رقـم بـه    2003 درصد نزد جوانان کاهش مصرف ایجاد شـده و در سـال   43 ،   99 تا   95
مقابـل ، رونـد    در. درصد کاهش مصرف در دانش آمـوزان دبیرسـتان ایجـاد شـده اسـت       70 ماساچوست با اجراي افزایش مالیات    

 1995 طبق آمـار سـال   .درصد افزایش نشان داده است  4/3 سط حدوداً سالیانهمصرف دخانیات در کشورهاي با درآمد پایین و متو        
 درصد بوده است 38 درصد و در کشورهاي توسعه یافته 49 بانک جهانی شیوع کلی مصرف دخانیات در کشورهاي در حال توسعه

 .  

 سـال  15-69 خانیات در گروه سنیشاهد کاهش شیوع مصرف د 1378 و 1370 آمارهاي سال  در جمهوري اسالمی ایران با مقایسه     
افـزایش     درصـد 4/1 درصد بـه  8/0 سال میزان مصرف قلیان از 15-24 درصد بوده ایم ولی در گروه سنی     7/11 درصد به    6/14از  

تبلیغـات   از مهمترین عوامل کاهش مصرف دخانیات در کشورطی دهه گذشته می توان به تأثیر ممنوعیـت  بعنوان یکی . یافته است   
ــنایع    ..وضــعیت مطلــوبتري قــرار دارد   دخانیــات اشــاره داشــت کــه در مقایــسه بــا ســایر کــشورهاي در حــال توســعه در        ص

     

  :علی الخصوص نزد جوانان بدالیل ذیل وجود دارد  نگرانی از افزایش مصرف دخانیات در جامعه

   از مضرات استعمال دخانیات و بی توجهی به اعتیادآور بودن این محصول عدم آگاهی افراد جامعه علی الخصوص جوانان -

جهت ارائه خدمات مشاوره اي به خانواده ها و سـایر گروههـاي هـدف و همچنـین      نداشتن تشکیالتی در سیستم بهداشتی کشور     -
   از افراد سیگاري عالقه مند به ترك درمان و مراقبت
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  تهاي کنترل دخانیا سب از برنامهعدم وجود نظارت مستمر و پایش منا  -

  :و از طرفی 

چندملیتی که قبالً سیگار را بطور قاچاق وارد کـشور مـی کردنـد و اخیـراً بـا       واردات سیگار توسط تعداد معدودي از کمپانیهاي    -
   .دخانیات وارد تجارت رسمی شده اند  شرکت

  ق عدم کنترل اساسی واردات قاچا-

  .سایر کمپانیهایی که خارج از گردونه تجارت رسمی قرار گرفته اند  چاق توسط واردات سیگـــــــــار قا-

   .از طریق تجارت رسمی و قاچاق وارد می شوند   اشباع بازارهاي داخل از سیگارهایی که-

  یممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موادغذای عدم توجه به قوانین موجود درخصوص-

  تتولید و فروش محصوالت دخانی علیرغم رد الیحه لغو انحصار دخانیا  وجود نگرانی از بازگشت بخش خصوصی در-

بنابـه گـزارش بانـک    . بویژه جوانان به سیگار و در نهایت افزایش مـصرف خواهـد شـد     موارد فوق موجب افزایش دسترسی جامعه     
شرکتهاي چند ملیتـی محـصوالت دخـانی ،     پس از گشوده شدن بازار بـرويبعنوان مثال در کشورهاي تایلند ،ژاپن ، تایوان   جهانی

  .  است  درصد افزایش یافته10مصرف دخانیات به میزان 

  :اجراي برنامه کنترل دخانیات ضرورت 

 تحقیقات سـازمان . جوانان به خطر اعتیاد سیگار معتقد نیستند و آنرا نادیده میگیرند  متأسفانه بسیاري از مردم علی الخصوص            
زیانبار مصرف دخانیات وجود دارد ولی در  جهانی بهداشت نشان می دهد که در کشورهاي توسعه یافته آگاهی کافی در زمینه آثار

 این آگاهی بسیار کمتر است ، در بسیاري از موارد با وجود اگاهی هاي الزم ، افـراد    کشورهاي در حال توسعه و یا کشورهاي فقیر       
اینکه حداقل در مورد شخص خودشان از  گار خطرات مصرف سیگار را نسبت به سایر بیماریها دست کم می گیرند و یامعتاد به سی 

آگاهی عموم از پیامدهاي مصرف دخانیات بر سالمتی و استنشاق تحمیلی دود سیگار  بنابراین ارتقاء. این آگاهی استفاده نمی کنند 
مراکـز مـشاوره اي در نظـام     ت اثربخشی برنامه هاي کنتـرل دخانیـات بـا ایجـاد    کاهش مصرف آن مؤثر است و ضروریست جه    در

در جهت پیشگیري از ابتال، بـه    افزایش یابد ، تا بتوان گامی مؤثر بهداشتی کشور دسترسی آحاد جامعه به خدمات کنترل دخانیات       
   .ز دخانیات برداشت جامعه اي عاري ا مصرف دخانیات و ترك سیگار و درمان افراد سیگاري و در نهایت

  اهـــداف

   :کلی هدف 

  نزیانهاي بهداشتی ، اقتصادي و اجتماعی مصرف دخانیات و تماس با دود آ ارتقاء و حفظ سالمت نسل حال و آینده از

   :اختصاصی اهداف 

و استنـشاق تحمیلـی دود     ویژه به کودکان ، نوجوانان و جوانان درخـصوص مـضرات اسـتعمال        ارتقاء آگاهی عمومی با توجه     -١
  رسیگا

  یکاهش دسترسی به مواد دخان -2
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  تفعلی از طریق توسعه و تقویت مراکز مشاوره ترك دخانیا کاهش استعمال دخانیات در میان سیگارهاي -3

   در کشورتوسعه قوانین و سیاست هاي کنترل دخانیات -4

  تمینه کنترل دخانیافعال در ز جلب مشارکت جامعه و توسعه سازمان هاي غیردولتی -5

   زمینه مصرف دخانیات و آثار سوء مصرف آن  راه اندازي نظام پایش و مراقبت در-6

  :زیانهاي ناشی از مصرف دخانیات 
  : آن  بیماریها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی-1

 ریهاي مـرتبط از جملـه سـرطانهاي ریـه، حفـره دهـان، حنجـره،           کننده بسیاري از بیما    استعمال دخانیات عامل بروزیا تشدید              
در . باشد  می.. … استخوان ، فساد دندانها و بیماریهاي قلبی و عروقی ، کاتاراکت ، از دست دادن موها ، ضایعات شنوایی ، پوکی         

 درصد سایر سرطانها ، 20 تا 15 درصد سرطان ریه ، 90. جمعیتهایی که استعمال دخانیات در چند دهه اخیر امري متداول می باشد           
  سـال ، ناشـی از  69 تـا  35 درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهاي قلبی و عروقی در سـنین     25  درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و      75

   .مصرف دخانیات بوده است

 4 باشد در حال حاضر در سطح جهان می مصرف دخانیات در حال حاضر یکی از بزرگترین عوامل در حال افزایش مرگ و میر     
 با الگوهـاي جـاري اسـتعمال   . ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند  میلیون نفر هر ساله در اثر ابتال به بیماریهاي  

ا که بیش از نیمی از این افراد ر. خواهند مرد   میلیون نفر از جمعیت حال حاضر دنیا ، باالخره بعلت مصرف دخانیات500دخانیات ، 
، بیش   میلیون نفر در سال10 انتظار می رود که دخانیات با قربانی کردن 2030تا سال . دهند  کودکان و نوجوانان امروز تشکیل می  

 درصـد ایـن   70بیش از . عمده مرگ در دنیــــــا باشد  از کل مرگهاي ناشی از ماالریا ، مادران باردار ، کودکان و سل ، تنها عامل 
نفـر در    هــــــزار 50در ایران نیز مرگهاي ناشی از مصرف دخانیات بـه  . توسعه اتفاق می افتد  کشورهاي در حالمرگ و میرها در  

   .هزار نفر در سال افزایش یابد  200 سال آینده این میزان به 20سال برآورد شده است و پیش بینی می شود طی 

رض ناشی از استعمال دخانیات نمی باشد ، دانشمندان بر این عقیده اند که   از عوا  اثرات استنشاق تحمیلی دود سیگار نیز کمتر              
تمهید جداسازي مکانهـاي اسـتعمال    محیطی از نقطه نظر سالمت هیچ آستانه مجازي ندارد ، چرا که نه دستگاههاي تهویه و نه         دود

 بنابراین بهترین راه محافظت از آن قرار نگرفتن آالینده را فراهم نمی آورند ، دخانیات هیچکدام بطور کامل هوایی پاك و عاري از
 درصد افـراد و تعـداد   40بیش از  معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار می باشد در حالیکه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت       در

  .معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار هستند   میلیون کودك یا به عبارتی نیمی از کودکان در700

   :ادي ناشی از مصرف دخانیات زیانهاي اقتص -2

 برابر هزینه مصرف دخانیات صرف درمان بیماریهاي ناشی از آن می گردد چنانچه 3تا  2براساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت 
میلیارد تومان صرف خرید و دود  1000 میلیارد نخ باشد بطور متوسط ساالنه 50اخلی گزارش شرکت دخانیات ایران ، مصرف د      به

   .درمان بیماریهاي مرتبط با آن می گردد   میلیارد تومان صرف3000 تا 2000.  این محصول شدن

یا به   درصد کل هزینه هاي بهداشتی7متحده هزینه هاي مراقبتهاي بهداشتی ناشی از دخانیات  بنابه گزارش بانک جهانی در ایاالت     
 دالر به ازاي هر پاکت 3چنانچه این رقم بطور متوسط  .شده می باشد  تایی فروخته 20 دالر به ازاي هر بسته سیگار 2-71/3عبارتی 

   . میلیارد تومان می گردد 6000میلیاردي ایران هزینه مراقبتهاي بهداشتی چیزي حدود  50فرض شود ، براي مصرف 

  سال زودتـر از موعـد  25  تا15بهداشت نشان می دهد که از هر دو نفر سیگاري ، یک نفر         همینطور مطالعات مستند سازمان جهانی    
 میلیون سال به دلیل مرگ هاي زودهنگام 3از  سالیانه بیش)  میلیون نفر9(مقرر می میرد که باتوجه به تعداد افراد سیگاري در کشور     
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هزینه خسارتهاي ناشی از آتش سوزیها و حوادثی که با آتش ته سیگار اتفاق مـی افتـد       ناشی از مصرف دخانیات از دست می رود       
سوزیهاي شهر تهران بدلیل آتش ته  طبق گزارشی از آتش نشانی تهران ، یک سوم آتش. (دیگر از زیانهاي اقتصادي می باشد  یکی

   ) .سیگار و سایر ملزومات آن می باشد

  :زیانهاي اجتماعی ناشی از مصرف دخانیات  -3

 اجتماع جا افتاده و قابل قبول تـرین عمـل خـالف عـرف     این مسئله به مرور در مصرف سیگار نوعی اعتیاد است ولی متأسفانه           
کننـدگی جزئـی    دالیل شیوع این عادت احساس بدست آوردن شخصیت کاذب در افراد جـوان ، اثـر تخـدیر            . شود   محسوب می 

با گذشت زمان را میتـوان نـام    بعلت باور غلط و وابستگی جسمی و روانی …… سیگار ، مصرف آن در لحظات عصبانیت و غم و 
به مواد مخدر ، الکل ، فقر، بزهکاري علی الخصوص در افراد جوان می  برد ، متآسفانه وجود این عادت خود زمینه ساز بروز اعتیاد   

   .گردد 

  :زیانهاي زیست محیطی ناشی از دخانیات  -4

ضرات زیـست محیطـی   و هـوا از مـ   از بین رفتن خاك ، تخریب جنگلها ، و مصرف آفت کشها و آلـودگی آبهـاي زیرزمینـی                
موجب عاري شدن خاك از ایـن مـواد شـده و از طرفـی موجـب       مصرف مواد مغذي خاك توسط گیاه توتون. دخانیات می باشد  

طرفـی   انواع کودهاي شیمیایی و آفت کـشها آلودگیهـاي آبهـاي زیرزمینـی را بـدنبال دارد ، از      جذب آفتها می گردد و استفاده از   
   .لها براي سوخت در عمل آوردن توتون از بین می روند مقدار زیادي از درختان جنگ

دود سیگار داراي دو جریان اصلی و کنـاري اسـت   . دیگر از زیانهاي آن می باشد  آلودگی هوا ناشی از دود سیگار نیز یکی               
نوك سیگار در هنگام بازدم وارد  اصلی هنگام پک زدن به دهان و ریه وارد می شود و جریان کناري در فاصله پک زدن از       جریان

ماده با آثار آنتی ژنـی ، جهـش زایـی و سـرطان زایـی ، دارویـی و ضـد          نوع4000دود سیگار حاوي . محیط و سپس ریه می شود  
   .سلولی است

   :مزیت هاي برنامه کنترل دخانیات 
  ر دود سیگااستعمال دخانیات و استنشاق تحمیلی ارتقاء آگاهی کارکنان بهداشتی از مضرات  -

  تکنترل مصرف دخانیا بهبود عملکرد کارکنان بهداشتی در زمینه  -

  تکنترل مصرف دخانیا ارتقاء دانش کارکنان بهداشتی درخصوص روشهاي  -

  ناز مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی دود آ افزایش سطح آگاهی مردم درخصوص زیانهاي ناشی -

  هکاهش مصرف دخانیات در جامع -

  ارتقاء سالمت افراد جامعه -

   :ضروري ترین و مهم ترین پیامدهاي حاصل از برنامه 

   افراد جامعهکنترل مصرف دخانیات در بین کارکنان و -

  دایجاد محیط هاي کاري بدون دو -

  تمصرف دخانیا ارتقاء آگاهی جامعه تحت پوشش نسبت به مضرات -
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  یهیه و توزیع موادغذایت کاهش مصرف دخانیات در اماکن عمومی و اماکن -

  يافراد سیگار افزایش حساسیت مردم نسبت به دود سیگار و -

  يجهت درمان افراد سیگار  قابل دسترس بودن خدمات ترك دخانیات-

  :الزامات قانونی 

 ران دربه استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایــــ    15/10/76 تاریخ مصوبه هیأت محترم وزیران در   ·
  یخصوص ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عموم

استعمال هر  و تأمین سالمت آنها در برابر زیانها و بیماریهاي ناشی از استعمال دخانیات ،به منظور حفظ حقوق افراد جامعه        -1ماده  
   .وع است نوع سیگار و سایر مواددخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممن

تابلوي ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محلهایی که قابل رؤیـت      مسئوالن اماکن عمومی موظفند     :1 ماه   2تبصره  
   .نمایند و ممنوعیت استعمــــــال دخانیات در اماکن عمومی را یادآور شوند  باشد نصب

 فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما و سـایر دسـتگاههاي      آموزش پزشکی ،   وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و      -2ماده  
بهداشـتی ، اجتمـاعی و مـالی ناشـی از      و شهرداریها موظفند به منظور جلوگیري از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهـاي جـانی ،       فرهنگی

مصرف بیشتر دخانیات شود جلوگیري تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا     مصرف دخانیات از هرگونه اقدامی که موجب تبلیغ ،        
تقبیح مصرف مواددخانی براي  به تهیه برنامه هاي منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات و   نموده و نسبت  

   .همگان بویژه جوانان اقدام نمایند 

 ی ، بهداشتی مصوبه مجلس شوراي اسالمی مورخ  آرایش قانون موادخوردنی ، آشامیدنی ،     13 آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده     · 
13/9/79  

   .کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است استعمال دخانیات توسط متصدیان و -13ماده 

   .و کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهاي موضوع این آئین نامه ممنوع است  فروش و عرضه سیگار در کارگاهها -14ماده 

   .مستثنی می باشند  14 داراي مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده اماکن و مراکز و محلهائیکه -1تبصره 

  . نامه ممنوع است سال در اماکن و مراکز موضوع این آئین 18فروش به افراد کمتر از  -2تبصره 

محوطه هاي عمومی کارگاهها ، کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهاي موضوع  مصرف هرگونه محصوالت دخانی در    -15ماده  
  .  نامه ممنوع است این آئین

بـوده و موظفنـد جهـت     15 کارفرمایان محلهاي موضوع این آئین نامه مسئول اجراي مفـاد مـاده   متصدیان ، مسئولین و یا   -1تبصره  
  .دید از مصرف دخانیات جلوگیري کنند در نقاط مناسب و در معرض  نصب تابلوهاي هشداردهنده

می توانند محل مشخصی را که کامالً از محلهاي معمولی و عمومی  1 کارفرمایان موضوع تبصره متصدیان ، مسئولین و یا -2تبصره 
   .جهت افرادیکه میخواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند  جدا باشد

   :چالشهاي اجراي برنامه 

  ر از خطرات واقعی سیگا عدم آگاهی مردم-
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   فراغت جوانانناکافی بودن فرصتهاي مناسب براي اوقات  -

   نقطه از کشوردر دسترس بودن محصوالت دخانیات در هر  -

  رو اجتماعی با معضل سیگا  برخورد غیراصولی متولیان امور فرهنگی-

  تبرنامه هاي کنترل دخانیا  بی توجهی یا کم توجهی مدیران ارشد به-

  رچاق سیگا قا-

  تعدم توجه به قوانین و مقررا -

  تکنترل دخانیا عدم آگاهی کارکنان بهداشتی از روشهاي مناسب -

   .اجتماعی ، مذهبی براي جوانان الگو هستند   تأثیر شخصیتهاي سیگاري که از نظر-

   عدم نظارت و پایش صحیح -

   :نتیجه گیري 
مفاد کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات ، اولویت سامزان جهانی بهداشـت بـه امـر       ن به باتوجه به تعهد جمهوري اسالمی ایرا               
رهبـري وزارت   مصرف و حذف استنشاق تحمیلی دود سیگار بخـصوص نـزد جوانـان ، ضـرورت همـت ملـی بـا هـدایت و          کنترل

ده دارند بشدت محسوس بـوده  سالمت جامعه را بعه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههاي علوم پزشکی که مسئولیت   
 کنترل دخانیات با جدیت و حمایت بی وقفه مسئولین به اجرا گذاشته شده و از هـر کوشـشی   و الزم است کلیه برنامه هاي مرتبط با  

کاهش مـصرف آن در جامعـه دریـغ     در جهت افزایش آگاهی افراد از مضرات استعمال دخانیات و استنشاق تحمیلی دود سیگار و            
   .نگردد

  :وصیه ها و پیشنهادها ت
  : انتظار از دانشگاهها 

  نپیگیري مصوبات آ فعال کردن کمیته هاي استانی و/ تشکیل-

  تمعاونین بهداشتی در جلسات کمیته و پیگیري و نظارت به اجراي برنامه کنترل دخانیا اتخاذ سیاستی مبنی بر حضور مؤکد -

  ردر سیستم بهداشتی کشو ایجاد و توسعه مراکز مشاوره ترك دخانیات  -

 درخصوص ممنوعیت اسـتعمال و عرضـه سـیگار و    15/10/1376دولت بتاریخ  حمایت و پشتیبانی از اجراي مصوبه هیأت محترم     -
  یاماکن عموم سایر مواددخانی در

هداشتی مصوبه آذرماه  موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و ب13قانون اصالح ماده  حمایت و پشتیبانی از اجراي آئین نامه اجراي -
  یمجلس محترم شوراي اسالم 1379

  تکمیته کشوري کنترل دخانیا برقراري ارتباط مستمر و مداوم با دبیرخانه  -
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  :انتظار از ستاد 

کنترل دخانیات در زمینه تولید ، واردات ، توزیع ، مـصرف ، استنـشاق تحمیلـی دود     تدوین و پیشنهاد قوانین و آئین نامه هاي      -1
  یو همکاري و مشارکت در امر مبارزه با قاچاق محصوالت دخان سیگار

  تکمیته استانی و مراکز مشاوره ترك دخانیا تدوین و ابالغ استانداردهاي تشکیل      -2

کارگاههاي توجیهی جهت راه اندازي مراکز مشاوره تـرك دخانیـات در       رگزاريتدوین برنامه هاي آموزشی ، تخصصی و ب          -3
  یمراکز بهداشتی درمان

  تبه منظور کنترل مصرف دخانیا تدوین برنامه هاي مؤثر آموزش عمومی      -4

ت در سطح ملی و براي جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده هاي موجود در زمینه دخانیا   اقدام جهت ایجاد سیستمی متمرکز          -5
  یبین الملل

  هو ارائه گزارش از فعالیتهاي انجام شد ارتباط با سازمانهاي بین المللی      -6

   مقامات عالیرتبه کشور و جلب حمایت سیاستی آنان از برنامه پیگیري در زمینه اطالع رسانی به      -7

  انها مراکز مشاوره در استجذب اعتبارات خاص جهت راه اندازي      -8

  تتأثیر برنامه کنترل مصرف دخانیا اجراي طرحهاي تحقیقاتی در زمینه      -9
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