
 یات:با دخان یقانون جامع کنترل و مبارزه مل یینامه اجرا یینآ

وزارت بهداشت،  23/12/1385مورخ  438556شماره  یشنهادبنا به پ 1/7/1386در جلسه مورخ  یرانوز یئته
ـ 1385ـ مصوب  یاتبا دخان یجامع کنترل و مبارزه ملقانون ) 18و به استناد ماده ( یدرمان و آموزش پزشک

 نمود: یبتصو یرز شرحرا به  یاتبا دخان یو مبارزه ملقانون جامع کنترل  ییاجرا نامهیینآ

 یاتبا دخان یقانون جامع کنترل و مبارزه مل یینامه اجرا آیین

 : رودیمشروح مربوط به کار م یدر معان یراصطالحات ز نامهیینآ ینـ در ا1ماده

 .ـ1385ـ مصوب  یاتبا دخان یملـ قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه 1

 .یاتکنترل و مبارزه با دخان يـ ستاد: ستاد کشور2

 یدافراد به خر یقو تشو یکتحر ی،در معرف یرمستقیمغ یا یماقدام که به شکل مستق یا یت: هرگونه فعالیغـ تبل3
 انجام شود. یو مصرف محصوالت دخان

 و لفافه. یقوطپاکت، کارتن،  یلاز قب ییهار بستهعرضه شده د ی: محصوالت دخانيـ بسته بند4

 یاتوتون  یاهآن گ دهندهیلتشکاز ماده خام  یبخش یاکه تمام  يافرآورده یا: هر ماده یـ محصوالت دخان 5
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یصبه تشخ یاتدخانمجاز ترك  ییمواد دارو يمشتقات آن (به استثنا یاتنباکو 

 باشد.) یپزشک

و  ینیاستنشاق از راه ب یا یدنجو یدن،دودکردن، مک یلاز قب ی: هرگونه مصرف مواددخانیاتـ استعمال دخان 6
 دهان .

« ، »کانون«  ،»یتجمع« ، »انجمن«  یلاز قب یو مردم یردولتیغ يها و نهادها: تشکلیردولتیغ يـ سازمانها 7
با  یردولتیغ یحقوق یا یقیاز اشخاص حق یگروهکه توسط » سسهمؤ« و » خانه« ، »مجمع« ، »گروه« ، »مرکز

از  یشگیريپ یدرمان و آموزش پزشک اشت،وزارت بهد یصشده و به تشخ یسو مقررات مربوط تأس ینقوان یترعا
جمله اهداف آنها از  یا یهدف اصل یمواد دخان یجاستعمال و ترو ید،مبارزه با تول یاو  یمحصوالت دخاناستعمال 

 .باشدیم

اماکن متبرکه  یلاز قبعموم مردم است  یا یکه مورد استفاده و مراجعه جمع ییها: محلیـ اماکن عموم 8
ها و مهمانسراها و مهمانخانه یعموم يفضاها ینماها،س یش،نما يدرمانگاهها، سالنها یمارستانها،ب ینی،د
 ي،مسافربر هايیانهها)، پا(موزه هاینهگنج ،کارخانجاتها، خانهخوراك سراها (رستورانها)، قهوه یهمانپذیرها،م

و  یمدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش ی،عموم يهاکتابخانه ی،اماکن ورزش ی،بزرگ، اماکن فرهنگ يفروشگاهها



بانکها و  ی،انقالب اسالم ينهادها ی،و عموم یدولت يمؤسسات و سازمانها ی،عموم یهنقل یلوسا ی،پژوهش
 .یگرد یو محل جمع مرکزو هرنوع  یهاشهردار

 به هر نحو ممنوع است. یمحصوالت دخان یغـ تبل2ماده

کاالها که  یگرد يبر رو یدخان يهاانواع فرآورده یدکنندهتول يشرکتها يـ استفاده از نام و عالمت تجار3ماده
 محسوب شود، ممنوع است. یمصرف مواد دخان یغتبل

محصوالت  یغتبل یانگرکه نماباشد  يبه نحو یدمجاز نبا ینتوسط عامل یخانـ فروش و عرضه محصوالت د4ماده
 عموم باشد. يبرا یدخان

واردکنندگان و  یدکنندگان،تولتوسط  يماد یرو غ ياعم از ماد یتهر گونه کمک، اعانه و حما يـ اعطا 5ماده
 محسوب شود، ممنوع است.  یمحصوالت دخان یغکه تبل یصادرکنندگان محصوالت دخان

ممنوع است. با  یدخانمحصوالت  یغیتبل يو کاال یلو فروش هر نوع وسا یدخر یع،توز ید،ـ ورود، تول 6ماده
 طبق مقررات عمل خواهد شد. یغیمکشوفه تبل یلکاالها و وسا

 ی،حصوالت دخاندود م یلیمحافظت در مقابل استنشاق تحم یژهبه و یـ به منظور حفظ سالمت عموم 7ماده
 ممنوع است. یمواد در اماکن عموم یناستعمال ا

 یراناماکن مندرج در قانون با مد یرو سا یدر اماکن عموم یاتاستعمال دخان یتممنوع ياجرا یتـ مسئول 8ماده
 اماکن مربوط است. یانمتصد یا یانکارفرما یا

 یتبر ممنوع یهشداردهنده مبن يموظفند تابلوها یاماکن عموم ینو مسئول یانکارفرما یان،ـ متصد9ماده
 .یندعموم نصب نما یدددر نقاط مناسب و در معرض  یمصرف محصوالت دخان

 فروش ممنوع است.خودکار  يو دستگاهها ینترنتا یقبه افراد از طر یـ فروش محصوالت دخان10ماده

سال ) 18بر داشتن حداقل ( یمبن ییشناسامدرك  یدار،در صورت مشکوك بودن سن خر یدـ فروشنده با11ماده
 تقاضا کند. يسن را از و

 پروانه فروش ممنوع است.بدون  یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یـ فروش و عرضه محصوالت دخان12ماده

پروانه  يقانون دارا) 7طبق ماده(را که  یوحقوق یقیموظف است فهرست اشخاص حق یـ وزارت بازرگان13ماده
 ستاد قرار دهد. یاردر اخت باشندیم یفروش (فروشندگان مجاز) محصوالت دخان



و مقررات مربوط  ینبر اساس قوان یرانا یاتتوسط شرکت دخان یمحصوالت دخان یبازرگان یتـ مجوز عامل تبصره
 صادر خواهد شد.

اماکن  یبازرس یاتعمل ییاجرااحل مر یهموظف است در کل یرانا یاسالم يجمهور یانتظام یـرويـ ن14ماده
بهداشت، درمان و  يهاوزارتخانه ینو بازرس ینرا با مأمورالزم  يهمکار یعرضه مواد دخان يهاو محل یعموم

 بعمل آورد. یو بازرگان یآموزش پزشک

خود را حسب  يموظفند گزارشهاقانون  ینا يدر اجرا ربطيذ ینمأمور یرو سا یبهداشت ینمأمور یهـ کل15ماده
 ارسال دارند. صالحيمراجع ذ يقانون برا ینموضوع ا یممورد جرا

 یرانا یاتشرکت دخان یژهوو برچسب  یالو با شماره سر يبنددر بسته یدبا یمحصوالت دخان یهـ کل16ماده
 یدخان ياهفرآورده یهايبندبسته یهکل يبر رو »یرانامخصوص فروش در « بفروش برسد. درج عبارت  یاعرضه 
 است. یالزام یواردات

 ممنوع است. ینخ یاباز و  ي،ابصورت فله یـ فروش محصوالت دخان1تبصره

 ماده هستند. ینا یتملزم به رعا یزن ياقتصاد یژهواقع در مناطق آزاد و و يـ فروشگاهها2تبصره

قاچاق را در هر نقطه از  یدخانموظف است محصوالت و مواد  یرانا یاسالم يجمهور یانتظام یرويـ ن3تبصره
 ی،صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکدهد. در  یرانا یاتشرکت دخان یلکشور ضبط و تحو

محصوالت به  یرو مانند سا بنديبسته نامهیینآ ینا) 16را با مشخصات ماده (محصول  یرانا یاتشرکت دخان
 خواهدنمود. یزوار یعموم يدهادرآمد حاصله را به حساب درآمفروش رسانده و 

  یانتظام یرويالکشف کارکنان نـ از محل درآمد حاصله حق4تبصره

 .گرددیپرداخت م یاتمربوط به فروش شرکت دخان ینههزو  ینبازرس ،

بهداشت، درمان و  ی،بازرگانکشور و  يهاوزارتخانه ی،از ورود محصوالت دخان یريـ به منظور جلوگ17ماده
بعمل آورند و گزارش آن را  یههمسا يرا با کشورهاالزم  یو معادن و امور خارجه هماهنگ یعصنا ی،آموزش پزشک

 .یندبه ستاد ارسال نما

 یترعا یمحصوالت دخانو عرضه  یدرا در تول یمل يموظف است استانداردها یرانا یاتـ شرکت دخان18ماده
و  نامهیینآ ینمربوط و ا ینشده در قوان یینتع یارهايبا مع یرمغا یحصوالت دخانو واردات م ید. تولیدنما

 مرتبط ممنوع است. يدستورالعملها



کشت توتون و تنباکو را  یرزستاد سطح  یو با هماهنگ یزيرموظف است با اعمال برنامه یرانا یاتدخان شرکت
با  یکارخانجات داخل یازاز ن یشترکشت ب یرسطح ز یشو از افزا یدنما یینتع یکارخانجات داخل یازبراساس ن

 بعمل آورد. یريجلوگ یانتظام یروين یهماهنگ

به توتون و تنباکو  یازن یزانو معادن موظفند در صورت کاهش م یعوصنا يجهاد کشاورز هايوزارتخانه
کشت  يدر الگو يکشاورز محصوالت یرزراعت توتون و تنباکو را با سا یجیتدر یگزینجا ی،کارخانجات داخل

 و اجرا قرار دهند.مورد مطالعه  یمحصوالت دخان يو فرآور یدمناطق تول

 .باشدیشکل مجاز نمکاشت، داشت و برداشت توتون و تنباکو به هر  ینهدر زم یارانهـ پرداخت  تبصره

وزارت بهداشت، درمان  یسنواتقانون در بودجه ) 8مذکور در ماده ( یاتاز سرجمع مال) %2ـ تا دو درصد (19ماده
سازمانها،  یاردر اخت یو کنترل استعمال مواد دخانتحقق اهداف مبارزه  يتا برا گرددیمنظور م یو آموزش پزشک

 .یردقرار گ یتهامؤسسات و جمع

 خواهدکرد. یبو تصو یینرا تع یردولتیغ يـ ستاد ضوابط کمک به سازمانها تبصره

وزارت بهداشت، درمان و  یشنهادمقرر در قانون به پ ينقد يحداقل و حداکثر جزا یکبار،ـ هر سه سال 20ماده
 یرانوز یئته یببا تصو شودیاعالم م يمرکزتورم ساالنه که توسط بانک  یبراساس نرخ رسم یآموزش پزشک

 .یابدیم یشافزا

 يجمهور یو فرهنگ یجتماعا ي،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد) 160موضوع ماده ( يـ دستگاهها21ماده
و مبارزه  یاتاز استعمال دخان یشگیريپ يستاد را برامصوب  یغیو تبل یآموزش يهاموظفند برنامه یرانا یاسالم

 .یندبا آن، اجرا نما

 يالزم را برا یشگاهیآزماو امکانات  یالتموظف است تسه یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک22ماده
 .یدفراهم نما یمنتشره مواد دخان یباتمواد و ترک یینتع

 یندر رابطه با مفاد ا یازموردنموظفند اطالعات  یرانا یاتشرکت دخان یژهبه و ربطيذ يـ دستگاهها23ماده
 ستاد قراردهند. یاررا در اخت نامهیینآ

ت وزارت و معاون سالممستقر است  یستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یرخانهـ دب24ماده
 ستاد خواهدبود. یردب یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 :گرددیم یینتع یرستاد به شرح ز یرخانهدب یفـ وظا25ماده

 دستورجلسات آن. یمقابل طرح در ستاد و تنظ یشنهادهايالزم درخصوص پ یهايـ انجام بررس1



 مصوبات ستاد. یگیريـ پ2

 و نظارت برآنها. یو استان یمل یتخصص يکارگروهها ياندازـ راه3

 در جلسات برحسب مورد.دعوت آنها به شرکت  يها و سازمانها براوزارتخانه یرالزم با سا یهايـ انجام هماهنگ4

 گزارش عملکرد ستاد. یهو ارا ینـ تدو 5

 .گرددیمحول م یرخانهکه توسط ستاد به دب يامور یرـ انجام سا 6

 و ثبت اطالعات و آمار. يآورـ جمع 7

 مربوط به قانون. ییامور اجرا یـ هماهنگ 8

 راهبردها به ستاد. یشنهاددستورالعملها و پ ینو تدو یهـ ته 9

که به  یدستورالعمل یط یتخصص يمقررات مربوط به کارگروهها یرو سا یفوظا یب،ـ تعداد اعضا، ترک26ماده
 .گرددیم یین. تعرسدیستاد م یبتصو

 يداود یزجمهور ـ پرو یسمعاون اول رئ 

 


