
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

 اصالحات و الحاقات بعدي با 51/60/5831مصوب 
 

سالمت عمومي -1ماده  صرف مواد دخاني و حفظ  شوري كنترل و به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با م ستاد ك ه ك مبارزه با دخانيات، 

 : شودشود با تركيب زير تشكيل ميدر اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي

 .يس ستاديوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان ر -

 .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -

 .وزير آموزش و پرورش -

 1.(80/80/08)اصالحی  وزير صنعت، معـدن و تجارت -

 .نيروي انتظاميفرمانده  -

 .به عنوان ناظر دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي -

 .ايران به عنوان ناظر يس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالميير -

 .دولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي غير نماينده يكي از سازمان -

 .دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود -1تبصره 

 .شودارائه مي گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي -2تبصره 

صره   ستگاه -3تب ستاد نمايندگان د شخيص دبير  ضوع مورد بحث به ت سات ابدون حق رهاي دولتي مرتبط با مو شركت در جل ي براي 

 .شونددعوت مي

 : وظايف ستاد به شرح زير است -2ماده 

 .هاي تبليغاتتدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگي -الف

 .هاي مرتبطهاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاهتدوين و تصويب برنامه -ب

                                                           
 مجلس شورای اسالمي: 80/80/1938مصوب  قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارتاصالح به موجب  -1

 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت

نه اني به ترتيب دو وزارتخابه موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگ ماده واحده ـ
و ها و وزیران یادشده بوده است به ده وزارتخانهشود و كليه وظایف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهدتعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي

 گردد... وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل مي

های یادشده و وزیران آنها به ترتيب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزیـران آنها ـ در كليه قوانين به جای وزارتخانه9تبصره 
 شود.ميجایگزین 
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2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

شدارها، تعيين نوع پيام -ج صاوير و طرحها، ه سالمتي دخانيات و دورهت شتي و  صادي، بهدا سوء اجتماعي، اقت هاي هاي مرتبط با آثار 

 .اين قانون (5زماني آن، موضوع ماده )

 .يس جمهور قابل اجراء استيييد رامصوبات اين ستاد پس از ت

 .تعمال دخانيات اكيداً ممنوع استهر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به اس -3ماده 

 .گيردگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام ميسياست -0ماده 

وارداتي( -( سطح هر طرف پاكت سيگار )توليدي%55هاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد ) هاي سالمتي و زيانپيام -5ماده 

 .را پوشش دهد

 .استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ماليم، اليت، سبك و مانند آن ممنوع گردد -تبصره

كليه فرآورده هاي دخاني بايد در بســته هايي با شــماره ســريال و برژســب ويژه شــركت دخانيات عرضــه شــوند. در  عبارت  -6ماده 

 .است اني وارداتي الزاميهاي فرآورده هاي دخ بر روي كليه بسته بندي« مخصوص فروش در ايران»

و براساس دستورالعمل مصوب  (80/80/08)اصالحی  پروانه فروش فرآورده هاي دخاني توسط وزارت صنعت ، معــــدن و تجارت -7ماده 

 .شودستاد صادر مي

 .هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع استتوزيع فرآورده -تبصره

ــد  -0ماده  ــاله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده هاي دخاني به ميزان ده درص ــد )افزايش مي (%05)هر س ( از %2يابد تا دو درص

ساب خزانهسرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده سنواتي در اختيار داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجههاي دخاني واريزي به ح هاي 

مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهاد جهت توســعه برنامه هاي آموزشــي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه  دميهاي مرنهادها و تشــكل

 .گيردپيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي

ــت فعاليت -0ماده  ــكي موظف اس ــت، درمان و آموزش پزش ــي افراد مبتال به م وزارت بهداش ــگيرانه، درمان و توانبخش صــرف هاي پيش

اي هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاورهاي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينههاي دخاني و خدمات مشاورهفرآورده

 .و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد

رم و مسـتوجب مجازات از دو ميليون و يكصـد و پنجاه هزار انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين نامه اجرايي آن، ج -18ماده 

( ريال جزاي نقدي اســـت. دادگاه مكلف اســـت عالوه بر مجازات دســـتور 555/555/205( ريال تا دويســـت و پانزده ميليون )555/055/2)



 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ســه ســال يكبار( بنا به اعالم بانك شــده بر اســاس نرر تورم )هر  هاي ياد آوري محصــوالت مورد تبليغ را صــادر نمايد و ميزان مجازاتجمع

 1ش است.ييد هيأت وزيران قابل افزاياايران و ت مركزي جمهوري اسالمي

اين قانون، عرضه محصوالت بدون شماره سريال و عالمت مصوب،  (7) فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده -11ماده 

جازات از  ـــتوجب م يات، مس مال خت  عدم پردا جاه هزار )تكرار  ـــد و پن ـــي ميليون 555/055/2دو ميليون و يكص ـــد و س تا يكص يال  ( ر

شده براساس نرر تورم )هر سه سال يكبار( با اعالم بانك مركزي جمهوري  هاي ياد ( ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازات555/555/035)

 2.ييد هيأت وزيران قابل افزايش استاايران و ت اسالمي

  3است. حذف شده -21ماده 

ــوع ماده ) -13ماده  ــتعمال دخانيات در نهادهاي موض ــرح زير مجازات 01اس ــيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به ش ( قانون رس

 : شودمي

ژنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشــد، به حكم هيأت رســيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي  -الف

( قانون رســيدگي به تخلفات اداري و در صــورت تكرار در مرتبه ســوم به تنبيه مقرر در بند ) ( ماده مذكور محكوم مي 9)ب( ماده ))الف( و 

 .شود

 0د.شون( ريال محكوم مي 555/035سي هزار ) ريال تا ژهارصد و (555/355) ساير مرتكبين به جزاي نقدي از سيصد هزار -ب

صره   صرف دخانيات در  -1تب سايل نقليه عمومي اماكن عموميم ست هزار ) يا و ست و بي ( 555/225موجب حكم به جزاي نقدي از دوي

  5.ريال است (555/035ريال تا ژهارصد و سي هزار )

                                                           
 22/11/1932مورخ  هـ03300/ت1۷۷۷۷۱ شماره نامهبه موجب تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانياتمندرج در  افزایش حداقل و حداكثر جزای نقدی -1

  صورت گرفته است. هيات وزیران

 22/11/1932مورخ  هـ03300/ت1۷۷۷۷۱ شماره نامهبه موجب تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانياتمندرج در  افزایش حداقل و حداكثر جزای نقدی -2
  صورت گرفته است. هيات وزیران

 مجلس شورای اسالمي منسوخ شده است: 29/82/1932مصوب  قانون حمایت از اطفال و نوجواناناین ماده به موجب  -9
 د:شوياالجراء شدن این قانون، قوانين زیر ملغي ماز تاریخ الزم -29/82/33مصوب  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۷1 ماده»

 .مجلس شورای اسالمي 2۷/3/1901قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 

 .20/0/1909مصوب  ( قانون مبارزه با قاچاق انسان9( ماده )1تبصره )

 .«با اصالحات بعدی آن 1۷/۱/190۷مصوب  ( قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات12ماده ) 
های دخاني كشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از  افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، عالوه بر ضبط فرآوردهفروش یا عرضه به پيشين:  12ماده 

 شود، تكرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای چهل و سه ميليون( ریال محكوم مي888/1۷8/2ریال تا دو ميليون و یكصد و پنجاه هزار ) (888/098)سي هزار  چهارصد و
 .ریال مجازات است (888/888/09)

 22/11/1932مورخ  هـ03300/ت1۷۷۷۷۱ شماره نامهبه موجب تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانياتمندرج در  افزایش حداقل و حداكثر جزای نقدی - 0
  صورت گرفته است. هيات وزیران

 22/11/1932مورخ  هـ03300/ت1۷۷۷۷۱ شماره نامهبه موجب تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانياتمندرج در  افزایش حداقل و حداكثر جزای نقدی- ۷
  صورت گرفته است. هيات وزیران
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4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

تورم تعديل  تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار بر اساس نرر رسميهيأت دولت مي -2تبصره 

 .كند

شمول مقررات راجع  -10ماده  شخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و م سط ا ضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده هاي دخاني قاژاق تو عر

 .به قاژاق كاال است

 .ثبت هرگونه عالمت تجاري و نام خاص فرآورده هاي دخاني براي محصوالت غيردخاني و بالعكس ممنوع است -15ماده 

شده  ( عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته هاي باز6) مكلفند فرآورده هاي دخاني را در بسته هاي مذكور در مادهفروشندگان  -16ماده 

ست ست و بيست هزار ) .فرآورده هاي دخاني ممنوع ا ( 555/165( ريال تا هشتصد و شصت هزار )555/225متخلفين به جزاي نقدي از دوي

 0.شوندريال محكوم مي

ستفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال بار مالي  -17ماده    ها و در سال از محل صرفه جويي 0315ناشي از اجراي اين قانون با ا

 .( هزينه گردد9( همين قانون و ساير درآمدها در ماده )1هاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده )

سيله وزارت  -10ماده  سه ماه به و شركت دخانيات آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف  شكي و با همكاري  شت، درمان و آموزش پز بهدا

 .رسدايران تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي

 .شوداحكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته مي -10ماده 

سيگار و مواد دخاني ك -28ماده  شي از توليد و ورود  ساليانه نا سيون تخصصي درآمدهاي  ست به اطالع كمي سالمت ا صل تخريب  ه حا

 .برسد مجلس شوراي اسالمي

شهريورماه يك شنبه مورر پانزدهم  سه علني روز ژهار صره در جل ست ماده و هفت تب شتمل بر بي شتاد و  قانون فوق م صد و ه سي هزار و 

 .م نگهبان رسيدييد شوراي محترابه ت 55/57/0315تصويب و در تاريخ  پنج مجلس شوراي اسالمي

 

 غالمعلي حدادعادل -يس مجلس شوراي اسالمي یر

 

                                                           
 22/11/1932مورخ  هـ03300/ت1۷۷۷۷۱ شماره نامهبه موجب تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانياتمندرج در  افزایش حداقل و حداكثر جزای نقدی - 1

  صورت گرفته است. هيات وزیران
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