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بسته بندی ساده محصوالت دخانی
کنترل دخانیات به اجرای اقدامات چند بخشی جامعی بستگی دارد که 
در یک روش تکمیلی با هم عملی می شوند. این امر در کنوانسیون کنترل 
دخانیات سازمان بهداشت جهانی )WHO FCTC( به عنوان یک ابزار 
کاهش مصرف  و  دخانی  ترویج محصوالت  با  مقابله  برای  بین المللی 
کشورهای  چارچوب،  این  در  کنوانسیون  است.  شده  محقق  دخانیات 
اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش تقاضای  را وادار به اجرای  عضو 
تقاضا  کاهش  مورد  در  کنوانسیون  الزامات  می کند.  دخانی  محصوالت 

شامل مواد زیر است:
ماده 6 : افزایش قیمت محصوالت دخانی از طریق اقدامات مالیاتی؛

ماده 8 : محافظت از افراد در برابر قرار گرفتن در معرض دود محصوالت 
دخانی )اماکن عمومی عاری از دخانیات(؛

ماده 9: وضع مقررات و نظارت بر مواد تشکیل دهنده فرآورده های دخانی؛
ماده 10: وضع مقررات درباره انتشار اطالعات در خصوص مواد متشکله 

محصوالت دخانی؛
ماده 11: الزامات مربوط به بسته بندی و درج هشدارهای بهداشتی روی 

محصوالت دخانی؛
ماده 12: آموزش، اطالع رسانی و آگاه کردن مردم؛

ماده 13: ممنوعیت جامع تبلیغ ، ترویج و حمایت از دخانیات؛ و
ماده 14: ارایه خدمات پیشگیری و ترک دخانیات.

بسته بندی ساده به عنوان یک اقدام موثر و مکمل برای سایر الزامات مبتنی بر کاهش 
تقاضا و در راستای ماده 11 کنوانسیون برای جلوگیری از تبلیغ دخانیات و بازاریابی 
حاضر،  حال  در  است.  شده  معرفی  بهداشت  جهانی  سازمان  سوی  از  دخانی  صنایع 
استرالیا تنها کشور عضو کنوانسیون کنترل دخانیات است که از سال 2012 سیاست 
بسته بندی ساده را اجرا نموده است. فرانسه، ایرلند و انگلستان هر کدام قوانینی را در 
سازمان جهانی  رسانده اند.  تصویب  به  در سال 2016  بسته بندی ساده  انجام  زمینه 
سال  دخانیات  بدون  جهانی  روز  کلیدی،  سیاست  این  اجرای  ترویج  هدف  با  بهداشت 

2016 را با این عنوان نام گذاری نموده است.
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 تعریف بسته بندی ساده
در بازاریابی و تجارت، بسته بندی عنصر مهمی در تبلیغ و ترویج هر کاال به شمار می آید. 
صنایع دخانی نیز از این قابلیت برای ترویج محصوالت مرگ آور خود استفاده می نمایند. 
افزایش  و  مشتری  جذب  برای  روشی  عنوان  به  دخانی  محصوالت  جذاب  بسته بندی 
توجه مصرف کنندگان از طریق کاربرد رنگ های مورد توجه و کم کردن سایز بسته ها و نخ 
سیگار با استفاده از کلمات اغواکننده نظیر مالیم، الیت و غیره از سوی این صنایع به کار 

گرفته شده است.
از  استفاده  مربوطه،  راهنمای  و  دخانیات  کنترل  کنوانسیون   11 ماده  الزامات  طبق 
روش هایي که اغواکننده، فریبنده و گمراه کننده باشد یا احتماالً در مورد ویژگیها، تأثیرات 
بهداشتي، خطرات یا دود آن تأثیر کاذبي به جا بگذارد، از جمله کاربرد هر اصطالح یا 
عنوان یا عالمت تجاري یا عالمت مجازي یا هر نشانه دیگري که مستقیم یا غیرمستقیم 
این تأثیر کاذب را ایجاد کند که یک فرآورده خاص دخاني خطرات و مضرات کمتري از 
سایر فرآورده هاي دخاني دارد، ممنوع است. این عناوین و اصطالحات ممکن است شامل 

عبارتي مثل »مالیم«، » سبک«، »کم جرم« یا » فوق العاده مالیم« باشد.
ترویج  برای  دخانی  صنایع  تالش  کردن  محدود  منظور  به  ساده  بسته بندی  سیاست 

محصوالت دخانیات و کاهش مصرف این محصوال مرگ آور به کار گرفته می شود.
اهداف بسته بندی ساده

منع مردم از شروع استعمال دخانیات؛ 	•
تشویق مردم به ترک استعمال مواد دخانی؛ 	•

کمک به افرادی که استعمال دخانیات را ترک کرده یا سعی به ترک آن دارند؛ 	•
کاهش جذابیت محصوالت دخانیات برای مصرف کنندگان و افرادی که در خطر شروع  	•

مصرف هستند؛
اغواکننده،  کلمات  نظیر  دخانی  محصوالت  بسته بندی  عناصر  سایر  بالقوه  کاهش  	•

مارک تجاری، به جز هشدارهای بهداشتی؛
افزایش تأثیرپذیری و اثربخشی هشدارهای بهداشتی در بسته بندی محصوالت دخانی؛ 	•

برای گمراهی مصرف کنندگان و کم نشان دادن  کاهش فضای مورد استفاده صنایع  	•
خطرات مصرف دخانیات در بسته بندی این محصوالت؛

تغییر نگرش، عقاید و رفتار مربوط به استعمال دخانیات از طریق انتقال پیام های موثر  	•
بهداشتی و اطالع رسانی عمومی؛ و

شکل گیری دوباره هنجارهای اجتماعی و قبیح نمودن استعمال دخانیات برای ترویج  	•
سالمتی.
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 نتایج اثربخشی هشدارهای بهداشتی
مصرف کنندگان  افراد،  بهداشتی  هشدارهای 
استعمال  به  مربوط  خطرات  درباره  را  دیگران  و 
دخانیات آگاه کرده و از مصرف دخانیات منع می کند. 
مطالعات انجام شده در مورد بسته بندی ساده نشان 
هشدارهای  اثربخشی  روش،  این  که  است  داده 
بهداشتی بر روی بسته بندی دخانیات را افزایش 
می دهد. این مطالعات حاکی از آن است که اثرات 
هشدارهای بهداشتی با افزایش سایز و اندازه آنها 
روی بسته بندی محصوالت دخانی افزایش می یابد.

 تاثیر بسته بندی ساده در کاهش شیوع استعمال دخانیات
کاهش شیوع استعمال دخانیات تنها هدف بسته بندی ساده نیست. با این وجود، عقالنی و 
منطقی است که انتظار داشته باشیم زمانی که بسته بندی دخانیات جذابیت کمتری داشته 
باشد، شیوع استعمال دخانیات کاهش خواهد یافت. از آنجایی که بسته بندی ساده به عنوان 
بخشی از یک روش چندبخشی جامع برای جلوگیری از استعمال دخانیات اجرا می شود و 
تقویت کننده سایر اقدامات جاری کنترل دخانیات است، معموالً جداسازی تأثیر بسته بندی 
ساده بر شیوع استعمال دخانیات کار ساده ای نیست. بسته بندی ساده در یک پکیج سیاستی، 
سایر روش های کاهش تقاضا را  نظیر افزایش مالیات، اطالع رسانی و درج هشدارهای بهداشتی، 
ممنوعیت تبلیغات و افزایش حمایت از ترک دخانیات، در بر می گیرد. برخی از نتایج اجرای 

سیاست بسته بندی ساده در استرالیا به شرح ذیل اعالم شده است:
کاهش 2،3 در صد شیوع روزانه افراد سیگاری باالی 14 سال از 12/8 درصد در سال  	•

2013، در مقایسه با 15.1 درصد در سال 2010؛
کاهش 1.6 درصد مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی از سال 2011 تا 2014 )از  	•

6.7 درصد به 5.1 درصد (؛ و
کاهش میزان استعمال دخانیات روزانه در بین بزرگساالن )18 ساله و باالتر( از 16.1 درصد  	•

در سال های 2011 و 2012 به 14.5 درصد در سالهای 2014 و 2015.

 سایر مطالعات انجام شده درباره تاثیر درج تصاویر هشداردهنده روی بسته بندی محصوالت 
دخانی

در برزیل 6 ماه پس از اجرایي شدن تصاویر هشداردهنده دخانیات روي بسته بندي هاي  	•
ترک  خدمات  از  استفاده  و  مشاوره  براي  تلفني  تماس هاي  تعداد  دخاني،  محصوالت 

دخانیات حدود 9 برابر افزایش یافته است؛

نمو نه هایی از بسته بندی ساده پاکت های سیگار در استرالیا
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از اجرایي شدن تصاویر هشداردهنده  •	6 ماه پس 
دخانیات روي بسته بندي هاي محصوالت دخاني در 
زالندنو، ثبت نام در خطوط مشاوره تلفني 14درصد 
افزایش نسبت به دوره مشابه در 6ماه قبل داشته 

است؛
روي  بر  هشداردهنده  تصاویر  نصب  نیز  •	درایران 
از  پاکت سیگار در سال 1387 علت مراجعه بیش 
20درصد مردان و10درصد زنان به کلینیک هاي ترک 

دخانیات درتهران شده است.

 مقررات ملی در مورد درج پیام های هشداردهنده روی بسته بندی محصوالت دخانی
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1385 مجلس شورای اسالمی: 	•

ماده 1 - به منظور برنامه ریزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سالمت عمومي ،   -
ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانیات تشکیل مي شود.

ماده 2 - وظایف ستاد به شرح زیر است:  -
الف - تدوین دستورالعمل اجرایي مربوط به تعاریف ، شمول و ویژگي هاي تبلیغات   -

ب - تدوین و تصویب برنامه هاي آموزش و تحقیقات با همکاري دستگاه هاي مرتبط   -
ج - تعیین نوع پیام ها، هشدارها، تصاویر و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي ، اقتصادي ،   -

بهداشتي و سالمتي دخانیات و دوره هاي زماني آن ، موضوع ماده )5( این قانون 
ماده 5 - پیام هاي سالمتي و زیان هاي دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد )50   -

درصد( سطح هر طرف پاکت سیگار )تولیدي - وارداتي ( را پوشش دهد.
تبصره - استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند مالیم ، الیت ، سبک و مانند آن ممنوع گردد.  -

دستورالعمل اجرایي الصاق هشدارهاي بهداشتي بر روي بسته هاي سیگار و مواد  	•
دخاني مصوب ستاد کشوری کنترل دخانیات در سال 1387

بر اساس بند ج ماده 2 و ماده 5 قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات دستورالعمل 
اجرایي الصاق هشدارهاي بهداشتي بر روي بسته هاي سیگار و سایرمواد دخاني)توتون 

وتنباکو( تولید داخل و وارداتی به شرح ذیل تعیین می گردد:

افزایش تعداد تماس هاي تلفني پس از اجراي تصاویر 

هشداردهنده بهداشتي در برزیل طي ژانویه تا جوالي 2002
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 نوع و محل درج هشدار
ماده 1- هشدارها بایدبه صورت تصویری و نوشتاری بر سطوح جلویي و پشتي بسته 
سیگار یا کلیه سطوح اصلي بسته سیگار یا سایر بسته بندي هاي مواددخاني )توتون 
باید اطمینان یافت که هشدارها و پیام هاي بهداشتي به وضوح  وتنباکو( درج گردند و 

قابل رویت باشند.
ماده2 - هشدارها باید در قسمت فوقاني سطوح بسته سیگار درج گردند تا بیشتر در 

معرض دید باشند.
ماده3 - هشدارها باید به نحوي درج شوند که بازکردن درب بسته سیگار مانع دیده شدن 

هشدارهاي نوشتاري یا تصویري نشود.

 اندازه حروف
ماده4 - هشدارهاي بهداشتي باید حداقل 50درصد هر یک از سطوح بسته سیگار یا 
سایر بسته بندیهاي مواددخاني)توتون وتنباکو( را پوشش دهند. حروف مورد استفاده 
باید حروف بزرگ و توُپر )Bold( باشند. رنگ و نوع خط مورد استفاده باید به شکلي 

باشد که حداکثر وضوح و چشمگیري را داشته باشد.

 رنگ
ماده5 - هشدارهاي تصویري نباید سیاه و سفید باشند بلکه باید از تصاویر چهار رنگ 
استفاده نمود. در صورت وجود بخش نوشتاري در هشدار، بایستي رنگ نوشته ها در 

تضاد با رنگ تصاویر و زمینه باشد تا وضوح و چشمگیري پیام ها افزایش یابد.
ماده6 - رنگ زمینه پاکت سیگار و بسته بندي هاي مواددخاني باید روشن و به گونه اي 
باشد که موجب کم اثر شدن جلوه و وضوح تصاویر هشدارهاي بهداشتي مورداستفاده 

برروي بسته هاي مذکور نشود.

 چرخش هشدارها
ماده7 - هشدارهاي درج شده روي بسته هاي سیگار و سایر بسته بندیهاي مواد دخاني 
)توتون وتنباکو( باید هر دوسال یکبار تغییر کنند. یک فاصله زماني شش ماهه براي به 
فروش رسیدن وتمام شدن بسته هاي واجد هشدارهاي قدیمي در نظر گرفته مي شود 
که در این فاصله هر دو نوع بسته بندي مواد دخانی حاوي هشدارهاي جدید و قدیم در 

بازار وجود خواهند داشت.
و  سیگار  مارک هاي  انواع  روي  درج  براي  هشدارتصویري  نوع  انتخاب   - ماده8 
بسته بندي هاي سایر مواد دخاني )توتون وتنباکو( با تأیید و نظر ستاد انجام مي پذیرد.
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 محتواي پیام ها
انتخاب شوند که گروه هاي مختلف جمعیتي را تحت  باید به نحوي  – پیام ها  ماده9 
را  آنها  تأثیرگذاري  مي تواند  مختلف  و  متفاوت  پیام هاي  از  استفاده  دهند.  قرار  تأثیر 

افزایش دهد. پیام ها مي تواند موارد زیر را شامل شود:
الف. آثار زیانبار بهداشتي ناشي از استعمال دخانیات

ب . توصیه به ترک استعمال مواد دخاني
ج . طبیعت اعتیادآور مواددخاني

د . آثار زیانبار اقتصادي، اجتماعي و محیطي استعمال دخانیات
ه . آثار زیانبار استنشاق تحمیلي دود سیگار توسط غیرسیگاري ها

 زبان
ماده10 - هشدارهاي متني باید به زبان فارسي باشند.

 زمان درج هشدارهاي تصویري
ماده11 - وزارت صنایع ومعادن )شرکت دخانیات ایران ( موظف است شش ماه پس از 
پیام هاي بهداشتي مصوب ستاد کشوري کنترل و  این دستورالعمل، هشدارها و  ابالغ 
با دخانیات را روي پاکتهاي سیگارو بسته بندي هاي سایر مواد دخاني )توتون  مبارزه 

وتنباکو( تولید داخل و وارداتی درج نماید.

 عرضه محصوالت دخاني
ماده12 - شش ماه پس از ابالغ هشدارها و پیام هاي بهداشتي به وزارت صنایع و معادن 
)شرکت دخانیات ایران(، تولید و واردات هرگونه محصول دخاني بدون پیام هاي مصور 
غیرقانوني محسوب مي گردد. زمان جلوگیري کامل از فروش و عرضه محصوالت دخاني 

بدون پیام هاي مصور از طریق ستاد اعالم مي گردد.
بند ج ماده 2 و ماده 5 قانون جامع  بر اساس  این دستورالعمل در 13 ماده  ماده13- 
در جلسه مورخ 1387/1/28 ستاد کشوری  و  تهیه  با دخانیات  ملی  مبارزه  و  کنترل 

کنترل و مبارزه با دخانیات به تصویب رسید.



قلیان ها را گلدان کنیم

بسته آموزشی و اطالعاتی هفته ملی بدون دخانیات
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 تصاویر هشداردهنده مصوب ستاد کشوری کنترل دخانیات:
مصرف سیگار از عوامل 
عمده بروز سرطان دهان 

و لب میباشد. این نوع 
سرطان مشکالتی در 

جویدن و بلعیدن ایجاد 
می نماید

مواجه با دود سیگار،قلیان 
ومواد دخانی مصرف شده 
توسط  والدین واطرافیان باعث 
ایجاد و تشدید بیماریهای 
تنفسی،  آسم و عفونت گوش 
میانی می شود

بیماری برگر 
بر اثر کشیدن 
سیگار

افراد سیگاری 2 برابر 
بیشتر از افراد غیر 

سیگاری در معرض خطر 
ابتال به انواع سرطانهای 

پوست هستند

 تصاویر درج شده روی بسته بندی های محصوالت دخانی از زمان تصویب قانون تا کنون:

استعمال دخانیات سبب 
بروز  آسیب های جدی 
به مخاط دهان و زبان و 
در نهایت سرطان زبان 

می شود

استعمال دخانیات سبب 
آسیب های جبران ناپذیری به 
بافت چشم ، اعصاب مرکزی 
بینایی و در نهایت کوری می 
شود.


