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آحادجامعه بشري دراقصی نقاط کره خاکی در معرض خطرات گوناگونی  قرار داردکه سالمتی وي 
براسـاس بـار   ) دخانیات، الکل وداروهاي غیرمجاز(مصرف مواد اعتیاد آور . را مدام تهدید می نمایند

خطربرتر جهانی محسوب میگردند، که مسئول بـیش از یـک  10بیماریی که ایجاد می نمایند ازجمله 
استعمال دخانیات که در شایعترین شـکل آن بصـورت مصـرف    . سوم از موارد مرگ درجهان هستند

سیگارکشـیدن خطرمـرگ دراثـر    . سیگار وقلیان نمود بارزي دارد، مهمترین معضل عصر حاضر است
ســرطان ریــه، ســرطان قســمت فوقــانی دســتگاه گــوارش وتنفســی ، بیماریهــاي قلبــی ،ســکته مغــزي  

هرچند کاهش آهسته ولی مداوم مصرف سیگار . نفسی را به شدت افزایش میدهدوبیماریهاي مزمن ت
دهه که عمدتاً در مردان روي داده باعث کاهش نسـبی بـروز   5درکشورهاي صنعتی وپیشرفته درطی 

درصـد مـردان سـیگاري    60در آسـیا  ولی متاسـفانه  سرطان ریه در همان جنس در سالهاي اخیر شده
طـی  سـال هـاي    . د کودکان جهان در معرض دود دست دوم قرار دارنـد درص40هستند و در حدود 

پروفایـل مصـرف دخانیـات درکشـورمان نشـان      .  اخیر مصرف سیگار در کشور دو برابر شـده اسـت  
میدهد نسبت زنان مصرف کننده زیاد و سن شروع دخانیات کم و تعداد نخ مصرفی سـیگار افـزایش   

نسبت افراد سیگاري باالتر از میانگین کشوري و سن شروع یزآذربایجان غربی ندر استان.یافته است
درصد کودکان استان حـداقل در هفتـه یکبـار    50بیش از . مصرف پایین تر از میانگین کشوري است
درصـد چایخانـه هـاي اسـتان قلیـان سـرو میشـود و        61در . در معرض دود دست دوم قرار می گیرنـد 
کشـورمان از جملـه معـدود    . یافتـه اسـت  از پیش گسترش استفاده از آن در عرصه هاي عمومی بیش 

کشورهاي جهان است که زیرساخت هاي قانونی جهت کنترل  دخانیات را در مراجع ذیربط قـانونی  
اجـراي مـداخالت ترکیبـی    . به تصویب رسانده و برنامه هاي کنترلی فراگیري را دردست اجـرا دارد 

دي بـرروي پاکـت هـاي سـیگار، کنتـرل مصـرف       نظیر ممنوعیت تبلیغ دخانیات، درج هشدارهاي ج
دخانیات در اماکن دربسته و اخذ مالیات از محصوالت دخانیات بخشی از تمیهیدات قانونی است که 
به موازات آموزش و ارتقاي سالمت و برنامه هاي ترك دخانیات توسـط وزارت بهداشـت درمـان و    

. خانیات اجرا میشودآموزش پزشکی و دانشگاههاي علوم پزشکی جهت کاهش مصرف د
درصدي مالیات بر مصرف 10مطالعات انجام گرفته در کشورهاي مختلف نشان داده است با افزایش 

درصد کاهش مییابد و این کاهش بیشتر بـه جوانـان، افـراد کـم     2-10دخانیات میزان مصرف سیگار 
. شنددرآمد و زنان مربوط میشود که در کشورمان از نسبت باالیی برخوردار میبا

بررسی هاي محیطی نشان میدهد متاسفانه قاطبه مردم و اکثر مدیران از وجـود قـانون کنتـرل مصـرف     
دخانیات و آیین نامه اجرایی آن اطالع نداشته و همین امر اجـراي قـانون بـا نقـش بازدارنـدگی را بـا       

خصـوص  مشکل مواجه میسازد، مجموعه حاضر تالشی است براي ارتقاي آگاهی هاي اجتمـاعی در  
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پتانسیل ها و بهره مندي از مفاد قـانون جهـت کـاهش و کنتـرل مصـرف دخانیـات ، کـه در راسـتاي         
تهدید کننده بهداشت همگانی، نهادینه شدن سالمت درکاهش خطرات سالمت محور دولت رسالت

عملـی  . تماعی میباشد،  تهیه شـده اسـت  اجتقنینی، حقوقی و هايبسترسازينیزودر همه سیاست ها 
کـاهش  اقدامات بازدارنده جهـت کـاهش دسترسـی و محـدودیت مصـرف سـیگار کـه مـآال        دن ش

با مشارکت مردم در فرآیند سالمتی تحت عنوان خود مراقبتی بیش خطرات آنرا درپی خواهد داشت 
مفـاد  اجـراي  اي و مشـارکت بـین بخشـی در   برنامه اقدامات باامید است.   از پیش فراهم خواهد شد

اجتمـاعی نیـز از شـیوع    –که در طبقات پـایین  اقتصـادي   خطیر این رفتار غیربهداشتی قانون عوارض 
...انشاءا. یابدکاهش باالیی برخوردار است 

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ان غربی و مرکز بهداشت استان آذربایج
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با دخانیات که در جلسه علنی روز ملی قانون جامع کنترل و مبارزه 

و پنج مجلس سیصد و هشتادوچهارشنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار

به تائید شوراي نگهبان 5/7/1385شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

بالغ دولت ابه11/7/1385مورخ 107686/15طی نامه شماره بود، رسیده 

توسط رئیس جمهور وقت به 24/7/85مورخه 83150نامه شمارهوطی 

.گردیدابالغ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا 



٤

جناب آقاي -جناب آقاي دکتر داود دانش جعفري وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی

حجت االسالم والمسلمین - مهندس محمود فرشیدي وزیر محترم آموزش و پرورش

جناب آقاي منوچهر متکی -جناب آقاي غالمحسین محسنی اژه اي وزیر محترم اطالعات

جناب آقاي دکتر سید مسعود میر کاظمی وزیر محترم - وزیر محترم امورخارجه

-جناب آقاي دکتر محمد سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فتاوري اطالعات-بازرگانی

جناب آقاي مهندس محمدرضا اسکندري -باسی وزیر محترم تعاونجناب آقاي دکتر ع

سردار سرتیپ پاسدار مهندس -وزارت محترم دادگستري-وزیر محترم جهاد کشاورزي

جناب آقاي مهندس محمد -مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

زاهدي وزیر جناب آقاي مهندس محمد مهدي -رحمتی وزیر محترم راه و ترابري

جناب آقاي دکتر حسین صفار هرندي وزیر محترم - محترم علوم، تحقیقات و فناوري

آقاي دکتر سید محمد جهرمی وزیر محترم کار و امور –فرهنگ و ارشاد اسالمی 

حجت -جناب آقاي مهندس مصري وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی-اجتماعی

جناب آقاي -ر محمدي وزیر محترم کشوراالسالم والمسلمین جناب آقاي مصطفی پو

جناب آقاي دکتر علیرضا –مهندس محمد سعیدي کیا وزیر محترم مسکن و شهرسازي 

جناب آقاي سید کاظم وزیري هامانه وزیر –طهماسبی وزیر محترم صنایع و معادن 

سرکارخانم دکتر فاطمه -جناب آقاي مهندس پرویز فتاح وزیر محترم نیرو- محترم نفت

ادي ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست جو
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با سالم و تحیات 

همانگونه که مستحضرید دخانیات عامل اصلی ): ص( با صلوات بر محمد و آل محمد 

میلیون نفر در جهان 5مرگ و میر در سالهاي اخیر بشمار می رود و ساالنه موجب مرگ 

ستعمال آن زیان آور بوده و موجب می شود، استنشاق تحمیلی دود دخانیات نیز مانند ا

.ایجاد و تشدید بیماریهاي قلبی و عروقی و سرطانها می شود 

مصوب مجلس 11/7/85با عنایت با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مورخ 

و به منظور اجراي مطلوب قانون مذکور و حفظ ) تصویر پیوست ( شوراي اسالمی 

دارات تابعه آن وزارت، خواهشمند است دستور فرمائید سالمت کارکنان شاغل در ا

ضمن ابالغ ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی متعلق به آن وزارتخانه، 

قانون فوق 13کارکنانی که در محیط هاي کاري دخانیات مصرف می کنند مطابق ماده 

بر مقررات مربوطه با الذکر در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات اداري قرار گرفته تا برا

.آنان برخورد شود 

امید است با یاري خداوند متعال و با همکاري و هماهنگی هاي همه جانبه در صیانت 

نسل جدید از ابتالء به مصرف دخانیات و حفاظت افراد غیر مصرف کننده مواد دخانی از 

.استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی موفق و موید باشید 

دکتر لنکرانی 

وزیر 
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قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

نی و حفظ سالمت عمومی، به منظور برنامه ریزي براي مبارزه با مصرف مواد دخا-1ماده 

ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می 

:شود با ترکیب زیر تشکیل می شود 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد -

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -

وزیر آموزش و پرورش -

وزیر بازرگانی -

انده نیروي انتظامی فرم-

دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر -

رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به عنوان ناظر -

نماینده یکی از سازمانهاي غیر دولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، -

درمان و آموزش پزشکی 

.یرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود دب: 1تبصره 

گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان : 2تبصره 

مجلس شوراي اسالمی ارائه می شود 

نمایندگان دستگاه هاي دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر : 3تبصره 

. ن حق راي براي شرکت در جلسات دعوت می شوندستاد بدو

:وظایف ستاد به شرح زیر است - 2ماده 

.تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی هاي تبلیغات: الف
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تدوین و تصویب برنامه هاي آموزش و تحقیقات با همکاري دستگاه هاي مرتبط: ب

ویر و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعی، تعیین نوع پیام ها، هشدارها، تصا: ج

این ) 5(اقتصادي، بهداشتی و سالمتی دخانیات و دوره هاي زمانی آن، موضوع ماده 

قانون 

مصوبات این ستاد پس از تایید رئیس جمهور قابل اجرا است 

هر نوع تبلیغ، تشویق، مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال : 3ماده 

. یات اکیداً ممنوع استدخان

سیاستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت : 4ماده 

.انجام می گیرد

%) 50(پیام هاي سالمتی و زیانهاي دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد : 5ماده 

.را پوشش دهد) وارداتی –تولیدي ( سطح هر طرف پاکت سیگار 

اده از تعابیر گمراه کننده مانند مالیم ، الیت ، سبک و مانند آن ممنوع استف: تبصره 

.گردد

کلیه فرآورده هاي دخانی باید در بسته هایی با شماره سریال و بر چسب ویژه : 6ماده 

بر روي کلیه بسته ) مخصوص فروش در ایران(درج عبارت . شرکت دخانیات عرضه شوند 

. داتی الزامی استبندي هاي فرآورده هاي دخانی وار

پروانه فروش فرآورده هاي دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس : 7ماده 

. دستورالعمل مصوب ستاد صادر می شود

.توزیع فرآورده هاي دخانی از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است: تبصره 

ه میزان ده درصد هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده هاي دخانی ب: 8ماده 

. افزایش می یابد%) 10( 
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از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده هاي دخانی واریزي به حساب %) 2( تا دو درصد 

خزانه داري پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه هاي سنواتی در اختیار نهادها و 

برنامه هاي تشکل هاي مردمی مرتبط به منظور تقویت وحمایت این نهادها جهت توسعه

آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیري و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می 

.گیرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت هاي پیشگیرانه، : 9ماده 

افراد مبتال به مصرف فرآورده هاي دخانی و خدمات مشاوره اي یدرمان و توانبخش

ا در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه هاي گسترش و حمایت از ترك دخانیات ر

.مراکز مشاوره اي و درمانی غیر دولتی ترك مصرف مواد دخانی را فراهم نماید 

انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین نامه اجرایی آن، جرم و : 10ماده 

دویست و ریال تا) 2150000(دومیلیون یکصد و پنجاه هزار مستوجب مجازات از 

ریال جزاي نقدي است دادگاه مکلف است عالوه بر ) 215000000( پانزده میلیون

مجازات دستور جمع آوري محصوالت مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهاي یاد 

بنا به اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ) هر سه سال یکبار ( شده براساس نرخ تورم 

. ان و تایید هیات وزیران قابل افزایش استایر

عرضه ،این قانون) 7(فروش و عرضه دخانیات به استثناي اماکن موضوع ماده : 11ماده 

محصوالت بدون شماره سریال و عالمت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب 

میلیونیکصد و سی ریال تا) 2150000( دومیلیون یکصد و پنجاه هزار مجازات از 

ریال جزاي تقدي است و میزان مجازاتهاي یاد شده براساس نرخ تورم ) 130000000( 

با اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران وتایید هیات وزیران ) هر سه سال یکبار( 

.قابل افزایش است
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وه بر ضبط فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، عال: 12ماده 

چهار صد و سی وي به جزاي نقدي از ،فرآورده هاي دخانی کشف شده نزد متخلف

ریال محکوم می ) 2150000( و یکصد و پنجاه هزارمیلیون دوریال تا ) 430000(هزار

)43000000(سه میلیون ریالو چهل تعدد تخلف ، مستوجب جزاي تکرار یاشود، 

. مجازات است

قانون رسیدگی به تخلفات ) 18(ال دخانیات در نهادهاي موضوع ماده استعم: 13ماده 

.اداري ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود

:مجلس شوراي اسالمی7/9/1372مصوب سیدگی به تخلفات اداريقانون ر18ماده 

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتی، شرکتهاي ملی نفت و گاز و پتروشیمی 

وسسات و شرکتهاي دولتی  که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، و شهرداریها و بانکها و م

مستلزم ذکر یا تسریح نام است، و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمـومی  

تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شوراي اسالمی و نهادهاي انقالب اسالمی مشمول مقررات 

نون استخدام نیروهاي مسلح و غیـر نظامیـان ارتـش و نیروهـاي     این قانون هستند، مشموالن قا

انتظامی، قضات، اعضاي هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشموالن قانون کار 

.از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود
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چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهاي مذکور باشد به حکم هیات رسیدگی به : الف

قانون رسیدگی 9ه ماد) ب( و ) الف( تخلفات اداري به یکی از تنبیهاي مقرر در بند هاي 

ماده مذکور ) ج(به تخلفات اداري و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند 

. محکوم می شود

چهارصد و سی هزار ریال تا ) 300000(  سیصد هزار سایر مرتکبین به جزاي نقدي از : ب

. ریال محکوم می شوند)430000( 

اکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزاي مصرف دخانیات در ام: 1تبصره 

ریال ) 430000(چهارصد و سی هزار ریال تا )220000( دویست و بیست هزارنقدي از 

. است

هیات دولت می تواند حداقل و حداکثر جزاي نقدي مقرر در این قانون را هر : 2تبصره 

.سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند

قاچاق توسط اشخاص مل و نگهداري فرآورده هاي دخانی عرضه، فروش، ح: 14ماده

. حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کاال است

ثبت هرگونه عالمت تجاري و نام خاص فرآورده هاي دخانی براي محصوالت : 15ماده 

. غیر دخانی و بالعکس ممنوع است

تنبیهات اداري: 9ماده 

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی-الف

توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی-ب

کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال-ج
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) 6(فرآورده هاي دخانی را در بسته هاي مذکور در ماده فروشندگان مکلفند: 16ماده 

عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته هاي بازشده فرآورده هاي دخانی ممنوع است 

شصت هشتصد و ریال تا ) 220000( دویست و بیست هزارمتخلفین به جزاي نقدي از 

. ریال محکوم می شوند) 860000( هزار

اجراي این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسري آن در بارمالی ناشی از : 17ماده 

از محل صرفه جویی ها و در سالهاي بعدي از محل درآمدهاي حاصل از 1385سال 

. هزینه گردد) 9(همین قانون و سایر درآمدها در ماده ) 8(ماده 

درمان و آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت،: 18ماده 

آموزش پزشکی و با همکاري شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران 

.می رسد

احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا : 19ماده 

. گذاشته می شود

در آمدهاي سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل : 20ماده 

. تخریب سالمت است به اطالع کمیسیون تخصصی مجلس شوراي اسالمی برسد

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در 

.سید به تایید شوراي محترم نگهبان ر5/7/1385تاریخ 

غالمعلی حداد عادل
میرئیس مجلس شوراي اسال
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بسمه تعالی
»باصلوات برمحمدوآل محمد«

وزارت صنایع ومعادن- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
شرکت دخانیات ایران

23/12/1385مورخ 438556به پیشنهاد شماره بنا1/7/86هیئت وزیران درجلسه مورخ 

قانون جامع کنترل ) 18(ماده به استنادآموزش پزشکی ووزارت بهداشت، درمان و

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه –1385مصوب -ومبارزه ملی با دخانیات

:ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات

:ات زیردرمعانی مشروح مربوط به کار می روددراین آیین نامه اصطالح- 1ماده

1385مصوب –قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات : قانون-1

کشوري کنترل ومبارزه با دخانیاتستاد: ستاد-2

هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم درمعرفی، تحریک : تبلیغ-3

.دخانی انجام شودوتشویق افراد به خرید ومصرف محصوالت

محصوالت دخانی عرضه شده دربسته هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی : بسته بندي-4

ولفافه

ماده خام تشکیل بخشی ازاي که تمام یاماده یا فرآورده هر: صوالت دخانیمح-5

به استثناي مواد دارویی مجازترك (دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن 

.باشد) ه تشخیص وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکیدخانیات ب



١٣

کردن، مکیدن، جویدن یا هرگونه مصرف مواد دخانی ازقبیل دود: استعمال دخانیات-6

دهاناستنشاق از راه بینی و

» انجمن«مردمی از قبیل تشکل ها ونهادهاي غیردولتی و: سازمانهاي غیردولتی-7

که توسط گروهی از » موسسه«و» خانه«،»مجمع»«گروه»«مرکز» «کانون» «جمعیت«

اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین ومقررات مربوط تاسیس شده وبه 

وآموزش پزشکی پیشگیري ازاستعمال محصوالت تشخیص وزارت بهداشت، درمان 

دخانی ویا مبارزه با تولید، استعمال وترویج مواد دخانی هدف اصلی یا ازجمله اهداف 

.می باشدآنها 

مراجعه جمعی یا عموم مردم است از محل هایی که مورد استفاده و: اماکن عمومی-8

قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالن هاي نمایش، سینماها، فضاهاي 

، قهوه خانه )رستورانها(عمومی،مهمانخانه ها ومهمانسراها ومیهمانپذیرها، خوراك سراها 

مراکزآموزشی وپژوهشی، ات، کتابخانه هاي عمومی، مدارس، دانشگاهها وها، کارخانج

عمومی، نهادهاي انقالب اسالمی، سازمانهاي دولتی ووسایل نقلیه عمومی، موسسات و

.محل جمعی دیگرونوع مرکزهرشهرداریها وبانکها و

.تبلیغ محصوالت دخانی به هرنحو ممنوع است- 2ماده

عالمت تجاري شرکتهاي تولیدکننده انواع فرآورده هاي دخانی واستفاده از نام- 3ماده

.دخانی محسوب شود، ممنوع استبرروي دیگر کاالها که تبلیغ مصرف مواد

فروش وعرضه محصوالت دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوي باشد که - 4ماده

.نمایانگر تبلیغ محصوالت دخانی براي عموم باشد



١٤

مادي توسط غیرحمایت اعم ازمادي وه کمک، اعانه وگوناعطاي هر- 5ماده

تولیدکنندگان و واردکنندگان وصادرکنندگان محصوالت دخانی که تبلیغ محصوالت 

.دخانی محسوب شود، ممنوع است

فروش هرنوع وسایل وکاالي تبلیغی محصوالت ورود، تولید ، توزیع، خرید و- 6ماده

.شوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شدبا کاالها و وسایل مک.دخانی ممنوع است

به منظور حفظ سالمت عمومی به ویژه محافظت درمقابل استنشاق تحمیلی دود- 7ماده

.اماکن عمومی ممنوع استمحصوالت دخانی، استعمال این مواد در

مسئولیت اجراي ممنوعیت استعمال دخانیات دراماکن عمومی و سایراماکن - 8ماده

.دیران یا کارفرمایان یامتصدیان اماکن مربوط استمندرج درقانون با م

متصدیان، کارفرمایان ومسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهاي هشداردهنده -9ماده

مبنی برممنوعیت مصرف محصوالت دخانی درنقاط مناسب ودرمعرض دید عموم نصب 

.نمایند

هاي خودکار دستگاهطریق اینترنت وفروش محصوالت دخانی به افراد از- 10ماده

.فروش ممنوع است

صورت مشکوك بودن سن خریدار، مدرك شناسایی مبنی برفروشنده باید در- 11ماده

.سن را از وي تقاضا کند) سال18(داشتن حداقل 

فروش وعرضه محصوالت دخانی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بدون پروانه - 12ماده

.فروش ممنوع است

حقوقی را که طبق فهرست اشخاص حقیقی ووزارت بازرگانی موظف است - 13ماده

محصوالت دخانی می باشند، در ) فروشندگان مجاز(قانون داراي پروانه فروش ) 7(ماده 

.اختیار ستادقراردهد
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اساس مجوزعاملیت بازرگانی محصوالت دخانی توسط شرکت دخانیات ایران بر: تبصره

.رخواهد شددقوانین ومقررات مربوط صا

تظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است درکلیه مراحل اجرایی نیروي ان- 14ماده

دخانی همکاري الزم را با محل هاي عرضه موادعملیات بازرسی اماکن عمومی و

بازرگانی بعمل بازرسین وزارتخانه هاي بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ومامورین و

.آورد

اجراي این قانون موظفند کلیه مامورین بهداشتی وسایر مامورین ذیربط در- 15ماده

صالح ارسال م موضوع این قانون براي مراجع ذيگزارشهاي خود را حسب مورد جرای

.دارند

برچسب ویژه با شماره سریال وکلیه محصوالت دخانی باید دربسته بندي و- 16ماده

» مخصوص فروش در ایران«ت درج عبار. ان عرضه یا بفروش برسدشرکت دخانیات ایر

.ه بسته بندي هاي فرآورده هاي دخانی وارداتی الزامی استبرروي کلی

.نخی ممنوع است، باز ویافروش محصوالت دخانی بصورت فله اي: 1تبصره

فروشگاههاي واقع در مناطق آزاد ویژه اقتصادي نیز ملزم به رعایت این ماده : 2تبصره

.هستند

مواد دخانی صوالت ونیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است مح: 3تبصره

نقطه ازکشور ضبط وتحویل شرکت دخانیات ایران دهد، درصورت هرقاچاق را در

موافقت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، شرکت دخانیات ایران محصول را با 

این آیین نامه بسته بندي ومانند سایر محصوالت به فروش رسانده و) 16(مشخصات ماده 

.حساب درآمدهاي عمومی واریز خواهد نموددرآمد حاصله را به 
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ازمحل درآمد حاصله حق الکشف کارکنان نیروي انتظامی، بازرسین وهزینه : 4تبصره

.مربوط به فروش شرکت دخانیات پرداخت می گردد

جلوگیري از ورود محصوالت دخانی، وزارتخانه هاي کشور به منظور- 17ماده

کی، صنایع ومعادن وامورخارجه هماهنگی وبازرگانی، بهداشت، درمان وآموزش پزش

.به ستاد ارسال نمایندرا الزم را باکشورهاي همسایه بعمل آورند وگزارش آن 

شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهاي ملی را در تولید وعرضه - 18ماده

تولید و واردات محصوالت دخانی مغایر با معیارهاي . محصوالت دخانی رعایت نماید

.دستورالعملهاي مرتبط ممنوع استشده در قوانین مربوط واین آیین نامه وتعیین

سطح هماهنگی ستادباشرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه ریزي و

از افزایش کارخانجات داخلی تعیین نماید وتنباکو را براساس نیاززیرکشت توتون و

ی با هماهنگی نیروي انتظامی جلوگیري کارخانجات داخلسطح زیرکشت بیشتر از نیاز

.بعمل آورد

معادن موظفند درصورت کاهش میزان نیاز به وزارتخانه هاي جهادکشاورزي وصنایع و

توتون وتنباکو کارخانجات داخلی، جایگزین تدریجی زراعت توتون وتنباکو را با سایر 

خانی موردفرآوري محصوالت دمحصوالت کشاورزي در الگوي کشت مناطق تولید و

.اجرا قرار دهندمطالعه و

برداشت توتون وتنباکو به هرشکل مجاز پرداخت یارانه در زمینه کاشت، داشت و: تبصره

.نمی باشد

بودجه سنواتی قانون در) 8(ازسرجمع مالیات مذکور درماده ) %2(دو درصد تا-19ماده

حقق اهداف مبارزه ووزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی منظور میگردد تا براي ت

.جمعیتها قرار گیردکنترل استعمال مواد دخانی دراختیار سازمانها، موسسات و
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.تصویب خواهدکردستاد ضوابط کمک به سازمانهاي غیردولتی راتعیین و: تبصره

قانون به پیشنهاد هرسه سال یکبار ، حداقل وحداکثر جزاي نقدي مقرر در- 20ماده

موزش پزشکی براساس نرخ رسمی تورم ساالنه که توسط وزارت بهداشت، درمان وآ

.بانک مرکزي اعالم می شود با تصویب هیئت وزیران افزایش می یابد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی ) 160(دستگاههاي موضوع ماده -21ماده 

را وفرهنگی جمهوري اسالمی ایران موظفند برنامه هاي آموزشی وتبلیغی مصوب ستاد 

.مبارزه با آن اجرا نمایندبراي پیشگیري ازاستعمال دخانیات و

:160ماده 
قـانون  ) 4(ضـوع مـاده   وکلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتـی م 

50و سایر شرکتهایی که بیش از 1/6/1366محاسبات عمومی کشور، مصوب 
درصد سرمایه و سهام آنها منفردا، یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی 
و شرکتهاي دولتی، به استثناي بانکها و موسسات اعتباري و شـرکتهاي بیمـه   

شرکتها و موسسات دولتـی کـه شـمول    قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین 
: یا تسریح نام اسـت، از جملـه  قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر 

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه وابسته به وزارت نفـت و شـرکتهاي   
تابعه آنها، سـازمان گسـترش و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدنی ایـران و        

.مول مقررات این قانون می باشندمششرکتهاي تابعه در موارد مربوط، 
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است تسهیالت وامکانات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی موظف - 22ماده

.دخانی فراهم نمایندترکیبات منتشره موادالزم را براي تعیین مواد وآزمایشگاهی 

نیاز دخانیات ایران موظفند اطالعات مورددستگاههاي ذیربط به ویژه شرکت - 23ماده

.دهنداختیار ستاد قراررابطه با مفاد این نامه را دردر

معاون دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی مستقر است و- 24ماده

.ستاد خواهد بودسالمت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی دبیر

:شرح زیرتعیین می گرددبهوظایف دبیرخانه ستاد- 25ماده

ستاد وتنظیم دستورانجام بررسی هاي الزم درخصوص پیشنهادهاي قابل طرح در-1
.جلسات آن

.پیگیري مصوبات ستاد-2
راه اندازي کارگروههاي تخصصی ملی واستانی ونظارت برآنها-3
شرکت سازمانها براي دعوت آنها بهانجام هماهنگی هاي الزم با سایر وزارتخانه ها و-4

.درجلسات برحسب مورد
تدوین وارایه گزارش عملکرد ستاد-5
.انجام سایر اموري که توسط ستاد به دبیرخانه محول میگردد-6
جمع آوري وثبت اطالعات وآمار-7
هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون-8
تهیه وتدوین دستورالعملها وپیشنهاد راهبردها به ستاد-9

مقررات مربوط به کارگروههاي تخصصی وظایف وسایر،ترکیبتعداد اعضاء، - 26ماده
.تصویب ستاد میرسد ، تعیین میگرددبهطی دستورالعملی که 

داوديپرویز
معاون اول رئیس جمهور
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:رونوشت 
به دفترمقام معظم رهبري ، دفتررئیس جمهور ، دفترریاست قوه قضائیه ، دفتر معاون 
اول رئیس جمهور ، دفترمعاون اجرایی رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور 

، دیوان محاسبات مجلس رئیس جمهور ، دفتررئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
کشور ، دیوان عدالت اداري ، اداره کل قوانین مجلس شوراي اسالمی ، سازمان 
بازرسی کل کشور ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، کلیه 
وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی ، روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران ، 

.انی دولت و دفترهیئت دولت ابالغ می شود دبیرخانه شوراي اطالع رس
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٢١
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قانون نظام صنفی
محل دایر شده بھ وسیلھ ھر شخص حقیقی یا حقوقی کھ پروانھ -٢٧ماده 
دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعالم اتحادیھ رأسًا ازطریق کسب

.گرددپلمب میینیروی انتظام

قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز بھ دایرکننده مھلت - ١تبصره 
.شود تا کاالھای موجود در محل را تخلیھ کندمیداده

ھای تعطیل شده در اجرای این کسانی کھ پلمب یا الک و مھر محل-٢تبصره 
انحاء برای کسب مورد ھای مزبور را بھ نحوی از را بشکنند و محلقانون

ھای مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم مجازاتاستفاده قرار دھند، بھ
.خواھند شد

پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز -٣تبصره 
. یک از حقوق صنفی نخواھد شدھیچ

رج واحد صنفی تنھا درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مند-٢٨ماده 
ای کھ بھ تصویب وزیر بازرگانی خواھد رسید، بھ طور موقت از نامھآئیندر

: گرددماه تعطیل میششیک ھفتھ تا

اشتغال بھ شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچھ در پروانھ -الف 
. قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده استکسب

حداقل بھ مدت پانزده روز برای آن تعطیل محل کسب بدون دلیل موجھ-ب 
از صنوفی کھ بھ تشخیص ھیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای دستھ

.شودمیمصرف کننده
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عدم - ج . تشخیص موجھ بودن دلیل با مجمع امور صنفی است-تبصره 
مصوب نامھپرداخت حق عضویت بھ اتحادیھ براساس ضوابطی کھ در آئین

.ن شده استکمیسیون نظارت تعیی

عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی ھیأت عالی و کمیسیون نظارت -د 
.ھا بھ واحدھای صنفی ابالغ شده استوسیلھ اتحادیھکھ بھ

.تشخیص عدم اجرا بر عھده مجمع امور صنفی است-تبصره 

.عدم اجرای تکالیف واحدھای صنفی بھ موجب این قانون- ھـ 

ل موقت واحد صنفی با اعالم اتحادیھ، رأسًا از طریق تعطی-١تبصره 
.آیدانتظامی بھ عمل مینیروی

تواند بھ شود میھر فرد صنفی کھ واحد کسب وی تعطیل می- ٢تبصره 
نظر کمیسیون نظارت کھ حداکثر ظرف دو ھفتھ . نظارت شکایت کندکمیسیون

تواند فرد صنفی میدر صورت اعتراض. االجراء استالزماعالم خواھد شد، 
.مراجعھ کندصالح قضاییبھ مراجع ذی

جبران خسارات وارد شده بھ واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجھ -٣تبصره 
مجوز اتحادیھ یا مراجع دیگر، بھ استناد نظر کمیسیون نظارت، برعھده دستور با

. استدھنده
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در مورد دخانیاتحقایقی
نوع آن خطرناک شناختھ ٢۵٠ود توتون وجود دارد کھ ماده در د۴٠٠٠بیش از 

.ھستندعامل شناختھ شده سرطانمورد آنھا۵٠حداقل شده و 

.میلیون مرگ در جھان می شود٦اپیدمی دخانیات ساالنھ باعث 

.اتفاق می افتددرصد از این مرگھا در کشورھای در حال توسعھ ٨٠

نسبت زنان سیگاری بھ مردان سیگاری در حال

.سیگاری است،نفر مرد سیگاری یک نفر زن٦در ازای ھر 

قلیانمصرف گھگاھی 

.در زنان را افزایش می دھدبھ نیکوتین) وابستگی(اعتیاد

.یش می باشدافزا

و: دود دست دوم

 ...

.و افراد در معرض خطرات ناشی از آن قرار میگیرند. تولید می شودمی نمایند

.دستورالعمل کنوانس٨در ماده 

تنھا راه حفظ مردم از دود دست . ایمنی برای در معرض دود قرار گرفتن وجود ندارد

.درصد عاری از دود می باشد١٠٠دوم ایجاد محیطھای سر بستھ 

در بزرگساالن دود . مرگ زودرس در سال است۶٠٠٠٠٠دود دست دوم باعث 

عروقی و تنفسی از جملھ بیماری عروق کرونر –بیماریھای قلبیدست دوم عامل جدی

 ..

.می شودباعث تولد نوزادان با وزن کم

تواند از محل استعمال میدود دست دوم . اظت نمی کندسیگاری را از دود دست دوم حف
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١٠٠،حتی

.موثر می باشد،دود

۴٠حدود 

٣١. دوم سیگار ھستند

.می باشد

۵٠

.سیگار ھستند

،

.نیستند

در سرانھ دالر٣۵کاھش یک درصدی در شیوع مصرف دخانیات باعث کاھش 

. ھزینھ ھای مراقبت ھای بھداشتی خواھد گردید

. دود دست دوم منسوب استبھ درصد از ھزینھ ھای اقتصادی دخانیات ١٠

.بیماری و یا از دست رفتن دستمزد و در آمد در اثر مرگ را بھ جامعھ تحمیل می کند

٩۴

٢٠٠٨با اینحال در سال . است

٢٠٨٢٠٠٧٣۶٢

) ٧۴بھ این معنی کھ ( نفر افزایش یافتھ است

.ن دود ھستندشھر بدو٢٢شھر پر جمعیت ١٠٠از 


