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قانونگذاری و نظارت
مجلس شورای اسالمی رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور است که 
وظیفه انحصاری وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. هم اکنون 
دوره دهم مجلس شورای اسالمی است و 290 نفر به نمایندگی از مردم در 
این ارگان قانون گذاری حضور دارند. دو وظیفه مهم مجلس شورای اسالمی 
و نمایندگان محترم مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین 
مصوب است. کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر قوانین وضع شده در حوزه 
کنترل دخانیات، در گرو توجه نمایندگان محترم مجلس به موضوع نظارت 
و حفاظت از قوانین وضع شده است که تضمین کننده به ثمر رسیدن ُمراد 
مقنن از قانون گذاری است، که همانا مبارزه با استعمال دخانیات و آسیب های 

سالمتی و اجتماعی ناشی از آن می باشد.
سابقه قوانین وتاریخچه کنرتل دخانیات در کشور

 در کشور ما، سابقه قانون گذاری در حوزه دخانیات به بیش از 100 سال 
پیش باز می گردد. قدیمی ترین تالش نمایندگان مردم برای وضع مالیات بر 
دخانیات، تا آنجاکه از شواهد و قراین مشخص است، در سال 1294 شمسی 
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)1333 قمری( اتفاق افتاده. در 18 ذیقعده آن سال، نمایندگان مجلس 
شورای ملی تصمیم گرفتند که »بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران 
به عمل آمده باشد، مالیات دخانیات از قرار صدی سی از قیمت برقرار  شود 
و در صورتی که در تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات بده و مأمورین 
مالیه اختالفی حاصل شود، صدی سی از عین جنس دریافت گردد. مالیات 

مقرره نسبت به توتون سیگار هم از قرار صدی بیست است.«
قوانین  لزوم وجود  اهمیت کنترل دخانیات و  با مطرح شدن موضوع   
محدودکننده اپیدمی در حال رشد دخانیات، طرح »نحوه کاهش و حذف 
تدریجی استعمال دخانیات« در 1370/10/8 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید ولی با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بدلیل مغایرت هایی 
که با قوانین فرادستی تشخیص داده شد، مصوب نگردید. از سوی دیگر 
دولت مكلف شد تا اقدامات اجرایی الزم را برای بازنگری و قانونمند نمودن 
طرح چگونگی کاهش استعمال دخانیات انجام دهد که نهایتا طرح مذکور 

به صورت مصوبه هیات وزیران در سال 1373 ابالغ شد. 
 متعاقبا هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
و به استناد اصل یكصد و  سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
آیین نامه »ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن 
عمومی« را در سال 1376 تصویب نمود. در این آیین  نامه به منظور حفظ 
حقوق افراد جامعه و تأمین سالمت آنها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی 
از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد  دخانی در اماکن 
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عمومی مسقف به هر نحو ممنوع گردید. 
 در سال 1379، با بهره گیری از ظرفیت بازرسی بهداشت محیط در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مفادی در آیین نامه قانون اصالح ماده 
 13 قانون  مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی  و بهداشتی برای ممنوعیت 
استعمال و عرضه دخانیات در اماکن مشمول این آیین نامه به تصویب هیات 

محترم وزیران رسید. 
 تالش ها برای قانونگذاری منع استعمال دخانیات و محدودیت عرضه 
محصوالت دخانی در سال های 1384 و تا 1386 ادامه یافت و کنوانسیون 
کنترل دخانیات، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه 
اجرایی آن به ترتیب در سال های 1384، 1385 و 1386 در مجلس شورای 

اسالمی و هیات وزیران تصویب شد. 
 به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سالمت 
عمومی ، در اجرای ماده یک قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، 
ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با ترکیبی از وزرای بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشكی، فرهنگ و ارشاد اسالمی،  آموزش و پرورش، صنعت، معدن 
و تجارت،  فرمانده نیروی انتظامی،  دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان ناظران و نماینده یكی از سازمان های غیردولتی مرتبط با 
دخانیات به  انتخاب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی  تشكیل شد 
و این ستاد تا کنون 10 جلسه اصلی برگزار و مصوباتی را با تایید ریاست 

محترم جمهوری، ابالغ نموده است.
 نهایتا آخرین سند قانونی در حوزه کنترل دخانیات، پروتكل ریشه کنی 
تصویب در مجلس  از  بود که پس  غیرقانونی محصوالت دخانی  تجارت 
شورای اسالمی در سال 1394، با اخذ تاییدیه سازمان ملل متحد در سال 
1397، عضویت جمهوری اسالمی ایران به دومین معاهده بین المللی کنترل 
دخانیات را محقق نمود و بعنوان ابزاری در حوزه بین الملل برای کمک به 
مبارزه با تجارت غیرقانونی محصوالت دخانیات و تقویت مفاد مرتبط در 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفت. 

در کشور ما، 
سابقه قانون 
گذاری در 
حوزه دخانیات 
به بیش از 100 
سال پیش 
باز می گردد. 
قدیمی ترین 
تالش 
نماینداگن 
مردم برای 
وضع مالیات 
بر دخانیات، 
تا آنجا که 
از شواهد 
و قراین 
مشخص 
است، در 
سال 1294 
شمسی 
 1333(
قمری( 
اتفاق افتاده

4-5



استعمال 
هر نوع 

سیاگر و سایر 
مواد  خانی 
در اماکن 

عمومی مسقف 
به هر نحو ممنوع 

است

اجرا و نظارت بر اجرای قوانین
بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما، خالء قانونی بزرگی در بحث کنترل 
دخانیات وجود ندارد و اتفاقا قوانین بسیار خوبی در دهه های گذشته به 
تصویب رسیده است، اما برای اثر بخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به 
نظارت عالیه از سوی مجلس شورای اسالمی و ضمانت بی چون و چرای 
اجرای آن نیاز است. اهمیت موضوع نظارت بر قوانین وضع شده تا جایی 
است که قانون گذار دو عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را 
بعنوان ناظر بر عملكرد ستاد کشوری کنترل دخانیات که خود نقش نظارتی 
بر اجرای قوانین دارد، تعیین کرده است. وضعیت اجرایی شدن مصوبات این 
ستاد پس از تایید ریاست جمهوری، مصداق بارز توجه بخش قانون گذاری 
کشور و تعهدات دستگاه های اجرایی در این زمینه می باشد. بدیهی است با 
توسعه صنایع دخانی در کشور و گسترش یافتن حضور عوامل این صنایع 
در مراجع قانونی، قضایی و حقوقی، بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به حمایت 
نمایندگان محترم مجلس از اجرای قوانین کنترلی برای مهار اپیدمی مصرف 

دخانیات می باشد. 
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جملس در راس امور است
امام  حضرت  انقالب،  کبیر  معمار  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فقید  بنیانگذار 
خمینی)ره(، بارها در سخنان خود، مجلس شورای اسالمی را عصاره فضائل ملت و 
در راس امور دانستند. این تاکید شاید از این جهت قابل اتكا است که نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، با رأی مستقیم همه مردم انتخاب می شوند و در انتخاب 
نمایندگان مجلس  دلیل،  به همین  نیست.  رأی دهندگان  میان  تبعیضی  آنها، 
شورای اسالمی حامی و حافظ منافع عمومی هستند و کدام منفعت، مهمتر از 

ارتقای سالمت عمومی؟ 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند باالدستی، نحوه دریافت مالیات 
بر دخانیات به صورت کامال شفاف بیان شده و تجارب جهانی نیز نشان می دهد 
که باالبردن قیمت محصوالت دخانی از طریق افزایش مالیات، بهترین راهكار برای 

کاهش همزمان استعمال محصوالت دخانی و قاچاق این محصوالت است. 
این درحالی  است که هموطنان ما در طول سال، حدود 55 میلیارد نخ سیگار 
دود می کنند که 30 هزار میلیارد تومان، به بخش سالمت کشور ضرر می زند. 
به سیستم  دخانیات  استعمال  از  ناشی  بیماری های  درمان  بابت  که  هزینه ای 
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بهداشت و درمان کشور تحمیل می شود در حالی که ضرر آن در بخش های 
مختلف اقتصادی کشور به دلیل مرگ زودهنگام افراد سیگاری بسیار بیشتر است. 
حال اگر هزینه هایی که به دلیل مرگ زودهنگام، ایجاد ناتوانی، کاهش بهره وری 
که به این بخش ها تحمیل می شود را نیز محاسبه کنیم، ضرر مصرف دخانیات در 

کشور ساالنه بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان می شود.
با توجه به این مسئله مهم که همان مواجه شدن کشور با تحریم های ظالمانه 
که در پی آن فشار اقتصادی قابل تامل بر معیشت عمومی و از سوی دیگر عدم 
ممنوعیت واردات محصوالت دخانی به اشكال مختلف، گسترش صنایع چندملیتی 
دخانی برای تولید نشان های بین المللی در کشور جای تعجب دارد که چگونه است 
که تحریم ها شامل بسیاری از اقالم اصلی معیشتی، دارویی و غیره می شود ولی 
دخانیات در همه شرایط از گزند آن ایمن است! مهمترین درخواست متولیان و 
داعیه داران سالمت کشور از نمایندگان مجلس این است که نمایندگان محترم با 
تاکید و حمایت قاطعانه از قوانین کنترل دخانیات و نظارت جدی بر حسن اجرای 
آنها، نقش مهمی در ارتقای سالمت عمومی، کاهش هزینه درمان بیماری های 
ناشی از استعمال دخانیات و افزایش بهره وری ایفا کنند. همچنین جلوی البی 
شرکت های دخانی ایستاده و با ممانعت از نفوذ عوامل این صنایع در سیاستگذاری 
و قانونگذاری، اجرای موثر قوانین کنترل کننده دخانیات، ارتقای سطح سالمت 
عمومی کشور را موجب شوند. با تاکید بر این نكته، بر اساس ماده 5/3 کنوانسیون 
کنترل دخانیات، دولت های عضو متعهد شده اند که در سیاست گذاری های مربوط 
به سالمت، اجازه نفوذ و دخالت صنایع دخانی داده نشود. برای حسن اجرای این 

ماده، دستورالعمل اجرایی تنظیم شد که به تصویب اعضای کنوانسیون رسید.

نماینداگن 
مجلس 
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از ارتقای 
سالمت عمومی
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جتربیات برخی از کشورهای جهان
 در اجرای کنوانسیون کنرتل دخانیات

استرالیا: کوچكترین قاره جهان، سختگیرانه ترین قوانین را در خصوص مصرف 
سیگار دارد. در استرالیا مكان های زیادی برای کشیدن سیگار ممنوع اعالم شده 
است. اعمال قانون های سختگیرانه در این کشور باعث شد شرکت های تولید 
سیگار با دولت به اختالف بخورند اما در نهایت دیوان عالی استرالیا به نفع دولت 
رأی داد به همین دلیل، از پنج سال پیش، شرکت های تولید کننده دخانیات موظف 
شدند محصوالت خود را با بسته بندی های یک  شكل و حاوی تصاویر شوک برانگیز 

تولید و به بازار عرضه کنند. 
چین: در پرجمعیت ترین کشور جهان هم سیگارکشیدن در بسیاری از اماکن 
و  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  یكی  که  کشوری  چین  است.  ممنوع  عمومی 
مصرف کنندگان سیگار در جهان به حساب می آید، با اعمال این سیاست قصد 

دارد مصرف سیگار را در کشور خود کاهش دهد.
ایرلند جنوبی: ممنوعیت استفاده از سیگار در مكان عمومی یكی از بهترین 
راهكارهای جهانی برای کاهش مصرف سیگار است. راهكاری که در عین قانونی 
بودن، درواقع فرهنگ رعایت حقوق شهروندی در محیط های عمومی را ترویج 
می کند. تجربه 12ساله ایرلند جنوبی نشان داده است اجرای قانون ممنوعیت 
استفاده از سیگار در مكان های عمومی و جریمه 3  هزار یورویی متخلفان باعث 

شده 7  هزار ایرلندی کشیدن سیگار را ترک کنند.
از  و مجلس  دولت  قانونی  و شاید جالب ترین حمایت  جدیدترین  انگلستان: 
سیاست های کنترل دخانیات، به کشور انگلستان باز می گردد. وزرای دولت انگلیس 
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چندی پیش خواستار ممنوعیت فروش سیگار برای همه افراد زیر 21 سال شده اند 
تا جامعه خود را از سرطان و بیماری های ریوی نجات دهند. نمایندگان مجلس 
این کشور نیز پیشنهاد داده اند سن قانونی استعمال دخانیات از 18 به 21 سال 
افزایش یابد تا شاید نرخ استعمال دخانیات در این کشور، کمتر شود. بر اساس این 
پیشنهاد، مالیات سیگار نیز افزایش خواهد یافت تا پرداخت هزینه بیشتر، منجر 
به کاهش خرید آن شود. بر اساس این تصمیمات جدید، فیلم ها و تبلیغاتی که 
منجر به گسترش استفاده از سیگار و مشتقات آن میان جوانان می شوند، باید 
شدیداً کنترل و نظارت شوند. این پیشنهادات توسط 17 سازمان بهداشتی از 
جمله انجمن پزشكی انگلیس، کالج سلطنتی پزشكان، موسسات خیریه و بنیاد 
قلب انگلیس حمایت می شوند. کارشناسان باور دارند که افزایش این محدودیت ها، 

منجر به کاهش چشم گیر افراد سیگاری می شود.
برزیل: اصالح ساختار مالیات محصوالت دخانی برزیل در سال 2011 نرخ های 

شرکت های 
تولید کننده دخانیات 

موظف شدند 
محصوالت خود را با 

بسته بندی های 
یک  شلک و 

حاوی تصاویر 
شوک برانگیز تولید و به 

بازار عرضه کنند
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حامــی قوانیــن
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مالیاتی را به نحو قابل توجهی افزایش داد در حالی که سهم محصوالت دخانی 
قاچاق و ارزان در بازار مصرف بسیار باال بود.

 برزیل در سال های 2008 و 2011 با افزایش 34 درصدی قیمت محصوالت 
دخانی از طریق مالیات موفق به کاهش مصرف این محصوالت به میزان 19 درصد 

گردید. 
 در سال 2012 یک ساختار ترکیبی مالیاتی را تصویب و با اجرای آن تا سال 
2016 قیمت محصوالت دخانی مجددا 35 درصد افزایش یافت که موجب کاهش 

50 درصدی مصرف این محصوالت شد.
کلمبیا: تجربه اخیر کشور کلمبیا حاکی از تاثیر قابل توجه افزایش مالیات بر 
کاهش مصرف دخانیات است. در سال 2016 کلمبیا مالیات ویژه محصوالت 
دخانی را 200 درصد افزایش داد و افزایش سالیانه 4 واحد درصد باالتر از نرخ 
تورم را تصویب نمود. مصرف سیگار در سال 2017 بیش از 23 درصد نسبت به 
سال 2016 کاهش یافت که منجر به افزایش درآمد دولت به میزان 54 درصد 

جدیدترین و 
شاید جالب ترین 
حمایت قانونی 
دولت و مجلس از 
سیاست های 
کنترل دخانیات، 
به کشور انلگستان 
باز می گردد. 
وزرای دولت 
انلگیس 
چندی پیش 
خواستار ممنوعیت 
سیاگر برای 
همه افراد زیر 21 
سال شده اند 
تا جامعه خود را 
از سرطان و 
بیماری های 
ریوی نجات 
دهند

مناینــدگان جملــس، 
حامــی قوانیــن
کنــرتل دخانیــات

)25 تا 31 خردادماه 1398(



زمان آغاز برنامه 
تحول سالمت کشور 

در سال 2003، 
ترکیه با افزایش 
پرداختی های 
دولت در بخش 
سالمت عمومی و 
افزایش درآمد 

مالیات بر دخانیات 
روبرو بوده است. 

با توجه به آخرین 
ارقام موجود در 
سال 2015، 

درآمد مالیات بر 
دخانیات 42 درصد 

هزینه های 
بهداشت عمومی 

کشور و 1/5 درصد تولید 
ناخالص داخلی را 

در بر می گیرد
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افزایش یافت.

ترکیه: از سال 2002، مالیات دخانیات در ترکیه به طور قابل توجهی افزایش 
یافته است. سهم کل مالیات بر محصوالت دخانیات در ترکیه از 64/8 درصد در 

سال 2002 به 83 درصد در سال 2017 افزایش یافته است.
  در سال 2015، ترکیه درآمد مالیات بر تنباکو 12/5 میلیارد دالر جمع آوری 
کرد که 8.4 درصد از کل درآمد مالیات را تشكیل می دهد. بین سال های 2003 
تا 2015، سرانه مصرف سیگار 18 درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که درآمد 

مالیات تا 476 درصد افزایش یافت. 
  در مقایسه با درآمد مالیات ویژه دخانیات در سال 2003، 4/7 میلیارد لیر )3/1 
میلیارد دالر(، این درآمد در سال 2015 به میزان قابل توجهی به 27 میلیارد لیر 

)9/9 میلیارد دالر( افزایش یافت.
افزایش  با  ترکیه   ،2003 سال  در  کشور  سالمت  تحول  برنامه  آغاز  زمان  از 
پرداختی های دولت در بخش سالمت عمومی و افزایش درآمد مالیات بر دخانیات 
روبرو بوده است. با توجه به آخرین ارقام موجود در سال 2015، درآمد مالیات بر 
دخانیات 42 درصد هزینه های بهداشت عمومی کشور و 1/5 درصد تولید ناخالص 

داخلی را در بر می گیرد.
اوکراین: با افزایش 855 درصدی مالیات محصوالت دخانیات از سال 2008 در 

کشور اوکراین، دستاوردهای زیر حاصل شده است:
 مصرف 36 درصد کاهش و درآمد 45 درصد افزایش یافته است.

 مصرف سیگار در سال 2009 به میزان 13 درصد و در سال 2010 به میزان 
15 درصد کاهش یافته است.

 درآمد مالیاتی در سال 2009 و 2010 به ترتیب 700 میلیون دالر و 500 
میلیون دالر در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است



کشور ما در 
سال 1384 
به کنوانسیون 
چارچوب 
سازمان 
بهداشت 
جهانی در 
مورد کنترل 
دخانیات پیوسته 
و بر این 
اساس، 
در حوزه 
بین الملل 
تعهد داده 
است که تا 
سال 1404 
حداقل 
30 درصد 
از مصرف 
دخانیات را 
آیندهاکهش دهد

کشور ما در سال 1384 به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی 
در مورد کنترل دخانیات پیوسته و بر این اساس، در حوزه بین الملل تعهد 
داده است که تا سال 1404 حداقل 30 درصد از مصرف دخانیات را کاهش 
دهد. رسیدن به این هدف خوش بینانه، در شرایط کنونی، بدون حمایت 
حداکثری نهادهای قانونگذار، تصمیم گیر و اجرایی، امكانپذیر نیست چراکه 
بررسی ها نشان می دهد استعمال دخانیات بخصوص قلیان در میان مردم با 
تاکید بر نسل جوان و آینده ساز کشور در حال افزایش است که برای کنترل 
این وضعیت، چاره ای جز اجرای دقیق قوانین منع استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی و باالبردن قیمت محصوالت دخانی از طریق افزایش مالیات 
بر دخانیات را نداریم. به رغم هشدارهای متولیان سالمت نسبت افزایش 
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نگران کننده شیوع مصرف قلیان در جامعه و لزوم اخذ تدابیر کنترلی برای 
مهار اپیدمی گسترش دهنده مرگ و بیماری در کشور، متاسفانه سودجویان 
این عرصه همواره در تالش برای تضعیف قوانین کنترلی که با زحمات و 
صرف وقت بسیار زیاد تصویب شده هستند. نمونه این اقدامات را می توان به 
تالش چند ساله برای پایین نگه داشتن مالیات محصوالت دخانی با توجیه 
برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی نسبت به تاثیر این اقدام 
در افزایش قاچاق محصوالت دخانی اشاره داشت. هرچند اجرای اصولی 
این سیاست به عنوان موثر ترین راهكار در کاهش مصرف دخانیات شناخته 
شده، ولی کشور ایران یكی از ضعیف ترین کشورهای جهان در این زمینه 
است. مالیات موثر محصوالت دخانی طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، 
75درصد قیمت خرده فروشی این محصوالت است، حال آنكه این میزان 

اقدامات اخیر 
سودجویان این 

آشفته بازار عرضه 
مواد دخانی، اخذ 
حمایت برخی از 

نماینداگن محترم 
مجلس برای 

خصوصی سازی 
اماکن عرضه 

قلیان و 
اتاق های 

سیاگر است



پایین تر از در حدود 20 درصد از نرخ قیمت خرده فروشی در کشور می باشد. 
از اقدامات اخیر سودجویان این آشفته بازار عرضه مواد دخانی، اخذ حمایت 
عرضه  اماکن  خصوصی سازی  برای  مجلس  محترم  نمایندگان  از  برخی 
قلیان و اتاق های سیگار است که بتوانند از این طریق، عرضه قلیان را بدون 
مزاحمت های قضایی و نظارت های بهداشتی تسهیل نمایند. این طرح که با 
عنوان استفساریه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات توسط 54 
نماینده محترم مجلس پیشنهاد شده، در انتظار مذاکرات آتی نمایندگان و 

تصمیم گیری برای سالمت آحاد جامعه است.
بخشی از نكات قابل توجهی که می تواند از سوی نمایندگان محترم مجلس 

طرح سوال شود، شامل موارد ذیل است:
 چرایی صدور مجوزهای تولید و عرضه محصوالت دخانی با وجود راه اندازی 

صنایع تولیدکننده به مراتب باالتر از تقاضای کشور 
 علت استمرار تولید و واردات تنباکوهای معطر و معسل که کاربرد آن در 
نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات به عنوان مصداق تبلیغ تعیین 
و مشمول ممنوعیت جامع تبلیغات در ماده 3 قانون جامع کنترل دخانیات 
گردید؛ در حالی که دیوان عدالت اداری در پاسخ به شكایت واصله انجمن 
تولیدکنندگان این مواد، رأی هیات عالی خود را بر تایید مصوبات ستاد و 

بخشنامه وزارت صنعت در سال 1396 اعالم نمود.
 دلیل گسترش مراکز عرضه قلیان، با وجود ممنوعیت استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی و خارج نموده عرضه قلیان از شرح شغلی صنف قهوه خانه دارن 

در سال 1393
 علت اجرایی نشدن ساختار استاندارد مالیات دخانیات برای حذف دالالن 
و هدایت و تخصیص درآمد مربوطه به صندوق دولت و دستگاه های ذیربط 

تولید و واردات 
تنباکوهای 
معطر و معسل 
که اکربرد آن 
در نهمین جلسه 
ستاد کشوری 
کنترل دخانیات به 
عنوان مصداق 
تبلیغ تعیین و 
مشمول ممنوعیت 
جامع تبلیغات در 
ماده 3 قانون 
جامع کنترل 
دخانیات گردید
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استعمال  از  پیشگیری  و  کنترل  برای 
دخانیات

و  مداخله  از  جلوگیری  عدم  علت   
مراحل  در  دخانی  صنایع  عوامل  نفوذ 
کنترل  سیاست گذاری  و  قانون گذاری 

دخانیات
بدیهی است جایگاه این نمایندگان که 
توسط ملت شریف ایران در خانه ملت 
به  متعلق  جایگاهی  است،  ایجاد شده 
همه مردم، از هر قوم و فرهنگ و در 
جامعه ای  است.  جامعه  از  هر سطحی 
آن  جمعیت  درصد   85 از  بیش  که 
مصرف کننده محصوالت دخانی نیستند 
در  نمایندگانشان  رأی  به  نگاهشان  و 
نسل  و  فرزندان  سالمت  از  حفاظت 
اهریمن  ناگوار  تبعات  از  کشور  آینده 

دخانیات است.

جایاگه این 
نماینداگن 

که توسط 
ملت شریف 

ایران در خانه 
ملت ایجاد 

شده است، 
جایاگهی 

متعلق به همه 
مردم، از هر 

قوم و فرهنگ 
و در هر سطحی 
از جامعه است. 

جامعه ای 
که بیش از 

85 درصد 
جمعیت آن 
مصرف کننده 

محصوالت 
دخانی نیستند




