
علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه
، جهت   به تأیید شوراي نگهبان رسیده 5/7/1385اسالمی تصویب و در تاریخ  سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي

 .شد اجراء ابالغ

 

  دخانیاتقانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 

  
 11/7/1385      107686/15شماره 

 نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي
  ایران رئیس محترم جمهوري اسالمی

جمهوري اسالمی ایران قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با  قانون اساسی) 123(در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم         
تصویب در جلسه  مبارزه ملی با دخانیات به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، باجامع کنترل و  دخانیات که با عنوان طرح

  .گردد می و تأیید شوراي محترم نگهبان به پیوست ارسال 15/6/1385علنی مورخ 
 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

 24/7/1385      83150      شماره
  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه        
  15/107686 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5/7/1385اسالمی تصویب و در تاریخ  هشتاد و پنج مجلس شوراي

  .گردد ده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ میواصل گردی 11/7/1385ورخ م
  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدي

  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
دخانی و حفظ سالمت عمومی، ستاد کشوري کنترل و  ریزي براي مبارزه با مصرف مواد ـ به منظور برنامه1ماده         

 :شود شود با ترکیب زیر تشکیل می اختصار ستاد نامیده می بهمبارزه با دخانیات که در این قانون 
 .درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد ـ وزیر بهداشت،        
 .اسالمی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد        
 .ـ وزیر آموزش و پرورش        
 .ـ وزیر بازرگانی        
 .ـ فرمانده نیروي انتظامی        
 .شوراي اسالمی به عنوان ناظر نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ـ دو        
 .ایران به عنوان ناظر ـ رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی        
 .دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ نماینده یکی از سازمانهاي غیردولتی مرتبط با        
 .دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود ـ1تبصره         
شوراي اسالمی  ـ گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس2تبصره         
 .شود ارائه می



یص دبیر ستاد بدون حق رأي براي با موضوع مورد بحث به تشخ ـ نمایندگان دستگاههاي دولتی مرتبط3تبصره         
 .شوند می شرکت در جلسات دعوت

 :ـ وظایف ستاد به شرح زیر است2ماده         
 .هاي تبلیغات دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی الف ـ تدوین        
 .مرتبطهاي آموزش و تحقیقات با همکاري دستگاههاي  تدوین و تصویب برنامه ب ـ        
اقتصادي، بهداشتی و سالمتی  ها، هشدارها، تصاویر و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعی، ـ تعیین نوع پیام ج        

 .قانون این) 5(هاي زمانی آن، موضوع ماده  دخانیات و دوره
 .است مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء        
و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً  تبلیـغ، حمـایت، تشویق مستقیم ـ هر نوع3ماده         

 .ممنوع است
 .گیرد می ـ سیاستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام4ماده         
سطح هر طرف پاکت %) 50(داقل پنجاه درصد و ح هاي سالمتی و زیانهاي دخانیات باید مصور ـ پیام 5ماده         
 .دهد را پوشش) تولیدي ـ وارداتی(سیگار 

 .گردد مانند آن ممنوع کننده مانند مالیم، الیت، سبک و تبصره ـ استفاده از تعابیرگمراه        
ت دخانیات عرضه هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرک بسته هاي دخانی باید در ـ کلیه فرآورده 6ماده         

 .است هاي دخانی وارداتی الزامی هاي فرآورده بندي بر روي کلیه بسته» فروش در ایران مخصوص« درج عبارت . شوند
بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر  هـاي دخـانی توسـط وزارت بازرگانی و ـ پروانه فروش فرآورده7ماده         

 .شود می
 .دخانی از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است هاي آوردهتبصره ـ توزیع فر        
 افزایش%) 10(هاي دخانی به میزان ده درصد  طـریق افزایش مالیـات، قیمت فرآورده ـ هر ساله از 8ماده         

 .یابد می
داري پس از طی  هواریزي به حساب خزان هاي دخانی از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده%) 2(تا دو درصد         

هاي مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این  اختیار نهادها و تشکل هاي سنواتی در مراحل قانونی در قالب بودجه
دخانیات قرار  هاي آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیري و مبارزه با استعمال برنامه نهادها جهت توسعه

 .گیرد می
هاي پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد  است فعالیت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفـ وزارت 9ماده         

هاي  اي ترك دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه و خدمات مشاوره هاي دخانی مبتال به مصرف فرآورده
 .نماید نی را فراهماي و درمانی غیردولتی ترك مصرف مواد دخا و حمایت از مراکز مشاوره گسترش
اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار  نامه ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین10ماده         

دادگاه مکلف است عالوه بر مجازات دستور . ریال جزاي نقدي است )50000000(ریال تا پنجاه میلیون) 500.000(
بنا ) سه سال یکبار هر( تبلیغ را صـادر نماید و میزان مجازاتهاي یادشده براساس نرخ تورم محصوالت مورد  آوري جمع

 .قابل افزایش است به اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و تأیید هیأت وزیران
دون شماره این قانون، عرضه محصوالت ب) 7(ماده  ـ فروش و عرضه دخانیات به استثناي اماکن موضوع11ماده         



ریال تا سی میلیون ) 500.000(مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار  سریال و عالمت مصوب، تکرار عدم پرداخت
اعالم بانک  با) هر سه سال یکبار(جزاي نقدي است و میزان مجازاتهاي یادشده براساس نرخ تورم  ریال) 30.000.000(

 .است یران قابل افزایشمرکزي جمهوري اسالمی ایران و تأیید هیأت وز
هاي دخانی کشف  افراد، عالوه بر ضبط فرآورده ـ فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این12ماده         

شود،  ریال محکوم می) 500.000(ریال تا پانصدهزار ) 100.000(یکصدهزار  شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از
 .ریال مجازات است) 10.000.000(جب جزاي ده میلیون تخلف، مستو تکرار یا تعدد

ممنوع و  قانون رسیـدگی به تخلفات اداري) 18(استعمـال دخانیـات در نهـادهـاي موضـوع ماده  ـ13ماده         
 :شود مرتکب به شرح زیر مجازات می

 رسیـدگی به تخلفات اداري به یکی ازکارکنـان نهادهاي مذکور باشد، به حکـم هیأت  الف ـ چنانچـه مرتکب از        
صورت تکرار در مرتبه سوم به  قانون رسیدگی به تخلفات اداري و در) 9(ماده ) ب(و ) الف(تنبیهات مقرر در بندهاي 

 .شود می ماده مذکور محکوم) ج(تنبیه مقرر در بند 
ریال محکوم ) 100.000(صدهزار یک ریال تا) 70.000(ب ـ سایر مرتکبین به جزاي نقدي از هفتادهزار         

 .شوند می
عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزاي نقدي از پنجاه هزار  ـ مصرف دخانیات در اماکن1تبصره         

 .ریال است) 100.000(یکصدهزار  ریال تا) 50.000(
ن قانون را هر سه سال یک بار براساس حداکثر جزاي نقدي مقرر در ای تواند حداقل و ـ هیأت دولت می2تبصره         

 .تعدیل کند نرخ رسمی تورم
توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و  هاي دخانی قاچاق ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده14ماده         

 .است مشمول مقررات راجع به قاچاق کاال
محصوالت غیردخانی و بالعکس  هاي دخانی براي فرآوردهـ ثبت هرگونه عالمت تجاري و نام خاص 15ماده         

 .ممنوع است
عرضه و  عرضه نمایند،) 6(هاي مذکور در ماده  هاي دخانی را در بسته فروشندگان مکلفند فرآورده ـ16ماده         

ریال تا ) 50.000(پنجاه هزار  متخلفین به جزاي نقدي از. هاي دخانی ممنوع است هاي بازشده فرآورده فروش بسته
 .شوند می ریال محکوم) 200.000(دویست هزار 

از محل  1385از امکانات موجود و کسري آن در سال  ـ بار مالی ناشی از اجراي این قانون با استفاده17ماده         
 هزینه) 9(همین قانون و سایر درآمدها در ماده ) 8(محل درآمدهاي حاصل از ماده  ها و در سالهاي بعد از جویی صرفه
 .گردد

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با  نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت ـ آیین18ماده         
 .رسد وزیران می همکاري شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت

 .شود به اجراء گذاشته می ماه پس از تصویب ـ احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش19ماده         
ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سالمت است به اطالع  ـ درآمدهاي سالیانه20ماده         

 .تخصصی مجلس شوراي اسالمی برسد کمیسیون
انزدهم شهریور ماه تبصـره در جلسـه علنـی روز چهارشنبـه مورخ پ قانون فوق مشتمـل بر بیست ماده و هفت        



نگهبان  به تأیید شوراي محترم 5/7/1385هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  یکهزار و سیصد و
  .رسید

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
   

 
 


