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دخانیات تهدیدی برای محیط زیست ما

روز جهانی نه به دخانیات
Tobacco: Threat to our environment

World No Tobacco Day

World No Tobacco Day 
روز جهانـــی نه به دخانیـات



به مناسبت روز جهاین

نه به دخانیـــات

ــورد  ــی  م ــاله 31 م ــر س ــات ه ــه دخانی ــه ب ــی ن روز جهان
پاسداشــت قــرار می گیــرد تــا عمــوم افــراد را نســبت بــه 
خطــرات اســتعمال دخانیــات آگاه کنــد. از ســویی هــدف 
ایــن روز آگاهــی بخشــی نســبت بــه شــیوه هــای تجــاری 
مختلفــی اســت کــه تولیــد کننــدگان بــرای جلــب مصــرف 
ــدف  ــت ه ــد و در نهای ــتفاده می کنن ــدگان از آن اس کنن
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ارتقــا ســطح دانــش افــراد بــرای خــود مراقبتــی و دفــاع 
از حــق ســالمت خــود بــا نــه گفتــن بــه اســتعمال انــواع 
فراورده هــای دخانــی اســت. تاریخچــه پاسداشــت ایــن 
روز بــه ســال 1988 بــاز می گــردد، زمانــی کــه کشــورهای 
ــرای  ــد ب ــالش کردن ــت ت ــی بهداش ــازمان جهان ــو س عض
جلــب توجــه همگانــی بــه اپیدمــی دخانیــات و مــرگ و 
ــرار  ــورد نکوداشــت ق ــن روزی را م ــر ناشــی از آن چنی می
داده و فرهنــگ پیشــگیری را توســعه دهنــد. از ســویی هر 
ســاله بــرای چنیــن روزی شــعاری انتخــاب می شــود کــه 
ــرای محیط زیســت  ــات تهدیــدی ب شــعار امســال »دخانی

مــا« انتخــاب شــده اســت.
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هــدف از چنیــن شــعاری ایــن اســت کــه تمامــی افــراد 
نســبت بــه تاثیراتــی که کشــت، تولیــد و توزیــع دخانیات 
بــر روی محیــط زیســت می گــذارد آگاه شــوند. تــا ایــن 
مهــم دلیلــی باشــد بر اینکــه اســتعمال کننــدگان دخانیات 
نســبت بــه قطــع مصــرف آن مصمم تــر شــوند. بــه عنوان 
ــاالنه ــار س ــد و انتش ــا تولی ــات ب ــت دخانی ــه صنع  نمون
84 میلیــون تــن گاز گلخانــه ای منجــر بــه تغییــرات آب و 
ــاند.  ــیب می رس ــتم آس ــه اکوسیس ــود و ب ــی می ش هوای
از ســویی ســاالنه 3.5 میلیــون هکتــار زمیــن بــرای 
کشــت تنباکــو از بیــن مــی رود و ایــن بــدان معنــا اســت 
کــه صنعــت دخانیــات از جملــه عوامــل موثــر در جنــگل 
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زدایــی اســت. جنــگل زدایــی بــرای مــزارع تنباکــو باعــث 
تخریــب خاک و بــازده نامناســب برای هر گونــه محصول 
یــا پوشــش گیاهــی می شــود. بــه عبارتــی هــر ســيگاری 
كــه كشــيده می شــود بــه معنــای واقعــی كلمــه منابعــی 
ــه  ــی ک ــتند، منابع ــاب هس ــه كمي ــود ك ــوزانده می ش س

وجــود مــا بــه آنهــا بســتگی دارد.  
لــذا در چنیــن روزی همــگان فراخوانــده می شــوند تــا بــا 
»نــه بــه دخانیــات« بــرای حفــظ محیط زیســت و حفــظ 
ــن  ــا بدی ــوند، ت ــر ش ــر و مصمم ت ــاب متحد ت ــع کمی مناب

طریــق زمیــن فضــای امن تــری بــرای زندگــی شــود.
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600,000,000
درختانی که برای تولید سیگار بریده شده اند.

84,000,000
تن CO2 در هوا منتشر می شود و دمای جهانی را افزایش می دهد.

22,000,000,000
لیتر آب برای تولید سیگار مصرف می شود.
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آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین تقاطع شیخ 
فضل اهلل نوری و شهید چمران، جنب ساختمان معاونت 
دانشجویی و فرهنگی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

شماره تلفن پذیرش: ۸۶۷۰۳۵۴۱ - ۸۸۶۲۲۶۴۳
۰۹۰۱۸۸۵۵۵۸۰ :)hot line(شماره تلفن مشاوره تلفنی

اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 https://instagram.com/counseling.iums

سایت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 https://counseling.iums.ac.ir

با اشتراک گذاری ما را در همرسانی یاری بفرمایید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مرکز مشاوره دانشجویی

طراح گرافیک: حمیدرضا منتظری
M o n t a z e r i . a r t w o r k

https://www.instagram.com/montazeri.artwork/

