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مقدمً
تشاعاط مادي ( )7هاوُن جامغ كىتشل َ مثاسصي مهي تا دخاويات مقُب
ؽٍشيُسماي  583:مجهظ ؽُساي اعالمي دعتُسانؼمم تؼييه ػامهيه مجاص تُصيغ َ
كشَػ كشآَسديٌاي دخاوي تً ؽشح ريم تؼييه ميگشدد.

فصل اول – تعاريف
مادي  -1ػامم مجاص تُصيغ َ كشَػ محقُالت دخاوي :ؽخـ حويوي يا حوُهي
اعت كً تا اخز مجُصٌاي هاوُوي وغثت تً خشيذ َ كشَػ كشآَسديٌاي دخاوي
مجاص اهذاو ميومايذ.
مادي  -2پشَاوً كشَػ :مجُصي اعت كً تُعط اتحاديًٌاي فىلي ريشتط ،
تشاي آوذعتً اص فىُف خشدي كشَػ كً داساي پشَاوً كغة َ مهت كاست افىاف
مي
تُدي َ تشاعاط ايه دعتُسانؼمم مجاص تً ػشضً َ يا كشَػ كاالي دخاوي
تاؽىذ  ،فادس ميگشدد.
مادي  -3مجُص ػامهيت :مجُصي اعت كً تُعط ؽشكت دخاويات ايشان جٍت
تاصسگاوي مُاد دخاوي تشاي اكشاد فىلي ػمذيكشَػ داساي پشَاوً كغة َ مهت
كاست افىاف فادس ميگشدد.
مادي  -4كشآَسديٌاي دخاويٌ :ش مادي يا كشآَسدياي اعت كً تماو يا
تخؾي اص مادي خاو تؾكيم دٌىذي آن  ،گياي تُتُن يا تىثاكُ يا مؾتوات آن
تاؽذ.
مادي  -5ػامم خشديكشَػ :كشد فىلي داساي پشَاوً كشَػ اعت كً كشآَسدي-
ٌاي دخاوي سا اص َاحذٌاي
ػشضً ميومايذ.

ػمذي كشَػ تٍيً َ تً مقشف كىىذي وٍايي

مادي  -6ػامم ػمذي كشَػ :كشد فىلي اعت كً كشآَسديٌاي دخاوي سا اص
مثادي اَنيً تُنيذ َ تاميه  ،تٍيً َ تً َاحذٌاي مجاص ػشضً ميومايذ َ
داساي مجُص ػامهيت اص ؽشكت دخاويات ميتاؽذ.
تبصري َ -1احذٌاي فىلي ػمذيكشَػ مجاص تً ػشضً محقُالت دخاوي خُد تً
مقشفكىىذي وٍايي وميتاؽىذ.

تبصري

 -2كهيً تُصيغكىىذگان َ ؽشكتٍاي پخؼ كاالي دخاوي ػمذيكشَػ

محغُب ميگشدوذ.

فصل دوم -عاملیه عمدي فروش

ستادکشوری کنترل دخانیات
مادي  -7آوذعتً اص ػامهيه ػمذيكشَػ كشآَسديٌاي دخاوي كً دسحال حاضش
تا ؽشكت دخاويات ٌمكاسي داؽتً َ داساي مجُص ػامهيت اص ؽشكت مضتُس مي-
تاؽىذ  ،نيكه كاهذ پشَاوً كغة ٌغتىذ  ،مُظلىذ ظشف مذت  9ماي اص صمان اتالؽ
ايه دعتُسانؼمم وغثت تً دسياكت پشَاوً كغة َ مهت كاست افىاف اص يكي اص
اتحاديًٌاي تىكذاسان مُاد ؿزايي  ،خُاسَتاس كشَػ َ عوط كشَػ َ عُپش
ماسكت َ اسائً آن تً ؽشكت دخاويات مثادست ومايىذ  ،دس ؿيش ايه فُست ؽشكت
دخاويات مُظق تً نـُ ػامهيت آوٍا ميتاؽذ.
تبصري -ؽشكت دخاويات ايشان مُظق اعت نيغت ػامهيه ػمذيكشَػ سا تً
عاصمان حمايت مقشف كىىذگان َ تُنيذكىىذگان َ پهيظ وظاست تش اماكه ػمُمي
واجا اػالو ومايذ.
مادي  -8ػامهيه ػمذيكشَػ كشآَسدي ٌاي دخاوي ،مجاص تً ػشضً كشآسَدي-
ٌاي دخاوي كً داساي ؽماسي عشيال ،تشچغة َيژي َ دسج ػثاست مخقُؿ كشَػ دس
ايشان (تش سَي كهيً تغتًتىذيٌاي َاسداتي) وثاؽذ ويغتىذ .تا متخهليه ػالَي
تشمادي 55هاوُن جامغ كىتشل َمثاسصي مهي تادخاويات طثن هاوُن َ موشسات
وظاو فىلي تشخُسد ميگشدد.

فصل سوم -عاملیه خرديفروش
مادي َ -9احذٌاي مجاص تُصيغ َ كشَػ محقُالت دخاوي فشكامجاصتً ػشضً
كشآَسديٌاي دخاوي كً اصمثادي مجاصتاميه كشدياوذميتاؽىذ .دسفُست
ػامهيه مضتُس،طثن هاوُن َموشسات وظاو فىلي تا آوان تشخُسد مي گشدد.

تخهق

مادي َ -11احذٌاي فىلي مجاص خشديكشَػ دس ٌش ؽٍشعتان ػثاستىذ اص فىُف
خُاسَتاس كشَػ  ،عُپش ماسكت َ عوط كشَػ.
مادي  -11اتحاديًٌاي فىلي مكهلىذ  ،نيغت ػامهيه خشديكشَػ مجاص سا
تً عاصماوٍا يا اداسات تاصسگاوي مشتُطً َ َاحذٌای تاصسعی َ وظاست افىاف
اػالو ومايىذ.
تبصري – اتحاديًٌاي فىلي مجاص تً فذَس پشَاوً كشَػ مُاد دخاوي جٍت
َاحذٌاي فىلي كً تا ؽؼاع فذ متشي اص مشاكض آمُصؽي َ َسصؽي َ اماکه
صياستی هشاس داسوذ وميتاؽىذ.
مادي  -12محقُالت دخاوي تايذ دس تغتًتىذيٌايي اص هثيم پاكت  ،كاسته ،
هُطي َ نلاكً تُدي َتا ؽماسي عشيال َ تشچغة َيژي ؽشكت دخاويات ايشان
ػشضً يا تً كشَػ تشعذ دسج ػثاست «مخقُؿ كشَػ دس ايشان» تش سَي كهيً تغتً-
تىذيٌاي محقُالت دخاوي َاسداتي انضامي اعت.
تبصري -كشَػ محقُالت دخاوي تقُست كهًاي  ،تاص َ يا وخي ممىُع اعت.
مادي  -13تشاعاط مادي  55آييه وامً اجشايي هاوُن جامغ كىتشل َ مثاسصي
مهي تا دخاويات  ،ػامهيه مجاص

كشآَسدي ٌاي دخاوي مُظلىذ اص كشَػ

ٌشگُوً كشآَسديٌاي دخاوي تً اكشاد كمتش اص ( )53عال عه َ يا تً َاعطً
آوٍا خُدداسي ومايىذ .دس فُست مؾكُى تُدن عه خشيذاس  ،اسايً مذسى
ؽىاعايي مثىيتش داؽته حذاهم ( )53عال عه اص طشف خشيذاس انضامي اعت.

ستادکشوری کنترل دخانیات
مادي  -14ؽثكً مجاص تُصيغ محقُالت دخاوي فشكا ػُامم ػمذي كشَػ َ خشدي-
كشَػ مجاص تؼشيق ؽذي دس ايه دعتُسانؼمم ميتاؽذ َ تُصيغ تشخالف ايه ؽثكً
مي گشدد.
تخهق محغُب َ تا متخهق طثن هاوُن َ موشسات وظاو فىلي تشخُسد
مادي  -15كشَػ محقُالت دخاوي اص طشين ايىتشوت َ دعتگايٌاي خُدكاس كشَػ
ممىُع اعت.
مادي  -16كشَػ َ ػشضً محقُالت دخاوي تُعط ػامهيه مجاص وثايذ تً وحُي
تاؽذ كً وماياوگش تثهيؾ محقُالت دخاوي تشاي ػمُو تاؽذ.
تبصري -ػشضًكىىذگان َ كشَؽىذگان آال ت َ ادَات اعتؼمال دخاويات اص
جمهً ههيان مجاص تً ومايؼ اهالو مزكُس دس مؼشك ديذ ػمُو وميتاؽىذ.
مادي  -17تاصسعان عاصمانٌاي تاصسگاوي اعتانٌا َ عاصمانٌاي فىلي َ
واظشان كميغيُنٌاي وظاست َ مامُسيه ويشَي اوتظامي  ،دخاويات َ َصاست
تٍذاؽت دسمان َ آمُصػ پضؽكي وغثت تً تاصسعي اص َاحذٌاي فىلي ػمذيكشَػ َ
خشديكشَػ اهذاو خُاٌذ ومُد َ دس فُستي كً َاحذٌاي مضتُس مشتكة تخهلات
فىلي گشدوذ مُاسد تخهق سا تشاي سعيذگي تً ٌياتٌاي سعيذگي تً تخهلات فىلي
مُضُع مادي  77هاوُن وظاو فىلي اػالو ميومايىذَ .احذٌای فىلی ػمذي كشَػ َ
خشدي كشَػ مُظق تً اسائً کاست ػامهيت كشَػ مُاد دخاوی تً تاصسعان،
واظشان َ مامُسان دعتگاي ٌای كُم انزکش می تاؽىذ.
مادي  -18ويشَي اوتظامي جمٍُسي اعالمي ايشان مُظق اعت دس كهيً مشاحم
اجشايي ػمهيات تاصسعي اماكه ػمُمي َ محمٌاي ػشضً مُاد دخاوي ٌمكاسي الصو
سا تا مامُسيه َ تاصسعان َصاستخاوًٌاي تٍذاؽت  ،دسمان َ آمُصػ پضؽكي َ
تاصسگاوي َ دخاويات َ اتحاديًٌا َ مجامغ امُس فىلي تؼمم آَسد.
مادي  -19مامُسيه تٍذاؽتي َ عايش مامُسيه ريشتط مُظلىذ دس اجشاي
هاوُن جامغ كىتشل َ مثاسصي مهي تا دخاويات َ آييهوامً مشتُطً َ ايه
دعتُسانؼمم گضاسػٌاي خُد سا حغة مُسد تشاي مشاجغ ريقالح اسعال داسوذ.
مادي  -21ايه دعتُسانؼمم دس  72مادي َ  7تثقشي َ تشاعاط  7هاوُن جامغ
كىتشل َ مثاسصي مهي تا دخاويات تٍيً َ دس جهغً مُسخ  5837/5/73عتاد كؾُسي
كىتشل َ مثاسصي مهي تا دخاويات تً تقُية سعيذ.

