سنان و دخانیات
مقدمه

دس حال حاضش صًاى حذٍد  00دسصذ افشاد سیگاسی جْاى سا تطکیل هیدٌّذ ٍ دس تؼضی کطَسّای جْاى ،تؼذاد صًااى سایگاسی دس
حال افضایص است .دس کطَس ها ًیض دس سالْای اخیش هیاًگیي سي ضشٍع هصشف دخاًیات دس صًاى سٍ تِ کااّص تاَدُ کاِ ایاي هااس
ًگشاى کٌٌذُ است .اکٌَى تَلیذکٌٌذگاى ٍ فشٍضٌذگاى هحصَالت دخاًی تیص اص پیص صًاى سا ّذف ّجَم تثلیغات فشیثٌذُ ٍ جزاب
خَد قشاس هیدٌّذ ،صیشا صًاى ػالٍُ تش ایٌکِ خَد هیتَاًٌذ دس ضواس هصشف کٌٌذگاى جذیذ دس یٌذ ،الگاَی هٌاساثی تاشای سایگاسی
ضذى سایش اػضای خاًَادُ خَاٌّذ ضذ.
هتأسفاًِ دس سال ّای اخیش ،ضاّذین کِ تا کن ضذى صضتی هصشف دخاًیات دس جاهؼِ ،هصشف دخاًیات تَیژُ قلیاى دس تیي پساشاى ٍ
دختشاى ًَجَاى ٍ صًاى جَاى افضایص یافتِ ٍ حتی دس هَاسدی ،اػضای خاًَادُ تذٍى تَجِ تِ اثشات سَء قلیاى ،دس کٌاس یکذیگش اص ى
تِ ػٌَاى یک ٍسیلۀ تفشیحی یا ٍسیلِای تشای افضایص صویویت تیي خَد استفادُ هیًوایٌذ.
تشٍیج هصشف قلیاى تؼٌَاى یک ٍسیلِ تفشیحی دس خاًَادُ ،یکی اص تشفٌذّایی است کِ تَلیذکٌٌذگاى ٍ ػشضِکٌٌذگاىِ هحصاَالت
دخاًی تشای فشٍش تیطتش ،تِ کاس هی تٌذًذ.

تزفندهای صنایع دخانی بزای جذب سنان

صٌایغ دخاًی تشای جزب هصشف کٌٌذگاىِ تیطتش اص تیي ًَجَاًاى ٍ جَاًاى تِ ٍیژُ دختشاى ٍ صًاى جَاى ،اص تثلیغات ًادسست تسیاسی
کوک هیگیشًذ ،تؼضی اص ایي تثلیغات ًادسست ػثاستٌذ اص:
احساس جزاب ضذى ،هَسد تَجِ تَدى ،هستقل ضذى ،تضسگ ضذى ،اجتواػی ضذى ،پزیشفتِ ضذى تَسط ّوساالى ،الگاَ گاشفتي اص
ٌّشپیطِّا ،تؼضی تاٍسّای غلط هثل ایيکِ سیگاس کطیذى تاػث سفغ ػصثاًیت ،خستگی ،سفغ دلطَسُ ،تقَیت رّي ٍ یا ّضن غازا
هی ضَد ٍ دس ًْایت سادُ اًگاسی دس هَسد هصشف قلیاى تؼٌَاى یک هادُ دخاًی کنخطشتش اص سیگاس؛ دس حالی کاِ قلیااى کان خطاش
ًیست ٍ ّش ٍػذُ هصشف ى تقشیثا" تا هصشف  00تا ً 00خ سیگاس تشاتشی هیکٌذ.

الثتِ ػالٍُ تش تثلیغات صٌایغ دخاًی ،هَاسد دیگشی ًیض تِ افضایص هصشف دخاًیات دس جاهؼِ داهي هیصًٌذ کِ اص ى جولِ هیتَاى تِ
ایي هَاسد اضاسُ کشد:
 ػشضۀ سٍصافضٍى ٍ ضایغ هَاد دخاًی دس اهاکي تفشیحی ،سستَساىّا ٍ قَُْخاًِّا
 استفادُ اص قلیاى تؼٌَاى یک ٍسیلۀ تفشیحی ٍ تیضشس
 تثلیغات فشیثٌذُ دس هَسد قلیاى ٍ تٌثاکَّای هیَُای ٍ هؼطش
 تغییش هصشف قلیاى اص ضکل سٌتی دس سٌیي تاال تِ ضکل هذسى (هیَُای ٍ  )...دس سٌیي پاییيتش

 دسدستشس تَدى ٍ اسصاى تَدى اًَاع هَاد دخاًی
 هصشف سیگاس ٍ قلیاى تَسط سایش افشاد خاًَادُ
ٍ جَد تٌصّا ٍ ًاٌّجاسیّای خاًَادگی دس خاًَادُّای تیثثات ٍ فقذاى حوایتّای خاًَادگی
 کاّص صضتی هصشف دخاًیات دس تیي صًاى ٍ دختشاى
ً ذاضتي هْاستّای صًذگی الصم تشای هقاتلِ تا استشسّا ٍ ًاهالیوات صًذگی؛ اص جولِ هْاست "ًِ گفتي"
ٍ ضؼیت اقتصادی ٍ هؼیطتی ًاهٌاسة
ً ذاضتي اػتواد تِ ًفس کافی
عوارض مصزف دخانیات در سنان

استؼوال دخاًیات (سیگاس ٍ قلیاى ٍ  )...ػَاسض تسیاسی سا ّن دس هشداى ٍ ّن دس صًاى ایجاد هیًوایذ کِ هْنتشیي ًْا ػثاستٌاذ اص:
تیواسیْای قلثی -ػشٍقی ،سکتِ ،تیواسیّای سیَی (هثل سشطاى سیِ) ،سشطاىّای دّاى ،حلق ،حٌجشُ ،هشی ،هؼذُ ،هثاًِ ،چشٍک
ضذى پَست ٍ صسد ضذى دًذاًْا ٍ  ...؛ اها تؼضی اص ایي تیواسیّا دس صًاى ،سشیغتش ٍ دس سٌیي پاییيتش ایجاد هیضَد ٍ یاا ضاایغتاش
است .تؼٌَاى هثال صًاى ،تا تواس تا هقذاس کوتشی دٍد سیگاس ،تِ سشطاى سیِ هثتال هیضًَذ؛ یا یک ًَع سشطاى سیِ ( دًَکاسسیٌَها)
دس صًاى سیگاسی ضایغتش اص هشداى سیگاسی است.
استفادُ اص دخاًیات دس دٍساى حاهلگی ،تاػث تشٍص هطکالت حیي صایواى ،کاّص هیضاى ضیشدّی ،تَلذ ًَصاد کن ٍصى ٍ هشگ ًاگْاًی
ًَصاد هیضَد ٍ حتی هوکي است دس دساصهذت تش سفتاس کَدک تأثیش گزاضتِ ٍ هٌجش تِ افضایص استؼذاد اػتیاد تِ ًیکَتیي دس سالّای
تؼذی صًذگی ضَد.
سشطاى گشدى سحن ،تیواسیّای استخَاى ٍ افضایص هشگ ٍ هیش ًاضی اص سشطاى پستاى ،اص دیگش ػَاسض استؼوال دخاًیات دس صًاى
است.

سنان و پیشگیزی اس استعمال دخانیات
صًاى تا تَجِ تِ ًقص خَد دس هذیشیت خاًَادُ ٍ تأثیشگزاسی تِ ػٌَاى الگَی سفتاسی ًَجَاًاى ٍ جَاًاى ،هی تَاًٌذ تا افضایص گاّی
خَد دس هَسد هضشات استؼوال دخاًیات ٍ اًجام اقذاهاتی دسایي صهیٌِ ،هاًغ اص پیطشفت سًٍاذ گساتشش هصاشف دخاًیاات دس جاهؼاِ
ضًَذ.
شما بانوان چه می توانید بکنید؟

 اگش سیگاس یا قلیاى هیکطیذ ،هصشف خَد سا کاّص دادُ ٍ تالش کٌیذ ى سا تشک ًواییذ.
 دس فضای سشتستۀ هٌضل ٍ دس حضَس دیگشاى سیگاس یا قلیاى ًکطیذ تا دیگشاى اص دٍد ى سیة ًثیٌٌذ.
 اگش تصوین داسیذ تاسداس ضَیذ ،قثل اص تاسداسی سیگاس یا قلیاى سا تشک کٌیذ.

 اگش ّوسش یا ّشیک اص اػضای خاًَادُتاى سیگاس یا قلیاى هیکطذ ،تِ اٍ کوک کٌیذ تا تاشک کٌاذ ٍ دس ایاي ساُ اٍ سا تطاَیق
کٌیذ.
 اص کطیذى سیگاس یا قلیاى دس حضَس فشصًذاى خَد جذا" خَدداسی کٌیذ.
 صهاًی سا تشای تفشیح کشدى دس ًظش تگیشیذ ٍ تالش کٌیذ تفشیحات سالوی تشای خاًَادُ خَد تأهیي ًواییذ .فشاهَش ًکٌیاذ کاِ
قلیاى ،یک ٍسیلِ تذخیٌی است ًِ ،تفشیحی!
 هضشات سیگاس ٍ قلیاى سا تِ اػضای خاًَادُ هَصش دّیذ.
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