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                                          «صلوات بر محمد و آل محمد»

 «ملي صادرات غيرنفتي اوج خودباوري»

 

 هاي دخانيدستورالعمل تعيين عاملين مجاز توزيع و فروش فرآورده

 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات( 7)ماده 

 مقدمه

مجلس شوراي اسالمي  1385( قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب شهريورماه 7براساس ماده )

 گردد. هاي دخاني به شرح ذيل تعيين ميروش فرآوردهدستورالعمل تعيين عاملين مجاز توزيع و ف

 تعاريف –فصل اول 

انوني نسبت به عامل مجاز توزيع و فروش محصوالت دخاني: شخص حقيقي يا حقوقي است كه با اخذ مجوزهاي ق -1ماده 

 نمايد. هاي دخاني مجاز اقدام ميخريد و فروش فرآورده

فروش كه داراي  هاي صنفي ذيربط ، براي آندسته از صنوف خردهسط اتحاديهپروانه فروش: مجوزي است كه تو -2ماده 

صادر  ،مي باشند  پروانه كسب و ملت كارت اصناف بوده و براساس اين دستورالعمل مجاز به عرضه و يا فروش كاالي دخاني 

 گردد. مي

-اني براي افراد صنفي عمدهمواد دخ مجوز عامليت: مجوزي است كه توسط شركت دخانيات ايران جهت بازرگاني -3ماده 

 گردد. فروش داراي پروانه كسب و ملت كارت اصناف صادر مي

ون يا هنده آن ، گياه توتاي است كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهاي دخاني: هر ماده يا فرآوردهفرآورده -4ماده 

  تنباكو يا مشتقات آن باشد.

ي       عمده فروش هاي دخاني را از واحدهافي داراي پروانه فروش است كه فرآوردهفروش: فرد صنعامل خرده -5ماده 

 نمايد. تهيه و به مصرف كننده نهايي عرضه مي

هاي ن ، تهيه و به واحدهاي دخاني را از مبادي اوليه توليد و تاميعامل عمده فروش: فرد صنفي است كه فرآورده -6ماده 

 باشد. مجوز عامليت از شركت دخانيات مينمايد و داراي مجاز عرضه مي

 اشند.بكننده نهايي نميفروش مجاز به عرضه محصوالت دخاني خود به مصرفواحدهاي صنفي عمده -1تبصره 

 گردند.فروش محسوب ميكنندگان و شركتهاي پخش كاالي دخاني عمدهكليه توزيع -2تبصره 

 

 

 

 عمده فروش عاملين -مفصل دو                                   

هاي دخاني كه درحال حاضر با شركت دخانيات همكاري داشته و داراي مجوز فرآورده فروشعمدهآندسته از عاملين  -7ماده 

ابالغ اين دستورالعمل نسبت  ماه از زمان 4باشند ، ليكن فاقد پروانه كسب هستند ، موظفند ظرف مدت عامليت از شركت مزبور مي
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هاي بنكداران مواد غذايي ، خواروبار فروش و سقط فروش و سوپر روانه كسب و ملت كارت اصناف از يكي از اتحاديهبه دريافت پ

 باشد. ماركت و ارائه آن به شركت دخانيات مبادرت نمايند ، در غير اين صورت شركت دخانيات موظف به لغو عامليت آنها مي

توليدكنندگان  كنندگان و فروش را به سازمان حمايت مصرفاملين عمدهشركت دخانيات ايران موظف است ليست ع -تبصره

 و پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا اعالم نمايد. 

هاي دخاني كه داراي شماره سريال، برچسب فروش فرآورده هاي دخاني، مجاز به عرضه فرآرودهعاملين عمده -8ماده 

  11برماده هاي وارداتي( نباشد نيستند. با متخلفين عالوه بنديي كليه بستهويژه و درج عبارت مخصوص فروش در ايران )بر رو

 گردد. برخورد مي قانون و مقررات نظام صنفيكنترل ومبارزه ملي بادخانيات طبق  جامعقانون 

 

 

 

 

 

 

 

  فروشعاملين خرده -فصل سوم

ادي مجازتامين ازمب هاي دخاني كهفرآوردهواحدهاي مجاز توزيع و فروش محصوالت دخاني صرفامجازبه عرضه  -9ماده 

 ومقررات نظام صنفي با آنان برخورد مي گردد.  باشند. درصورت تخلف عاملين مزبور،طبق قانوناندميكرده

ماركت و سقط  فروش در هر شهرستان عبارتند از صنوف خواروبار فروش ، سوپرواحدهاي صنفي مجاز خرده -10ماده 

 فروش. 

و  بازرگاني مربوطه فروش مجاز را  به سازمانها يا اداراتهاي صنفي مكلفند ، ليست عاملين خردهاتحاديه -11ماده 

 واحدهای بازرسی و نظارت اصناف اعالم نمايند. 

از  د متريصتا شعاع هاي صنفي مجاز به صدور پروانه فروش مواد دخاني جهت واحدهاي صنفي كه اتحاديه –تبصره 

 باشند. قرار دارند نمي ورزشي و اماکن زيارتیمراكز آموزشي و 

رچسب با شماره سريال و بهايي از قبيل پاكت ، كارتن ، قوطي و لفافه بوده وبنديمحصوالت دخاني بايد در بسته -12ماده 

 يهابنديبر روي كليه بسته« مخصوص فروش در ايران»ويژه شركت دخانيات ايران عرضه يا به فروش برسد درج عبارت 

 محصوالت دخاني وارداتي الزامي است.

 اي ، باز و يا نخي ممنوع است. فروش محصوالت دخاني بصورت فله -تبصره

ه هاي ين مجاز      فرآوردآيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ، عامل 11براساس ماده  -13ماده 

نمايند. در  ( سال سن و يا به واسطه آنها خودداري18خاني به افراد كمتر از )هاي ددخاني موظفند از فروش هرگونه فرآورده

 ست. ( سال سن از طرف خريدار الزامي ا18بر داشتن حداقل )صورت مشكوك بودن سن خريدار ، ارايه مدرك شناسايي مبني

تعريف شده در اين فروش مجاز فروش و خردهشبكه مجاز توزيع محصوالت دخاني صرفا عوامل عمده  -14ماده 

 مي گردد.  باشد و توزيع برخالف اين شبكه تخلف محسوب و با متخلف طبق قانون و مقررات نظام صنفي برخورددستورالعمل مي

ل و ( اين قانون، عرضه محصوالت بدون شماره سريا7: فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده )11ماده 

 ا( ريال ت 2150000وب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از دوميليون يكصد و پنجاه هزار  ) عالمت مص

ال س( ريال جزاي تقدي است و ميزان مجازاتهاي ياد شده براساس نرخ تورم ) هر سه  130000000يكصد و سي ميليون ) 

 وزيران قابل افزايش است. يكبار( با اعالم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران وتاييد هيات
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 هاي خودكار فروش ممنوع است. فروش محصوالت دخاني از طريق اينترنت و دستگاه -15ماده 

يانگر تبليغ محصوالت دخاني مجاز نبايد به نحوي باشد كه نمافروش و عرضه محصوالت دخاني توسط عاملين  -16ماده 

 براي عموم باشد. 

معرض  قالم مذكور دركنندگان و فروشندگان آالت و ادوات استعمال دخانيات از جمله قليان مجاز به نمايش اعرضه -تبصره

 باشند. ديد عموم نمي

ت و مامورين نيروي هاي نظارهاي صنفي و ناظران كميسيوننها و سازماهاي بازرگاني استانبازرسان سازمان -17ماده 

روش ففروش و خردهانتظامي ، دخانيات و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نسبت به بازرسي از واحدهاي صنفي عمده

هاي ه هياتاقدام خواهد نمود و در صورتي كه واحدهاي مزبور مرتكب تخلفات صنفي گردند موارد تخلف را براي رسيدگي ب

وش نمايند. واحدهای صنفی عمده فروش و خرده فرقانون نظام صنفي اعالم مي 72رسيدگي به تخلفات صنفي موضوع ماده 

  موظف به ارائه کارت عامليت فروش مواد دخانی به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاه های فوق الذکر می باشند.

ماكن عمومي و يران موظف است در كليه مراحل اجرايي عمليات بازرسي انيروي انتظامي جمهوري اسالمي ا -18ماده 

گاني ي و بازرهاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكهاي عرضه مواد دخاني همكاري الزم را با مامورين و بازرسان وزارتخانهمحل

 ها و مجامع امور صنفي بعمل آورد.    و دخانيات و اتحاديه

-يينآلي با دخانيات و مي و ساير مامورين ذيربط موظفند در اجراي قانون جامع كنترل و مبارزه مامورين بهداشت -19ماده 

 هاي خود را حسب مورد براي مراجع ذيصالح ارسال دارند.نامه مربوطه و اين دستورالعمل گزارش

يات تهيه و در جلسه مورخ ملي با دخان قانون جامع كنترل و مبارزه 7تبصره و براساس  7ماده و  20اين دستورالعمل در  -20ماده   

 ستاد كشوري كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به تصويب رسيد.  28/1/1387


