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 الکلی مشروبات قاچاق گسترش بر موثر عوامل بررسی
 

 پورکبگانی مرضیه

 بَضْز ٍاحذ آساد داًطگبُ ضٌبسی جزم ٍ جشا حمَق رضتِ ارضذ کبرضٌبسی داًطجَی

 

 چکیده

 الکلی هطزٍببت لبچبق هب کطَر ببضذ در هی الکلی هطزٍببت لبچبق گستزش عَاهل تحلیل ٍ بزرسی تحمیك ایي اًجبم اس ّذف

 تعبرضبت سبب هسئلِ ایي کِ گطتِ هَاجِ هختلفی ّبی رٍیِ بب ٍ خَد دیذُ بِ را هختلفی دٍراى حبل بِ تب لبًًَگذاری آغبس اس

 بز هبًعی را آى تَاى هی ٍ است ضذُ هَرد ایي در ٍکال ٍ لضبت سزدرگوی هَجب ًَعی است ٍ بِ ضذُ هحبکن آراء هیبى سیبدی

بق اهزٍسُ در دًیب ًمص هْوی در بز ّن سدى التصبد جَاهع دارد ٍ دٍلتْب ّز کذام بِ داًست. لبچ عبدالًِ یك دادرسی راُ سز

گًَِ ای بِ الذام علیِ آى هی اًذیطٌذ. لبچبق هی تَاًذ هسبئل سیبسی، اجتوبعی ٍ حتی اهٌیتی جَاهع را بِ ضذت تحت تأثیز 

کِ عببرتٌذ اس: لبچبق هَاد هخذر، لبچبق کبال،  لزار دّذ. لبچبق بِ فزاخَر هَضَع آى بِ دستِ ّبی هختلفی تمسین هی ضَد

لبچبق ارس، لبچبق اًسبى ٍ لبچبق هطزٍببت الکلی کِ هَرد اخیز بِ علت ضبْبتی کِ در ببرُ آى ٍجَد دارد هَضَع ایي پژٍّص 

دیذُ ٍ بب رٍیِ ّبی لزار گزفتِ است. در کطَر هب لبچبق هطزٍببت الکلی اس آغبس لبًًَگذاری تب بِ حبل دٍراى هختلفی را بِ خَد 

هختلفی هَاجِ گطتِ کِ ایي هسئلِ سبب تعبرضبت سیبدی هیبى آراء هحبکن ضذُ است ٍ بِ ًَعی هَجب سزدرگوی لضبت ٍ 

آًچِ در ایي پژٍّص حبئش اّویت  ٍکال در ایي هَرد ضذُ است ٍ هی تَاى آى را هبًعی بز سز راُ یك دادرسی عبدالًِ داًست

ى هسبلِ ٍ هعضل بزرسی هی ضَد هبحث لبچبق هطزٍببت الکلی است کِ ببیذ گفت بزاحتی بِ کطَر فزاٍاى هی ببضذ ٍ بِ عٌَا

ٍارد هی ضَد ٍ هتبسفبًِ ضزببت هْلکی بز پیکزُ جبهعِ ٍارد هی کٌذ لذر هسلن آى است کِ لبچبق ایي هَاد بِ کطَر هتبثز اس 

تلف اس یك طزف ٍ بذست آٍردى درآهذ ّبی کالى بزای عَاهل هختلفی است کِ ایي عَاهل ضبهل ًبکبرآهذی ّبی هذیزیتی هخ

 افزادی کِ لبچبق هی کٌٌذ اس طزف دیگز هی ببضذ.
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