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مبارزه ملی با دخانیات قانون جامع کنترل و 2بند الف ماده دستورالعمل اجرایی   

 (تبلیغات مواد دخانی هايویژگی تعاریف، شمول و) 

 

مجلس  5831ماه مبارزه ملی با دخانیات مصوب شهریور  قانون جامع کنترل و 2بند الف ماده  به استناد

   گی های تبلیغات مواد دخانی به شرح ذیل تعیینژدستورالعمل اجرایی تعاریف، شمول و وی ،شورای اسالمی

 می گردد:

 :تعریف می شودذیل این دستورالعمل در معانی مشروح  دربه کار برده شده اصطالحات  تعاریف: -1ماده 

گیاه  دخانی: هرماده یا فرآورده ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن لمحصو -5-5

ی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت یمواد دارو آن ) به استثناء توتون یا تنباکو یا مشتقات

  باشد.( بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

والت دخانی و شبیه مصرف محص به منظورابزار مصرف دخانیات: به هرنوع وسیله ای که  -5-2

تجهیزات  و سازی آن بکار می رود از قبیل چوب سیگار، قلیان، پیپ، چپق، کاغذ سیگار، فیلتر

 .غیره اطالق می شودقلیان الکتریکی و الکترونیکی و و  سیگار، پیچیدن سیگار و توتون

لوازم التحریر، الی تبلیغی: به هرنوع محصول غیر دخانی از قبیل کاله، جاسوئیچی، کیف، توپ، کا -5-8

غیره که برای تبلیغ، تشویق و ترویج مواد  فندک، پوشش مواد خوراکی، پوشاک، لوح فشرده و

 دخانی بکار می رود، اطالق می شود.

به شکل مستقیم یا غیر مستقیم برای معرفی محصوالت دخانی  به هر گونه اقدام کهتبلیغ وترویج:  -5-4

مصرف  تشویق افراد به خرید و توجه، تحریك وایجاد تصور ذهنی، جلب  ابزار مصرف آن و و

ی دیداری، شنیداری، نوشتاری، الکترونیکی و هرگونه رسانه هااز قبیل  ،مختلفدخانیات از طرق 

از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت،  کارزار رسانه ای

لوح  نمایشگاه، اسالید، بانك های اطالعاتی،ارنما، تتصویری،  اینترانت، شبکه های صوتی و

تولیدات چاپی نظیر  واحدهای صنفی و در تلفن، سامانه های پیام کوتاه، تابلوهای سر فشرده،

برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترچه های راهنما، بسته بندی برچسب کارت معرفی و 

و مانند آنها ، تابلوهای تبلیغاتی ، بنر، پوسترتراکت، بروشور، اطالعیه، بیلبورد ،آگهی نامه ها

مصور نمودن و یا نمایش محصوالت گذاشتن،  شود و همچنین در معرض دید عموم می انجام

 ،اماکن متبرکه دینیاماکن عمومی از قبیل  فروش و مراکز عرضه و در و ابزار مصرف آن دخانی
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ها خانهسینماها، فضاهای عمومی مهمان بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های نمایش، مساجد، 

سراها )رستوران ها(، قهوه خانه ها، کارخانجات، گنجینه کپذیرها، خوراسراها و میهمانو مهمان

مسافربری، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن نقل و  حمل وها ) موزه ها(،  پایانه های 

مراکز آموزشی و پژوهشی،  ها ودانشگاهکتابخانه های عمومی، مدارس، ورزشی، تفریحی، 

   های دولتی و عمومی، نهاد های انقالب اسالمی، وسایط نقلیه عمومی، موسسات و سازمان

محل جمعی دیگر اطالق می وهر نوع مرکز و  رویدادهای خاص  ،میادینها، ها، شهرداری بانك

 گردد.

کار اعم از مکانیکی و الکترونیکی عرضه محصوالت های خوددستگاهبه : خودکاردستگاه فروش  -5-1

 د.شومی  اطالق وکاالی مورد نظر 

محصوالت تخفیف دار: محصوالت دخانی یا غیردخانی که به همراه خرید مواد دخانی با کاهش  -5-6

 ارایه می شود.قیمت یا  بعنوان هدیه تشویقی 

یا بصورت  خدمات تخفیف دار: هرگونه خدماتی که به همراه خرید مواد دخانی با کاهش هزینه و -5-7

 رایگان ارایه می شود.

گمراه کننده و محرک: به هرنوع عبارت از قبیل مالیم، الیت، سبك، کم قطران، کم دود،  عابیرت -5-3

نی و ابزار مصرفی آن با جمالتی بدون دود، یا ذکر خصوصیات و مقادیر اجزای محصوالت دخا

و نظیر آن و سایر " ساخته شده از بهترین نوع توتون و تنباکو، مرغوب ترین نوع فیلتر"نظیر 

   موارد از این قبیل که موجب تغییر نگرش  مبنی بر کم خطر بودن این محصوالت بشود اطالق

 می گردد.

های جذاب دخانی جدید با استفاده از نام تغییر نام مواد دخانی موجود و یا تولید مواد -تبصره

تجاری )برند(   ارزشهای ملی، دینی، ورزشی، هنری و غیره، همچنین ثبت نام مرتبط با

محصوالت دخانی  جدید عالوه بر محصوالت موجود در بازار مصرف به عنوان عامل تشویقی و 

 تبلیغی تلقی می گردد.

شخص حقیقی یا حقوقی است که با اخذ  فروش محصوالت دخانی: امل مجاز توزیع وع -5-9

 فروش فرآورده های دخانی اقدام می نماید. مجوزهای قانونی نسبت به خرید و

عمده فروش: فرد صنفی دارای مجوز عاملیت است که فرآورده های دخانی را از مبادی اولیه  -5-51

 .به واحدهای مجاز خرده فروش عرضه می نماید تامین، تهیه  و تولید و
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فروش: فرد صنفی دارای پروانه فروش است که فراورده های دخانی را از واحدهای عمده خرده  -5-55

 به مصرف کننده نهائی عرضه می کند. فروش تهیه و

حمایت مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریك افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع تشویق، ، تبلیغهر نوع  -2ماده 

 است.

 از:ند حمایت عبارتتشویق و مصادیق تبلیغ،  -3ماده

هرگونه تبلیغ، ترویج، معرفی و نمایش مستقیم و غیر مستقیم محصوالت دخانی و ابزار  -8-5

ممکن از حقوقی از هر طریق  مصرف آن و نمایش استعمال  دخانیات توسط اشخاص حقیقی و

 غیره ، مناطق فروش وهاقبیل رسانه

اجتماعی، ورزشی و  فرهنگی، ایجاد ارتباط میان رویدادها و مناسبت های برایهر گونه اقدام  -8-2

محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن به روش های مستقیم یا  صنایع دخانی، آن با از قبیل

 غیر مستقیم

اسباب بازی، شیرینی،  محصوالت غیر دخانی از قبیلکاالی تبلیغی و تولید، توزیع و فروش  -8-8

ی دیگر و بسته بندی های مربوطه شبیه به سیگار، کاال و ت و یا هرشیءلوازم التحریر، تنقال

 و ابزار مصرف آن سایر مواد دخانی

 تولید محصوالت خوراکی و غیره و استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در -8-4

 بالعکس

صادر  ،دگانوارد کنن ،تولید کنندگانحمایت مادی ومعنوی مستقیم و غیر مستقیم هرگونه  -8-1

از قبیل ی عمومی )مکان ها از و ابزار مصرفی آن محصوالت دخانیعرضه کنندگان  و کنندگان 

کاران،  از قبیل ورزش)اشخاص یا گروه ها  غیره(، و عمومی تفریحی و اماکن ،باشگاه ها

و غیره(، دستگاه های اجرایی،  احزاب سیاسی ،انتخاباتی  نامزدهای سیاستمداران، ،مندانهنر

 هاو مانند آن ها، موسسات عام المنفعه، خیریه هاسازمان

خرده  عمده فروشان و ازتوسط تولید کنندگان و وارد کنندگان  مادی ومعنویهرگونه حمایت  -8-6

 و ابزار مصرفی آن فروش محصوالت دخانی  تسهیل و یا تشویق درفروشان برای 

رزه با دخانیات غیر از مجاری حاکمیتی نظیر وزارت بهداشت، درمان هرگونه فعالیت تبلیغی مبا -8-7

های مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با وآموزش پزشکی، دستگاه های مرتبط و سازمان
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توسط تولید کنندگان، وارد کنندگان، صادرکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت  ،دخانیات

 دخانی و ابزار مصرف آن

توزیع مجاز مواد دخانی و ابزار مصرفی آن از صنایع  عوامل فروش و دریافت هرگونه کمك -8-3

 دخانی

جلسات یا اجتماعات تحت عنوان اجرای  ازبانی صنایع دخانی یبرگزاری، مشارکت یا پشت -8-9

کنوانسیون کنترل دخانیات، پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصوالت دخانی و قوانین 

عناوین مشابه دیگر و دعوت از گروه های مرجع و  ت ومقررات مربوط به کنترل دخانیا و

 یحاکمیتبخش کارکنان 

محصوالت نمایشی تولید شده از قبیل فیلم های کلیه نمایش صحنه های استعمال دخانیات در  -8-51

هر  و ولیدات نمایشی خانگی،  تخارجی، تئاترها و بازی ها در رسانه ملی، سینماها داخلی و

 گونه نمایش تصویری

فیلم، تئاتر، کلیه محصوالت نمایشی از قبیل صحنه های استعمال دخانیات در تولید نمایش  -8-55

 نمایش خانگی و مانند آنها هایرایانه ای، فیلم هایبازی

 یا کارت الکترونیکی، ارائه کوپن خودکاردستگاه فروش  محصوالت دخانی از طریق فروش -8-52

غیردخانی  تخفیف دار دخانی وو خدمات هدایا یا محصوالت پرداخت خرید محصوالت دخانی، 

هرگونه فروش ویژه دیگر این دخانی و  موادبه ازاء خرید محصوالت دخانی یا به همراه 

 خرده فروش توسط عوامل مجاز عمده و محصوالت

 هر نوع تعابیر گمراه کننده روی بسته بندی و لفاف محصوالت دخانی  استفاده از  -8-58

 محصوالت دخانی جهت سنجش ذائقه ها و بازاریابی این محصوالتارائه نمونه های رایگان از  -8-54

تجاری شرکت های تولید کننده مواد دخانی و نام خاص فرآورده های  نشان نام و هرگونه درج -8-51

 کاالهای غیر دخانی  محصوالت وکاالهای تبلیغی، دخانی برروی 

 هایپایانه ها واین دستورالعمل، مناطق آزاد تجاری، بازارچه 4-5در بند  ذکر شده کلیه اماکن عمومی  -4 ماده

 تبلیغات محصوالت دخانی می باشند.مشمول ممنوعیت  مرزی

و مبارزه با در نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل  تبصره 5و  بند 26ماده و 1 این دستورالعمل در  –5ماده

 رسید.به تصویب  5898/ 27/16مورخ   دخانیات


