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  دستورالعمل وظایف و تعيين عامليت فروش محصوالت دخانی
  )قانون جامع کنترل مبارزه با دخانيات 7موضوع ماده (

 
  

 تعاریف
  :تعاریف -1ماده 

 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات: قانون-1
گيـاه توتـون یـا تنبـاکو یـا ای اسـت کـه تمـام یـا بخشـی از مـاده خـام تشـکيل دهنـده آن، هر ماده یا فرآورده :دخانی تمحصوال-2

  .مشتقات آن باشد
فــروش و فــرد دارای پروانــه کســب معتبــر از اتحادیــه صــنف بنکــداران موادغــذایی، خواربــار فروشــان، عطــار و ســقط :فــرد صــنفی-3

 . سوپرمارکت داران
 .نمایدانی صادر میریزی و نظارت بر دخانيات کشور برای بازرگانی محصوالت دخمجوزی است که مرکز برنامه :مجوز عامليت-4
بـرای عمـده و ) 3(های صنفی موضـوع بنـدریزی و نظارت بر دخانيات کشور و اتحادیهمجوزی است که مرکز برنامه :پروانه فروش-5

 .نمایندفروشی محصوالت دخانی صادر میخرده
هـای دخـانی را از ر که فرآوردهریزی و نظارت بر دخانيات کشوفرد صنفی دارای مجوز عامليت از مرکز برنامه :عامل عمده فروش-6

 .نمایدفروشی عرضه میمبادی اوليه توليد و تأمين، تهيه و به واحدهای مجاز خرده
کننده نهایی های دخانی را از عامل عمده فروش تهيه و به مصرففرد صنفی دارای پروانه فروش که فرآورده: عامل خرده فروش-7

 .نمایدعرضه می
حریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصوالت اقدام که به شکل مستقيم یا غيرمستقيم در معرفی، تهرگونه فعاليت یا : تبليغ-8

 .دخانی انجام شود
  

  عمده فروشن عاملي
های صنفی بنکداران موادغـذایی و عطـار و فروش محصوالت دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیه عمده عاملين -2ماده 
  .ریزی و نظارت بر دخانيات کشور داشته باشندت از مرکز برنامهيمجوز عاملفروش بوده و سقط
عاملين عمده فـروش محصـوالت دخـانی، مجـاز بـه عرضـه محصـوالت دخـانی فاقـد شـماره سـریال، تصـاویر هشـداردهنده  -3ماده 

با متخلفـين عـالوه . باشندنمی) وارداتیهای بندیبر روی کليه بسته(بهداشتی، ابزار امنيتی و درج عبارت مخصوص فروش در ایران 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات، طبق قانون و مقررات نظام صنفی و مبارزه با قاچـاق کـاال و سـایر قـوانين و ) 11(بر ماده 

  .گرددمقررات ذیربط برخورد می
  .باشندضه به مصرف کننده نهایی نمیواحدهای صنفی عمده فروش مجاز به خرده فروشی محصوالت دخانی و عر -تبصره
هـای دارای مجـوز پخـش کـاال در تواند محصوالت دخانی را از طریق شـرکتدارنده مجوز عامليت و پروانه عمده فروشی می -4ماده 

  .فروش تحت پوشش تحویل نمایدسطح شبکه مربوطه به عامليت خرده
  .گردد، مجوز عامليت و پروانه عمده فروشی نيز از درجه اعتبار ساقط میبا ابطال و یا انقضای مهلت اعتبار پروانه کسب -5ماده 
  .های مجازی ممنوع استفروش محصوالت دخانی توسط عامل عمده فروش از طریق شبکه -6ماده 

  عاملين خرده فروش
-ربار فروشان، عطار و سقطهای صنفی خوامحصوالت دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیه عاملين خرده فروش -7ماده 

  .فروش و سوپرمارکت داران بوده و پروانه فروش از اتحادیه های مذکور دریافت نمایند
عاملين خرده فروش مکلفند محصوالت دخانی مجاز را از فرد صنفی دارای مجوز عامليت توزیع و پروانه عمده فروشی تهيـه  -8ماده 

  .و به مصرف کننده نهایی عرضه نمایند
بنــدی هــایی از قبيــل پاکــت، کــارتن، قــوطی و لفــاف بــوده و بــا شــماره ســریال، تصــاویر محصــوالت دخــانی بایــد در بســته – 9 مــاده

مخصـوص «ریزی و نظارت بر دخانيات کشور عرضه یا به فروش برسد، درج عبـارت هشداردهنده بهداشتی و ابزار امنيتی مرکز برنامه
  .های محصوالت دخانی الزامی استبندیبر روی کليه بسته» فروش در ایران

  .ای، باز و یا نخی ممنوع استدخانی به صورت فله تفروش محصوال -تبصره
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سال سن و یا بـه واسـطه ) 18(عاملين خرده فروش محصوالت دخانی مکلفند از فروش محصوالت دخانی به افراد کمتر از  -10ماده 
از طـرف سـال سـن ) 18(در صورت مشکوک بودن سن خریدار، ارایه مدرک شناسایی مبنی بر داشـتن حـداقل . آنها خودداری نمایند
پروانه فروش واحد صـنفی متخلـف بـه صـورت دائـم ابطـال خواهـد  ن ماده، مجوز ودر صورت عدم رعایت مفاد ای. خریدار الزامی است

  .شد
  .های خودکار فروش ممنوع استهای مجازی دستگاهفروش محصوالت دخانی از طریق شبکه -11ماده 
شبکه مجاز توزیع محصوالت دخانی صرفاً عوامل دارای مجوز عامليت و پروانـه عمـده فروشـی محصـوالت دخـانی از مرکـز  -12ماده 
باشند و خرید محصوالت دخانی از سایرین تخلف محسوب و متخلف عالوه بر ابطال دائمی ریزی و نظارت بر دخانيات کشور میبرنامه

ده در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات، قانون و مقـررات نظـام صـنفی، قـانون های تعيين شپروانه فروش، مشمول مجازات
  .باشدمی... مبارزه با قاچاق کاال و

  .گرددضای مهلت اعتبار پروانه کسب، پروانه خرده فروشی نيز از درجه اعتبار ساقط میبا ابطال و یا انق -13ماده 
  

  سایر
متـر از مراکـز آموزشـی، ورزشـی، امـاکن فرهنگـی و ) 100(بایست با رعایت فاصله حداقل یکصد فروشی میپروانه خرده -14ماده 

  .مذهبی صادر گردد
انـد بـه مرکـز فروش مجاز را که در سامانه اصـناف ثبـت نمـودههای صنفی مربوطه مکلفند، فهرست عامليت خرده اتحادیه -15ماده 
یـا اداره صـنعت، معـدن و تجـارت شهرسـتان مربـوط و واحـدهای بازرسـی و نظـارت ریزی و نظارت بر دخانيات کشـور، سـازمان برنامه

  .اصناف، نيروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم نمایند
خـرده فـروش را در درگـاه الکترونيکـی و سـایت  نریزی و نظارت بر دخانيات کشور موظف است فهرست عامليمرکز برنامه -16ماده 

  .اختصاصی خود قرار داده، به نحوی که قابل مشاهده بازدیدکنندگان باشد
از مرکز ) کشوری یا استانی(شبکه مجاز توزیع محصوالت دخانی صرفاً عوامل دارای مجوز عامليت و پروانه عمده فروشی  -17ماده 
باشد و توزیع خـارج از ایـن های صنفی مربوطه میفروشی محصوالت دخانی از اتحادیهر و خردهریزی و نظارت بر دخانيات کشوبرنامه

شبکه تخلف محسوب و با متخلف طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات، قانون و مقـررات نظـام صـنفی، قـانون مبـارزه بـا 
  .گرددبرخورد می... قاچاق کاال و

مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبليغ محصوالت دخانی برای عمـوم  محصوالت دخانی توسط عاملينو عرضه فروش  -18ماده 
  .باشد
هـای نظـارت، مـامورین نيـروی ها، سازمان های صنفی، ناظران کميسـيونبازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -19ماده 

به بازرسی از واحدهای صنفی عمده فروش و خرده فروش اقدام خواهند انتظامی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت 
نمود و در صورتی که واحدهای مزبور مرتکب تخلفات صنفی گردند موارد تخلف را بـرای رسـيدگی بـه تناسـب نـوع تخلـف بـه محـاکم 

ارائـه مجـوز عامليـت و پروانـه  عاملين عمده فروش و خرده فروش موظف بـه. نمایندی اعالم میتقضایی و شعب ویژه تعزیرات حکوم
  .فروش محصوالت دخانی به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاه های فوق الذکر می باشند

هـای نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است در کليه مراحل اجرایی عمليات بازرسی اماکن عمومی و محل -20ماده 
ورین و بازرسان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و صـنعت، معـدن و عرضه محصوالت دخانی همکاری الزم را با مام

  .عمل آوردارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف بتج
نامه اجرایی مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذیربط موظفند در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات و آیين -21ماده 

  .دارندتورالعمل گزارش های خود را حسب مورد برای مراجع ذیصالح ارسال مربوطه و مفاد این دس
در صورت عدم رعایت هریک از مواد مرتبط این دستورالعمل و عرضه محصـوالت دخـانی غيرمجـاز، پروانـه خـرده فروشـی و  -22ماده 

  .مجوز عمده فروشی محصوالت دخانی به صورت دائمی لغو می گردد
قانون جـامع کنتـرل و مبـارزه ملـی بـا دخانيـات تهيـه و در ) 7(تبصره و بر اساس ماده ) 2(ماده و ) 23(دستورالعمل در این  -23ماده 

  .در کارگروه تخصصی ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانيات به تصویب رسيد 94/    /ه مورخ  سجل
  
  
  
 


