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آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
ماده1ـ دس ايي آيييًبهِ اطغالحبت صيش دس هؼبًي هششٍح هشثَط ثِ كبس هيسٍد :
1ـ قبًَى :قبًَى جبهغ كٌتشل ٍ هجبسصُ هلي ثب دخبًيبت ـ هظَة 1385ـ.
2ـ ستبد :ستبد كشَسي كٌتشل ٍ هجبسصُ ثب دخبًيبت.
3ـ تجليغّ :شگًَِ فؼبليت يب اقذام كِ ثِ شكل هستقين يب غيشهستقين دس هؼشفي ،تحشيك ٍ تشَيق افشاد ثِ خشيذ ٍ هظشف
حظَالت دخبًي اًجبم شَد.
 4ـــ ثســتِ ثٌــذي :هحظــَالت دخــبًي ػشبــِ شــذُ دس ثســتِّــبيي اص قجيــل ،بكــت ،كــبستي ،قــَعي ٍ لفبفــِ.
 5ـ هحظَالت دخبًيّ :ش هبدُ يب فشآٍسدُاي كِ توبم يب ثخشي اص هبدُ خـبم تشـكيلدٌّـذُ آى گيـبُ تَتـَى يـب تٌجـبكَ يـب
هشتقبت آى (ثِ اسـتنٌبي هـَاد داسٍيـي هجـبص تـش دخبًيـبت ثـِ تشـخيض ٍصاست ثْذاشـت ،دسهـبى ٍ آهـَصي ،ضشـكي ثبشـذ.
 6ـ استؼوبل دخبًيبتّ :شگًَِ هظشف هَاددخبًي اص قجيل دٍدكشدى ،هكيـذى ،جَيـذى يـب استٌشـب اص ساُ ثيٌـي ٍ دّـبى .
 7ـ سبصهبًْبي غيشدٍلتي :تشكلّب ٍ ًْبدّبي غيشدٍلتي ٍ هشدهي اص قجيل « اًجوي» « ،جوؼيت» « ،كـبًَى» « ،هشكـض»« ،
گشٍُ» « ،هجوغ» « ،خبًِ» ٍ « هؤسسِ» كِ تَسظ گشٍّي اص اشخبص حقيقي يب حقـَقي غيشدٍلتـي ثـب سػبيـت قـَاًيي ٍ هقـشسات
هشثَط تأسيس شذُ ٍ ثِ تشخيض ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهَصي ،ضشكي ،يشگيشي اص استؼوبل هحظَالت دخبًي ٍ يب هجـبسصُ ثـب
تَليذ ،استؼوبل ٍ تشٍيج هَاد دخبًي ّذف اطلي يب اص جولِ اّذاف آًْب هيثبشذ.
 8ـ اهبكي ػوَهي :هحلّبيي كِ هَسد استفبدُ ٍ هشاجؼـِ جوؼـي يـب ػوـَم هـشدم اسـت اص قجيـل اهـبكي هتجشكـِ ديٌـي،
ثيوبسستبًْب ،دسهبًگبّْب ،سبلٌْبي ًوبيش ،سيٌوبّب ،فضبّبي ػوَهي هْوبًخبًـِّـب ٍ هْوبًسـشاّب ٍ هيْوبًيـزيشّب ،خـَسا سـشاّب
(سستَساًْب  ،قَُْخبًِّب ،كبسخبًجبت ،گٌجيٌِّب (هَصُّب ، ،بيبًِ ّبي هسبفشثشي ،فشٍشگبّْبي ثضسگ ،اهبكي فشٌّگي ،اهبكي ٍسصشي،
كتبثخبًِّبي ػوَهي ،هذاسس ،داًشگبّْب ٍ هشاكض آهَصشي ٍ ،ژٍّشيٍ ،سبيل ًقليِ ػوَهي ،هؤسسبت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي ٍ ػوَهي،
ًْبدّبي اًقالة اسالهي ،ثبًكْب ٍ شْشداسيْب ٍ ّشًَع هشكض ٍ هحل جوؼي ديگش.
ماده2ـ تجليغ هحظَالت دخبًي ثِ ّش ًحَ هوٌَع است.
ماده3ـ استفبدُ اص ًبم ٍ ػالهت تجبسي ششكتْبي تَليذكٌٌذُ اًَاع فشآٍسدُّـبي دخـبًي ثـش سٍي ديگـش كبالّـب كـِ تجليـغ
هظشف هَاد دخبًي هحسَة شَد ،هوٌَع است.
ماده4ـ فشٍي ٍ ػشبِ هحظَالت دخبًي تَسظ ػبهليي هجبص ًجبيذ ثِ ًحَي ثبشذ كِ ًوبيـبًگش تجليـغ هحظـَالت دخـبًي
ثشاي ػوَم ثبشذ.
ماده 5ـ اػغـبي ّـش گًَـِ كوـك ،اػبًـِ ٍ حوبيـت اػـن اص هـبدي ٍ غيـش هـبدي تَسـظ تَليذكٌٌـذگبىٍ ،اسدكٌٌـذگبى ٍ
طبدسكٌٌذگبى هحظَالت دخبًي كِ تجليغ هحظَالت دخبًي هحسَة شَد ،هوٌَع است.

ماده 6ـ ٍسٍد ،تَليذ ،تَصيغ ،خشيذ ٍ فشٍي ّش ًَع ٍسبيل ٍ كبالي تجليغـي هحظـَالت دخـبًي هوٌـَع اسـت .ثـب كبالّـب ٍ
ٍسبيل هكشَفِ تجليغي عجق هقشسات ػول خَاّذ شذ.
ماده 7ـ ثِ هٌظَس حفظ سالهت ػوَهي ثِ ٍيژُ هحبفظت دس هقبثل استٌشب تحويلي دٍد هحظَالت دخبًي ،استؼوبل ايي
هَاد دس اهبكي ػوَهي هوٌَع است.
ماده 8ـ هسئَليت اجشاي هوٌَػيت استؼوبل دخبًيبت دس اهبكي ػوـَهي ٍ سـبيش اهـبكي هٌـذسد دس قـبًَى ثـب هـذيشاى يـب
كبسفشهبيبى يب هتظذيبى اهبكي هشثَط است.
ماده9ـ هتظذيبى ،كبسفشهبيبى ٍ هسئَليي اهـبكي ػوـَهي هَنفٌـذ تبثلَّـبي ّشـذاسدٌّذُ هجٌـي ثـش هوٌَػيـت هظـشف
هحظَالت دخبًي دس ًقبط هٌبست ٍ دس هؼشع ديذ ػوَم ًظت ًوبيٌذ.
مــاده11ـــ فــشٍي هحظــَالت دخــبًي ثــِ افــشاد اص عشيــق ايٌتشًــت ٍ دســتگبّْبي خَدكــبس فــشٍي هوٌــَع اســت.
ماده11ـ فشٍشٌذُ ثبيذ دس طَست هشكَ

ثَدى سي خشيذاس ،هذس

شٌبسبيي هجٌي ثش داشتي حذاقل ( 18سبل سـي سا اص

ٍي تقببب كٌذ.
ماده12ــ فـشٍي ٍ ػشبـِ هحظـَالت دخـبًي تَسـظ اشـخبص حقيقـي ٍ حقـَقي ثـذٍى ،شٍاًـِ فـشٍي هوٌـَع اسـت.
ماده13ـ ٍصاست ثبصسگبًي هَنف است فْشست اشخبص حقيقي ٍحقَقي سا كِ عجـق هـبدُ( 7قـبًَى داساي ،شٍاًـِ فـشٍي
(فشٍشٌذگبى هجبص هحظَالت دخبًي هيثبشٌذ دس اختيبس ستبد قشاس دّذ.
تبصره ـ هجَص ػبهليت ثبصسگبًي هحظَالت دخبًي تَسظ ششكت دخبًيبت ايشاى ثش اسبس قـَاًيي ٍ هقـشسات هشثـَط طـبدس
خَاّذ شذ.
ماده14ـ ًيـشٍي اًتظبهي جوَْسي اسالهي ايشاى هَنف است دس كليِ هشاحل اجشايي ػوليـبت ثبصسسـي اهـبكي ػوـَهي ٍ
هحلّبي ػشبِ هَاد دخبًي ّوكبسي الصم سا ثب هأهَسيي ٍ ثبصسسيي ٍصاستخبًِّبي ثْذاشـت ،دسهـبى ٍ آهـَصي ،ضشـكي ٍ ثبصسگـبًي
ثؼول آٍسد.
ماده15ـ كليِ هأهَسيي ثْذاشتي ٍ سبيش هأهَسيي ريسثظ دس اجشاي ايي قبًَى هَنفٌـذ گضاسشـْبي خـَد سا حسـت هـَسد
جشاين هَبَع ايي قبًَى ثشاي هشاجغ ريطالح اسسبل داسًذ.
ماده16ـ كليِ هحظَالت دخبًي ثبيذ دس ثستِثٌذي ٍ ثب شوبسُ سشيبل ٍ ثشچست ٍيـژُ شـشكت دخبًيـبت ايـشاى ػشبـِ يـب
ثفشٍي ثشسذ .دسد ػجبست « هخظَص فشٍي دس ايشاى» ثش سٍي كليِ ثسـتِثٌـذيْبي فـشآٍسدُّـبي دخـبًي ٍاسداتـي الضاهـي اسـت.
تبصره1ـ فشٍي هحظَالت دخبًي ثظَست فلِاي ،ثبص ٍ يب ًخي هوٌَع است.
تبصــره2ـــ فشٍشــگبّْبي ٍاقــغ دس هٌــبعق آصاد ٍ ٍيــژُ اقتظــبدي ًيــض هلــضم ثــِ سػبيــت ايــي هــبدُ ّســتٌذ.
تبصره3ـ ًيشٍي اًتظبهي جوَْسي اسالهي ايشاى هَنف است هحظَالت ٍ هَاد دخـبًي قبچـب سا دس ّـش ًقغـِ اص كشـَس
بجظ ٍ تحَيل ششكت دخبًيبت ايشاى دّذ .دس طَست هَافقت ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهـَصي ،ضشـكي ،شـشكت دخبًيـبت ايـشاى
هحظَل سا ثب هشخظبت هبدُ ( 16ايي آيييًبهِ ثستِثٌذي ٍ هبًٌذ سبيش هحظَالت ثِ فشٍي سسبًذُ ٍ دسآهذ حبطلِ سا ثـِ حسـبة
دسآهذّبي ػوَهي ٍاسيض خَاّذًوَد.

تبصره4ـ اص هحل دسآهذ حبطلِ حق الكشف كبسكٌبى ًيشٍي اًتظبهي ،ثبصسسيي ٍ ّضيٌِ هشثَط ثِ فشٍي شـشكت دخبًيـبت
،شداخت هيگشدد.
ماده17ـ ثِ هٌظَس جلَگيشي اص ٍسٍد هحظَالت دخـبًيٍ ،صاستخبًـِّـبي كشـَس ٍ ثبصسگـبًي ،ثْذاشـت ،دسهـبى ٍ آهـَصي
،ضشكي ،طٌبيغ ٍ هؼبدى ٍ اهَس خبسجِ ّوبٌّگي الصم سا ثب كشَسّبي ّوسبيِ ثؼول آٍسًذ ٍ گضاسي آى سا ثـِ سـتبد اسسـبل ًوبيٌـذ.
ماده18ـ ششكت دخبًيبت ايشاى هَنف است استبًذاسدّبي هلي سا دس تَليذ ٍ ػشبِ هحظَالت دخبًي سػبيت ًوبيـذ .تَليـذ
ٍ ٍاسدات هحظَالت دخبًي هغبيش ثب هؼيبسّبي تؼييي شذُ دس قَاًيي هشثَط ٍ ايي آيييًبهِ ٍ دستَسالؼولْبي هـشتجظ هوٌـَع اسـت.
ششكت دخبًيبت ايشاى هَنف است ثب اػوبل ثشًبهِسيضي ٍ ثب ّوبٌّگي ستبد سغح صيش كشت تَتَى ٍ تٌجبكَ سا ثشاسبس ًيـبص
كبسخبًجبت داخلي تؼييي ًوبيذ ٍ اص افضايش سغح صيش كشت ثيشتش اص ًيبص كبسخبًجبت داخلي ثب ّوبٌّگي ًيشٍي اًتظبهي جلَگيشي
ثؼول آٍسد.
ٍصاستخبًِ ّبي جْبد كشبٍسصي ٍطٌبيغ ٍ هؼبدى هَنفٌذ دس طَست كبّش هيضاى ًيبص ثِ تَتَى ٍ تٌجبكَ كبسخبًجبت داخلـي،
جبيگضيي تذسيجي صساػت تَتَى ٍ تٌجبكَ سا ثب سبيش هحظَالت كشبٍسصي دس الگَي كشت هٌبعق تَليذ ٍ فشآٍسي هحظـَالت دخـبًي
هَسد هغبلؼِ ٍ اجشا قشاس دٌّذ.
تبصــره ـ ،شداخــت يبساًــِ دس صهيٌــِ كبشــت ،داشــت ٍ ثشداشــت تَتــَى ٍ تٌجــبكَ ثــِ ّــش شــكل هجــبص ًوــيثبشــذ.
ماده19ـ تب دٍ دسطذ ( %2اص سشجوغ هبليبت هزكَس دس هبدُ ( 8قبًَى دس ثَدجِ سٌَاتي ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهَصي
،ضشكي هٌظَس هي گشدد تب ثشاي تحقق اّذاف هجبسصُ ٍ كٌتشل استؼوبل هَاد دخبًي دس اختيبس سبصهبًْب ،هؤسسـبت ٍ جوؼيتْـب قـشاس
گيشد.
تبصره ـ ستبد بَاثظ كوك ثِ سبصهبًْبي غيشدٍلتي سا تؼييي ٍ تظَيت خَاّذكشد.
ماده21ـ ّش سِ سبل يكجبس ،حذاقل ٍ حذاكنش جضاي ًقذي هقشس دس قبًَى ثِ ،يشـٌْبد ٍصاست ثْذاشـت ،دسهـبى ٍ آهـَصي
،ضشكي ثشاسبس ًشخ سسوي تَسم سبالًِ كِ تَسـظ ثبًـك هشكـضي اػـالم هـي شـَد ثـب تظـَيت ّيئـت ٍصيـشاى افـضايش هـييبثـذ.
ماده21ـ دستگبّْبي هَبَع هبدُ ( 161قبًَى ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ اقتظبدي ،اجتوبػي ٍ فشٌّگي جوَْسي اسالهي ايشاى
هَنفٌذ ثشًبهـِّـبي آهَصشـي ٍ تجليغـي هظـَة سـتبد سا ثـشاي ،يشـگيشي اص اسـتؼوبل دخبًيـبت ٍ هجـبسصُ ثـب آى ،اجـشا ًوبيٌـذ.
ماده22ـ ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهَصي ،ضشكي هَنف است تسْيالت ٍ اهكبًبت آصهبيشگبّي الصم سا ثشاي تؼيـيي هـَاد
ٍ تشكيجبت هٌتششُ هَاد دخبًي فشاّن ًوبيذ.
ماده23ـ دستگبّْبي ريسثظ ثِ ٍيژُ ششكت دخبًيبت ايشاى هَنفٌذ اعالػبت هَسدًيبص دس ساثغِ ثب هفبد ايـي آيـييًبهـِ سا
دس اختيبس ستبد قشاسدٌّذ.
ماده24ـ دثيشخبًِ ستبد دس ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهَصي ،ضشكي هستقش است ٍ هؼبٍى سالهت ٍصاست ثْذاشت ،دسهـبى
ٍ آهَصي ،ضشكي دثيش ستبد خَاّذثَد.
ماده25ـ ٍنبيف دثيشخبًِ ستبد ثِ ششح صيش تؼييي هيگشدد:
1ـ اًجبم ثشسسيْبي الصم دسخظَص ،يشٌْبدّبي قبثل عشح دس ستبد ٍ تٌظين دستَسجلسبت آى.
2ـ ،يگيشي هظَثبت ستبد.

3ـ ساُاًذاصي كبسگشٍّْبي تخظظي هلي ٍ استبًي ٍ ًظبست ثشآًْب.
4ـ اًجبم ّوبٌّگيْبي الصم ثب سبيش ٍصاستخبًِّب ٍ سبصهبًْب ثشاي دػَت آًْب ثِ ششكت دس جلسبت ثشحست هَسد.
 5ـ تذٍيي ٍ اسايِ گضاسي ػولكشد ستبد.
 6ـ اًجبم سبيش اهَسي كِ تَسظ ستبد ثِ دثيشخبًِ هحَل هيگشدد.
 7ـ جوغآٍسي ٍ ثجت اعالػبت ٍ آهبس.
 8ـ ّوبٌّگي اهَس اجشايي هشثَط ثِ قبًَى.
 9ـ تْيِ ٍ تذٍيي دستَسالؼولْب ٍ ،يشٌْبد ساّجشدّب ثِ ستبد.
ماده26ـ تؼذاد اػضب ،تشكيتٍ ،نبيف ٍ سبيش هقشسات هشثَط ثِ كبسگشٍّْبي تخظظي عـي دسـتَسالؼولي كـِ ثـِ تظـَيت
ستبد هيسسذ .تؼييي هيگشدد.
هؼبٍى اٍل سئيس جوَْس ـ ،شٍيض داٍدي

