
ساماندهی عرضه مواد دخانی 
ضامن اجــــرای قوانین
)25 تا 31 خردادماه 1398(

وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشــکی/معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد 
کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سالمت/ مرکز سـالمت محیط و کـار

webda.behdasht.gov.ir
iec.behdasht.gov.ir



سهولت دسترسی 
به یک خدمت 
خاص، در 
گرایش به 
استفاده از آن 
موثر است. 
برای مثال، 
سهولت دسترسی 
به باشاگه های 
ورزشی، فضای 
سبز و پارک ها در 
گرایش جوانان 
به ورزش اثر 
زیادی دارد و 
بنابراین، شکی 
نیست که سهولت 
دسترسی به 
محصوالت دخانی، 
در افزایش 
استعمال آنها موثر 
است

یک جتارت پرسود
تجارت مواد دخانی، به عنوان یکی از پنج کاالی تجاری اول پردرآمد و پرسود 
دنیا به شمار می رود. تجارت دخانیات آنقدر پر سود است که صاحبان کمپانی های 
معروف سیگار در دنیا حاضر هستند بابت تبلیغات محصوالت خود، رقم های نجومی 
پرداخت کنند. بررسی ها نشان می دهد درآمد یک سال این کمپانی ها رقمی بالغ بر 

300 میلیارد دالر است که با 20سال فروش نفت ایران برابری می کند.
در حالی که هر 4 ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست 
می دهد، آمارها نشان می دهد که در قرن بیستم حدود 100 میلیون نفر در اثر 
مصرف مواددخانی جان خود را از دست دادند و سازمان بهداشت جهانی تخمین 
می زند اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند تا پایان قرن 21 نزدیک به یک 

میلیارد نفر در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست خواهند داد.

سهولت دسرتسی به دخانیات
سهولت دسترسی به یک خدمت خاص، در گرایش به استفاده از آن موثر است. 
برای مثال، سهولت دسترسی به باشگاه های ورزشی، فضای سبز و پارک ها در 
بنابراین، شکی نیست که سهولت  اثر زیادی دارد و  به ورزش  گرایش جوانان 

دسترسی به محصوالت دخانی، در افزایش استعمال آنها موثر است. 
نان  تهیه  از  حتی  سیگار،  خرید  ما  کشور  در  امروزه  می دهد  نشان  بررسی ها 
آسان تر شده و در کمتر از 3 دقیقه امکان پذیر است. دکه های روزنامه فروشی، 
سوپرمارکت ها، خواروبارفروشی ها و بسیاری از اصناف دیگر، به صورت قانونی یا 
غیرقانونی سیگار می فروشند و همین، عاملی برای افزایش مصرف دخانیات به 

شمار می رود. 
زیادبودن مراکز عرضه دخانیات از یک طرف به افزایش مصرف منجر می شود و 
از طرف دیگر، کنترل آنها را سخت تر می کند. به همین دلیل، در ماده 7 قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در سال 1385 به تصویب رسید، مقرر 
شد که فروش محصوالت دخانی، از طریق پروانه هایی که توسط وزارت بازرگانی 
وقت براساس دستورالعمل مصوب ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات صادر 
می شود، ساماندهی گردد. بر اساس این قانون، توزیع فرآورده های دخانی از سوی 

اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است .
بر اساس ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون جامع نیز فروش محصوالت دخانی 
به افراد، از طریق اینترنت و دستگاه های خودکار فروش ممنوع است. ماده 11 و 
12 این آئین نامه تصریح می دارند که فروشندگان و عرضه کنندگان محصوالت 
دخانی چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، باید پروانه فروش داشته باشند 
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مشخص 
نبودن تعداد 

عرضه کننداگن 
محصوالت 

دخانی، از یک 
طرف اماکن 

دقیق و اکمل 
را از بین برده 
و از طرف دیگر، 
باعث دسترسی 

آسان تر به 
سیاگر و قلیان 

شده است

و فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر 
داشتن حداقل 18 سال سن را از وی تقاضا کند.

بررسی ها اما نشان می دهد که ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
در عمل نتوانسته به اهداف مدنظر قانون گذار برسد. 

بر اساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ترتیبی اتخاذ کند 
تا عرضه دخانیات فقط در اماکن و واحدهای مجاز صورت گیرد و سه صنف 
به عنوان واحدهای مجاز درنظر  »سوپرمارکت، خواروبارفروش و خرده فروش« 
گرفته شدند، اما پس از گذشت 13 سال از تصویب این قانون، به نظر می رسد 

هنوز ساماندهی عرضه به صورت کامل اتفاق نیفتاده است.
عدم ساماندهی مراکز عرضه محصوالت دخانی، از یک طرف امکان اجرای دقیق 
و کامل قانون را از بین برده و از طرف دیگر، باعث دسترسی آسان تر افراد به 
تهیه سیگار و قلیان شده است. بر اساس قانون، فروش محصوالت دخانی به 
افراد زیر 18 سال ممنوع است، اما تا زمانی که ساماندهی مراکز عرضه کننده 
محصوالت دخانی به صورت کامل اجرایی نمی شود، بازدارنگی قانون در برخورد 
با مراکزی که بدون پروانه فروش اقدام به فروش محصوالت دخانی می کنند 

موثر نخواهد بود.

ســاماندهی عرضــه 
مــواد دخانــی ضامــن 
قوانیــن اجــــــرای 
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تنها سه صنف 
سوپرمارکت، 
خواروبارفروش 
و خرده فروش 
مجاز به فروش 
سیاگر و عرضه 
محصوالت 
دخانی هستند 
و دکه های 
روزنامه فروشی 
به هیچ عنوان 
اجازه عرضه 
سیاگر و سایر 
محصوالت 
دخانی را ندارند

دکه ها و قلیان سراها
بر اساس قانون، تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبارفروش و سقط فروش 
مجاز به فروش سیگار و عرضه محصوالت دخانی هستند. دکه های روزنامه 
فروشی و کیوسک های مطبوعاتی که زیر نظر شرکت ساماندهی صنایع 
و مشاغل شهر و شهرداری ها اداره می شوند، به هیچ عنوان اجازه عرضه 
سیگار و سایر محصوالت دخانی را ندارند اما متاسفانه امروزه شاهدیم که 
اغلب دکه های روزنامه فروشی، به نخستین انتخاب سیگاری ها برای خرید 
سیگار تبدیل شده اند و فروش دخانیات، بخش زیادی از درآمد صاحبان 
برخورد  با  همزمان  است  ضروری  بنابراین  می کند.  تامین  را  دکه ها  این 
قانونی، پیشنهاداتی برای جایگزینی فروش دخانیات در دکه ها ارائه گردد. 
بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استعمال دخانیات 

ســاماندهی عرضــه 
مــواد دخانــی ضامــن 
قوانیــن اجــــــرای 



آیین نامه 
 ممنوعیت 

استعمال و عرضه 
سیاگر و سایر 

مواد دخانی در 
اماکن عمومی 
تاکید می کند که 

به منظور حفظ 
حقوق افراد 

جامعه و تأمین 
سالمت آنها در 
برابر زیان ها و 

بیماری های 
ناشی از 

استعمال 
دخانیات، 

استعمال هر 
نوع سیاگر و سایر 

مواد  دخانی در 
اماکن عمومی 

مسقف به هر نحو 
ممنوع است

در اماکن عمومی ممنوع است. آیین نامه  ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار 
و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی تاکید می کند که به منظور حفظ 
بیماری های  و  زیان ها  برابر  در  آنها  تأمین سالمت  و  جامعه  افراد  حقوق 
ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد  دخانی 
 1 تبصره  اساس  بر  است.  ممنوع  نحو  هر  به  مسقف  عمومی  اماکن  در 
که  می شود  اطالق  محل هایی  به  مسقف  عمومی  اماکن  نامه،  آیین  این 
و  متبرکه  اماکن  قبیل  از  است؛  مردم  عمومی  مراجعه  و  استفاده  محل 
مقدسه، مساجد،  مصلی ها، کارخانجات، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب ها، 
مهمانسراها  و  ) هتل ها(  مهمانخانه ها  سالن  سینماها،  نمایش،  سالن های 
) موزه ها(،  گنجینه ها  ) رستوران ها(،  خوراک سراها  میهمان پذیرها،  و 
پایانه ها ) ترمینال ها(، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، 
کتابخانه های عمومی، ورزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها  و مراکز آموزشی و 
پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان های دولتی و عمومی، 
شهرداری ها.  و  دولتی  شرکت های  بانک ها،  اسالمی،  انقالب  نهادهای 
اجازه  عمومی،  اماکن  از  یکی  عنوان  به  نیز  قلیانسراها  که  است  پرواضح 

عرضه قلیان را ندارند.
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براساس 
مطالعات 
انجام شده در 
گمرک های 
جهانی، بازار 
غیرقانونی 
محصوالت 
دخانی یک 
دهم بازار 
جهانی را 
اشغال 
نموده است. 
کمیسیون 
اروپا برآورد 
نموده است که 
خسارت تجارت 
غیرقانونی سیاگر 
در کشورهای 
عضو معادل از 
دست دادن 
درآمد سالیانه 
مالیات بیشتر از 10 
میلیارد یورو است

قاچاق و جتارت غیرقانونی
ساماندهی نشدن عرضه دخانیات، عالوه بر ضرر و زیانی که به سالمت عمومی وارد 
می کند، از نظر اقتصادی نیز مشکالتی برای دولت ها پدید می آورد. قاچاق، یکی 
از مهمترین مشکالتی است که به دلیل عدم ساماندهی عرضه دخانیات، گریبان 

دولت ها را می گیرد.
براساس مطالعات انجام شده در گمرک های جهانی، بازار غیرقانونی محصوالت 
دخانی یک دهم بازار جهانی را اشغال نموده است. کمیسیون اروپا برآورد نموده 
است که خسارت تجارت غیرقانونی سیگار در کشورهای عضو معادل از دست 
دادن درآمد سالیانه مالیات بیشتر از 10 میلیارد یورو است. تجارت غیرقانونی 
محصوالت دخانی تنها مشکل کشورهای با درآمد باال نیست، بلکه بسیاری از 
کشورهای جهان متأثر از قاچاق دخانیات و تبعات آن به اشکال مختلف هستند. 
در پاسخ به تهدید ناشی از تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی، جامعه بین المللی 
پس از مذاکرات بسیار، پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی 
را در نوامبر 2012 به عنوان اولین پروتکل ناشی از کنوانسیون کنترل دخانیات 
سازمان جهانی بهداشت تصویب نمود. قانون الحاق به این پروتکل در سال 1394 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و سند تصویب پروتکل در سال 1397 
مورد پذیرش سازمان ملل متحد قرار گرفت و به این ترتیب جمهوری اسالمی 

ایران به دومین معاهده بین المللی کنترل دخانیات ملحق گردید.
کاالی دخانی به طور خاص برای قاچاقچیان جذابیت زیادی دارد. به دلیل اینکه 
مالیات سهم عمده ای از قیمت را در بر می گیرد قاچاقچیان با منحرف نمودن 
محموله های دخانی به سمت بازار غیررسمی از طریق قاچاق، حاشیه سود بسیار 
باالیی را برای خود ایجاد می نمایند. در دسترس بودن سیگار ارزان قیمت موجب 
افزایش مصرف و متعاقبا افزایش خطر وقوع بیشتر مرگ و میر ناشی از دخانیات 
در آینده خواهد شد. قاچاق دخانیات عالوه بر اینکه یک مشکل بزرگ بهداشتی 
محسوب می شود، یک معضل بسیار نگران کننده در بحث اجرای قوانین است که 
بیشتر گروه های جنایی سازماندهی شده بین المللی نظیر سازمان های تروریستی 
در آن دخالت دارند. بر اساس اطالعات موجود، حجم قاچاق دخانیات در کشورهای 
مختلف متفاوت بوده و بین یک تا 50 درصد حجم بازار را در این کشورها تشکیل 
می دهد. خسارت ناشی از دست دادن درآمد سالیانه حدود 41 میلیارد دالر برآورد 
از  پایین و متوسط بیشتر  با درآمد  شده است. قاچاق دخانیات در کشورهای 
کشورهای با درآمد باال رخ می دهد. ریشه کنی یا کاهش قاچاق دخانیات موجب 
کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت، کاهش مرگ و میر زود هنگام و افزایش 
درآمد دولت ها می شود. چنانچه تجارت غیر قانونی محصوالت دخانی متوقف شود، 
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یکی از 
مهمترین 

ابزارهای 
مقابله با قاچاق 

محصوالت 
دخانی، 

ساماندهی 
مراکز عرضه 

این محصوالت 
و ثبت اطالعات 

هویتی و فعالیت 
این مراکز در 
سامانه های 

نظارتی و 
مدیریتی 

در بخش 
حاکمیتی است

دولت ها به طور سالیانه 31/3 میلیارد دالر افزایش درآمد داشته و تا سال 2030 از 
وقوع 164 هزار مورد مرگ زود هنگام در سال جلوگیری خواهد شد که بیشترین 
سهم آن در کشورهای با درآمد پایین و متوسط خواهد بود. بیشترین نوع قاچاق 
محصوالت دخانی در جهان مربوط به سیگار است ولی در منطقه مدیترانه شرقی 
سازمان جهانی بهداشت و جنوب شرقی آسیا، قاچاق توتون قلیان و تنباکوی بدون 

دود نیز بسیار شایع است. 
یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با قاچاق محصوالت دخانی، ساماندهی مراکز 
عرضه این محصوالت و ثبت اطالعات هویتی و فعالیت این مراکز در سامانه های 
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ســاماندهی عرضــه 
مــواد دخانــی ضامــن 
قوانیــن اجــــــرای 



تا کنون 
حدود 40 هزار 
واحد صنفی 
از صنوف 
سوپرمارکت، 
خوار و بار 
فروش و سقط 
فروش که از 
سوی ستاد 
کشوری 
کنترل دخانیات 
به عنوان 
عاملین مجاز 
عرضه این 
محصوالت 
شناخته شده اند

نظارتی و مدیریتی در بخش حاکمیتی است. از سوی دیگر وضع مقررات برای 
عوامل عمده عرضه کننده این محصوالت جهت عدم توزیع کاالی دخانی به 
واحدهای صنفی بدون پروانه فروش در اجرایی شدن فرایند ساماندهی بسیار موثر 
می باشد. بدیهی است برای برخورداری از سود فروش کاالی دخانی، مراکزی که 
با اجرای این سیاست از دریافت محصوالت دخانی محروم می شوند، انگیزه الزم 

برای اخذ پروانه فروش را به دست خواهند آورد.
تا کنون حدود 40 هزار واحد صنفی از صنوف سوپرمارکت، خوار و بار فروش و 
سقط فروش که از سوی ستاد کشوری کنترل دخانیات به عنوان عاملین مجاز 
عرضه این محصوالت شناخته شده اند، پروانه فروش دریافت نموده اند. یکی از 
الزاماتی که در پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصوالت دخانی در نظر 
گرفته شده است، اجرای سیستم رهگیری و ردیابی محصوالت دخانی است. این 
سیستم که مقدمات پیاده سازی آن در کشور انجام شده است، قادر خواهد بود 
نقل و انتقال کاالی دخانی را از تولید تا مصرف نهایی رصد نمایند. با نصب کد 
رهگیری و اجرای این سیستم میتوان به طور موثر فعالیت های غیرقانونی در 

تجارت کاالی دخانی را به موقع شناسایی و با آن برخورد نمود. 
البته چنانچه ساماندهی عرضه محصوالت دخانی و شناسنامه دار شدن عاملین 
از کارایی مناسبی  نیز  انجام نشود، این سیستم  از طریق پروانه فروش  عرضه 
برخوردار نخواهد بود. ساماندهی عرضه و پروانه فروش ابزار موثری برای کنترل 
زنجیره عرضه و نظارت بر حسن اجرای قانون در راهبرد کاهش عرضه دخانیات 
می باشد. چنانچه ضوابط پیش بینی شده در صدور و ابطال دائم پروانه فروش با 
اولین تخلف بحرانی که شامل فروش نخی سیگار، فروش به زیر 18 سال و فروش 
محصوالت قاچاق می باشد به درستی اجرا شود می توان شاهد ارتقای وضعیت 

اجرای قانون و تاثیر آن بر کاهش مصرف دخانیات بود.


