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                       به نام خدا                             

  مقدمه  

دخاًیات یه هادُ تسیار سوی ٍ خطزًان 

است وِ هعوَال تا دٍ اسن ضٌاختِ هیطَد: 

 تٌثاوَ ٍ تَتَى $سیگار#

سیگار دارای هادُ خطزًان ٍ هضزی  تٌام •

ًیىَتیي است ٍ  دٍد آى ًهیهش ههَخهة       

تحزیه تافت تٌفسی ٍ افشایص تزضحهات  

ًایچِ ّا هیطَد. تار هَخَد در سیگار در    

ریِ ّا خوع ضذُ  ٍ تاعث ًاراحتی دستگاُ 

 تٌفس هی گزدد.

درصهذ     89طثك آهار ساسهاى تْذاضت خْاًی تیص اس 

ّهای     یه سَم تهیهوهاری   ّای للثی عزٍلی ٍ   تیواری

ضهًَهذ.    ّای تحویلی ایداد هی در تیي سیگاریتٌفسی 

سزهاخَردگی  عفًَت گَش هیاًی  گلَدرد  هیشاى تزٍس 

در وَدواًی وِ ٍالذیي سیگهاری   سزفِ ٍ گزفتگی صذا

  تیص اس وَدواى دارای ٍالذیي غیزسیگاری است. دارًذ

 0دّذ لزار گزفتي تِ ههذت     ًتایح تحمیمات ًطاى هی 

تَاًذ خطزًان تاضذ ٍ    در هعزض دٍد سیگار هیدلیمِ 

ساالًِ عذُ سیادی غیزسیگاری اعن اس هادراى تهاردار     

ّای ًاضی اس سیگهار ٍ     وَدواى ٍ ًَساداى تز اثز تیواری

 گیزًذ.   دٍد سیگار در هعزض خطز لزار هی

 

 

گَیذ  لاًَى خاهع وٌتزل هصزف هَاد دخاًی هی 

ادارات دٍلتی ٍ خصهَصهی     سیگار وطیذى در 

گًَِ هَارد را تِ  است ٍ وارهٌذاى تایذ ایيهوٌَع 

رئیس ادارُ اطالع دٌّذ. تز ایي اساس سیهگهار    

وطیذى ًثایذ در هأل عام تاضذ ٍ اگز دٍد سیگهار  

تِ فضای اداری تزسذ  وارهٌذاى غیزسهیهگهاری    

  حك دارًذ در ایي خصَظ اعتزاض ٍ الذام وٌٌذ.

رٍیذادّای هثثت اختواعی تهِ    
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خس  سزفِ  تزًٍطیت هشهي  ٍ اس ّوِ هْن تهز    

  سزطاى ریِ


