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  نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومیآیین
  73 - 1376,10,15 -ه 17446ت75024. - 1376,08,07

  -وزارت صنایع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

  1375,8,26مورخ  6712بنا به پیشنهاد شماره  1376,8,7هیأت وزیران در جلسه مورخ 
  سی و هشتم قانون اساسیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و

  جمهوري اسالمی ایران تصویب نمود:

]z[ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی"نامه آیین"  
  به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سالمت آنها در برابر زیانها و - 1ماده 

  دخانی دربیماریهاي ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد
  اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است.

  شود که محل استفاده و مراجعهاماکن عمومی مسقف به محلهایی اطالق می - 1تبصره 
  ها، کارخانجات،مصلیباشد از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد،عمومی مردم می

  هاها، مطبها، سالنهاي نمایش، سینماها، سالن مهمانخانهبیمارستانها، درمانگاه
  هارستورانها)، گنجینه سراها(پذیرها، خوراكهتلها) و مهمانسراها و میهمان(
  هاي بزرگ، اماکن فرهنگی وترمینالها)، فروشگاهها (ها)، پایانهموزه(

  و مراکز آموزشی وهاها، مدارس، دانشگاههاي عمومی، ورزشگاهفرهنگسراها، کتابخانه
  ادهاي انقالبپژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهاي دولتی و عمومی، نه

  اسالمی، بانکها، شرکتهاي دولتی و شهرداریها.

  مسئوالن اماکن عمومی موظفند تابلوي ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد - 2تبصره 
  استعمال دخانیات درمناسب در محلهایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت

  اماکن عمومی را یادآور شوند.

  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسالمی ووزارتخانه - 2ماده 
  منظور جلوگیريهاي فرهنگی و شهرداریها موظفند بهسازمان صدا و سیما و سایر دستگاه

  از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهاي جانی، بهداشت، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف
  تحریک افراد به استعمال یاق یادخانیات از هر گونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشوی



  هاي منظم و منسجممصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیري نموده و نسبت به تهیه برنامه
  مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی براي همگانفرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین

  الزم رابه ویژه جوانان اقدام نمایند و همچنین براي حسن اجراي این قانون اقدامات 
  وزیران هر شش ماه یک بار گزارش چگونگی اجراي این قانون را ازبه عمل آورند. هیأت

  سازمانهاي مربوط دریافت خواهد کرد.

  شرکت دخانیات ایران موظف است هشدارهاي الزم مربوطه مضرات سیگار را در - 1تبصره 
  هاي سیگار اعالم نماید.روي بسته

  نامه اجرایی ایناقدامی که به ترتیب مقرر در آیین تبلیغ و هر گونه - 2تبصره 
  قانون منجر به تشویق عموم به مصرف دخانیات شود، ممنوع است.

  سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداریها و مطبوعات - 3ماده 
  ولید،سریالهاي تباید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات خود، فیلمها و

  تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت نگیرد و شخصیتهاي مثبت فیلمها
  استعمال دخانیات ننمایند.

 


