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دخانیات هر ساله موجب مرگ 8 میلیون نفر از مردم جهان می شود که 
یک میلیون از این مرگ ها در افرادی که فقط در مواجهه با دود دخانیات 
حاصل از مصرف دیگران هستند وقوع می پذیرد. به منظور حفظ حقوق 
افراد جامعه و تأمین سالمت آن ها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی از 
استعمال دخانیات و مواجهه با دود دست دوم، استعمال هر نوع سیگار و 
سایر مواد دخانی در اماکن عمومی به هر نحو ممنوع گردیده است. طبق 
تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصرف 
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جرم محسوب شده و 
برای متخلفان جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در بند 8 ماده 1 
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات )مصوب 
1386/7/1(، به محل هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم 
مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی،... تحت عنوان اماکن عمومی 
اطالق شده است و مطابق ماده 7 این آیین نامه، به منظور حفظ سالمت 
محصوالت  دود  تحمیلی  استنشاق  برابر  در  محافظت  به ویژه  عمومی 
دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع گردیده است و طبق 
اماکن عمومی موظفند  و مسئوالن  کارفرمایان  آن، متصدیان،  ماده 9 
تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصوالت دخانی در 
نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند. همچنین به موجب 
ماده 91 منشور حقوق شهروندی )مصوب آذرماه 1395(، برخورداری از 
محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر 

و روانگردان، حق شهروندان است.

مقدمه



دستورالعمل اجرایی
با توجه به اینکه ممنوعیت مصرف مواد دخانی و ایجاد محدودیت 
برای  مهم  و  اساسی  گامی  محصوالت  این  فروش  و  عرضه  در 
کنترل و پیشگیری از شیوع مصرف دخانیات به شمار می رود، با 
بهره گیری از تجربیات جهانی در عاری از دخانیات نمودن شهرهای 
مذهبی نظیر مکه مکرمه و مدینه منوره، همچنین اهمیت نقش 
آموزه های دینی در ترویج زندگی بدون دخانیات، مفاد زیر به عنوان 
دستورالعمل اجرایی اماکن مذهبی عاری از دخانیات به شرح ذیل 

ابالغ می گردد:
 مصرف انواع تنباکو )انواع مواد تدخینی شامل سیگار، قلیان و 
پیپ، و انواع مواد غیرتدخینی شامل سیگار و قلیان الکترونیکی و 
دستگاه های حرارت دهنده و تولید بخار تنباکو( در محوطه اماکن 

مذهبی ممنوع است.
 مسئوالن این اماکن تابلوی »اماکن مذهبی عاری از دخانیات« 
با ذکر عبارت ذیل  را در ورودی و بخش های مختلف این اماکن 

نصب نمایند:
»به حرمت این مکان مقدس و سالمتی خود و اطرافیانتان از 

استعمال دخانیات خودداری فرمایید.«
 مسئوالن این اماکن پوستر و پالکاردهایی در ارتباط با مضرات 
مصرف مواد دخانی و مواجهه با دود آن و فواید ترک دخانیات، با 
ذکر احکام شرعی که مصرف دخانیات را منع نموده در قسمت های 

مختلف اماکن مذهبی نصب نمایند.
اماکن مذهبی  استعمال مواد دخانی در محدوده یکصد متری   

ممنوع است. 
 عرضه و فروش سیگار و سایر مواد دخانی در فروشگاه های داخلی 
اماکن متبرکه مذهبی و فروشگاه های اطراف این اماکن تا شعاع 

یکصد متری آن ها ممنوع است.
طالب،  آموزش  برای  را  الزم  هماهنگی  اماکن  این  متولیان   
دخانی  مواد  مضرات  درباره  مذهبی  اماکن  کارکنان  و  خطیبان 

انجام دهند.
 ارائه اطالعات درباره مضرات مواد دخانی توسط خطیبان، مبلغان 
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و مروجان دینی به زائران به صورت توصیه مختصر، آموزش و توزیع 
بروشور انجام می شود.

 مسئوالن این اماکن محل مناسبی را برای آگاهی بخشی و ارتباط 
با عالقمندان در زمینه های مختلف مرتبط با پیشگیری و کنترل 

دخانیات تامین نمایند.
نماز  اعیاد،  سوگواری،  ایام  نظیر  مذهبی  مراسم  از  بهره گیری   
و  اطالع رسانی مردم  برای  به عنوان محملی  دیگر،  موارد  و  جمعه 
استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی در جهت آگاهی بخشی عمومی 
انجام  شایسته  نحو  به  دخانیات  از  پیشگیری  و  کنترل  زمینه  در 

شود.
 مسئوالن و متولیان اماکن مذکور، ناظر بر حسن اجرای دستورالعمل 

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن مذهبی هستند.

پزشـکی آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
دفتـر آمـوزش و ارتقای سـالمت، مرکـز مدیریت 
محیـط  سـالمت  مرکـز  واگیـر،  هـای  بیمـاری 
معاونـت  جامعـه  تغذیـه  بهبـود  دفتـر   / کار  و 
بهداشـت/ مرکـز روابـط عمومی و اطالع رسـانی
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