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پیشگفتار
بسمه تعالی
این مجموعه خالصهای از وضعیت صنعت دخانیات کشور در بخشهای کشت
توتون و تنبا کو ،فرآوری و تولید سیگار ،واردات ،صادرات ،توزیع و قوانین و مقررات
مربوط به آن است .همچنین از تحول ایجاد شده در این صنعت طی سالهای
 1393تا  1396اطالعاتی در اختیار شما قرار میدهد.
به دلیل وجود قانون انحصار دخانیات در کشور و ماهیت این محصول تا کنون
اطالعات منسجم و کاملی از وضعیت این صنعت در اختیار سایر بخشها قرار
نداشته است و این محدودیت اطالعات موجب برداشتهای متفاوت و در بعضی
موارد ،طرح اطالعات ناقص و اشتباه در رسانهها و ذهن افراد مختلف شده است.
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور که تنها مرجع رسمی و قانونی در زمینه
ارائه آمار و اطالعات مربوط است ،ضمن ایجاد درگاه الکترونیکی خود در سال
 1393اقدام به انتشار آمارها و اطالعات مربوط ،قوانین و مقررات و بخشنامهها
و تحلیل بخشهای مختلف در قالب گفتوگو با رسانهها و تهیه یک مجلد
مختصر از اطالعات اولیه این صنعت در آبان ماه سال  95نمود .با توجه به طرح
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سواالت مختلف از سوی سرمایهگذاران داخلی و خارجی و دستگاههای اجرایی و
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و سایر عالقمندان به این صنعت ،اقدام
به تهیه این مجموعه شد تا با ارائه اطالعات بیشتری نسبت به مجموعه قبلی
وضعیت این صنعت برای عالقمندان شفافتر شود.
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور در سال  1391ایجاد شده است و
درباره وظایف حا کمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات مصوب سال  1310که
به وزارت صنعت معدن و تجارت )مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور)
محول گردیده است فعالیت مینماید .کلیه فعالیتهای این مرکز مطابق
دستورالعملهایی است که وزیر محترم صنعت معدن و تجارت آنها را ابالغ کرده
است .این دستورالعملها نیز در درگاه الکترونیکی این مرکز برای اطالع عموم قرار
دارد.
امید است با مطالعه این مجموعه و سایر اطالعات موجود در درگاه الکترونیکی
این مرکز که حاوی دستورالعملها ،بخشنامهها ،گفتوگوها و آخرین آمارها و
اخبار است ،پاسخ سئواالت و اطالعات مورد نیاز شما عزیزان از وضعیت صنعت
دخانیات کشور تا حد مناسبی تامین گردد.
نشانی درگاه الکترونیک :درگاه وزارت صنعت ،معدن و تجارت /واحدهای
ستادی /دفاتر مستقل
                                                                علی اصغر رمزی
                             رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
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فصل اول:

تاریخچه صنعت دخانیات
پس از تهاجم پرتغالیها به جنوب ایران و اشغال جزیره هرمز و بندرعباس،
توتون و تنبا کو وارد ایران شد و در زمان شاه عباس صفوی کشت تنبا کو از
نواحی جنوب به مناطق مرکزی ،شرق و شمال غربی ایران گسترش یافت.
در سال  1875میالدی ،شخصی به نام «استپان» که در گیالن به نام حکیم
فانوس معروف بود ،نوعی خاص از بذر توتون به نام سامسون را از ترکیه به گیالن
آورد و کشت کرد .پس از آن ،بذر توتون به مازندران برده شد و با توزیع آن بین
چند کشاورز کشت توتون در آن منطقه رواج یافت .هما کنون مناطق عمدهای
از استانهای گلستان ،مازندران ،کردستان ،گیالن و آذربایجان غربی زیر کشت
توتون قراردارد.

بندرانزلی ،تالش و برخی نقاط دیگر
مازندران :بهشهر ،نکاء ،ساری و سایر نقاط
آذربایجان غربی :ارومیه ،خوی ،سلماس ،مهاباد ،قره ضیاءالدین و بعضی
مناطق دیگر
کردستان :مریوان ،سقز و برخی نقاط دیگر
مناطق عمده کشت تنبا کو عبارتند از:
اصفهان ،خراسان رضوی ،فارس ،بوشهر ،مرکزی
مناطق عمده کشت توتون چپق عبارتند از:
کردستان :سقز  ،سنندج  ،مریوان و بانه
آذربایجان غربی :اشنویه ،نقده و سردشت
درسال  1294هـ.ش قانون انحصار دخانیات به مجلس تقدیم شد و در سال 1310
ً
هـ.ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید و رسما تولید توتون و تنبا کو و خرید و
فروش آن ،ساخت سیگارت و توزیع آن در انحصار دولت قرار گرفت.
اولین کارخانه سیگارتسازی در پنجم مهرماه  1316هـ.ش در محل فعلی شرکت
دخانیات ایران واقع در تهران و در خیابان قزوین احداث شد .پس از آن به تدریج
رو به توسعه و گسترش نهاد و از نظر تکنولوژیکی رشد کیفی قابل مالحظهای پیدا
کرد .به ویژه در دهه اخیر با بهرهگیری از ماشینآالت پیشرفته جدید مخصوص این
صنعت در منطقه گیالن شرکت دخانیات ایران توانسته است خود را به تکنولوژی
روز مجهز نماید.

مناطق عمده کشت توتون سیگارت عبارتند از:
گلستان :گرگان ،علی آباد ،مینودشت و مقداری در نقاط دیگر استان

گیالن :رشت ،فومن ،صومعه سرا ،بازارجمعه ،کسماء ،طاهرگوراب ،آستارا،
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رخدادها

زمان

کشف توتون و فرا گیر شدن استفاده از آن در اروپا و سایر نقاط جهان

 1492میالدی

گسترش توتون توسط پرتغالیها در ایران

صفویه

تصویب قانون انحصار دولتی دخانیات توسط مجلس شورای ملی

 1294شمسی

تحکیم موازین مربوط به انحصار

 1302-7شمسی

تشکیل مؤسسه انحصار دولتی

 1310شمسی

مؤسسه انحصار دخانیات ایران

 1313شمسی

تأسیس ساختمان و نصب ماشینآالت دخانیات در تهران

 1314شمسی

تغییر نام مؤسسه انحصار دخانیات به شرکت دخانیات ایران

 1347شمسی

تأسیس کارخانه تخمیر و جوربندی ارومیه

 1350شمسی

شروع به کار تولید سیگارت در کارخانه گیالن با ظرفیت اسمی  1373 21شمسی
میلیارد نخ در سال
شروع به کار تولید کارخانه سیگارت ارومیه با ظرفیت اسمی  3میلیارد  1376شمسی
نخ در سال
تأسیس کارخانه دوبار خشک کنی ( )Redryingمازندران با ظرفیت  1384شمسی
اسمی  70تن درروز
الزام دولت به تبدیل واردات با همان نشان اصلی به تولید داخلی  1391تا  1395شمسی
براساس تبصره  3ماده  102قانون برنامه پنجم توسعه کشور
تفکیک وظایف حا کمیتی از شرکت دخانیات و انتقال آن به وزارت  1391شمسی
صنعت ،معدن و تجارت
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وا گذاری سهام شرکت دخانیات ایران به بخش غیر دولتی
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با مصوبه هیأت وزیران در تاریخ  1391/4/27براساس بند الف ماده  13قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی وظایف حا کمیتی از شرکت دخانیات ایران
منتز ع و به وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتقل گردید و یک سال و نیم بعد سهام
دولت در این شرکت مطابق قانون بودجه و بابت رد دیون دولت وا گذار شد .به این
ترتیب تمامی واحدهای فعال در صنعت دخانیات در بخش تصدیگری در زمره
واحدهای غیردولتی قرار گرفتند.
تاریخچه پیدایش توتون و تنبا کو
کریستف کلمب در قرن پانزدهم میالدی برای اثبات کروی بودن زمین به سرزمینهای
ناشناخته سفر نمود .در این سفرها به سرزمینی گام نهاد که امروز به کوبا معروف
است .در کوبا بومیان برگهای گیاه توتون را در داخل نیهای استخوانی یا داخل
نوعی چپق به نام «تابا کو» قرار میدادند که به صورت یک لوله توخالی بود که قسمت
دو شاخه آن در بینی جای میگرفت و سپس آن را میکشیدند .بهدلیل بهرهگیری
از همین وسیله و واژه «تابا کو» بود که بعدها برگ توتون به نام «تابا کو» یا «تنبا کو»
شناخته و معروف شد.
تنبا کو
تنبا کو یا توتون گیاهی با برگهای پهن است که در اصل در آمریکای شمالی رشد
میکرد و امروزه در سراسر جهان کشت میشود .نام «تنبا کو» به برگهای خشک شده
و بریده شده این گیاه هم گفته میشود .مصرف اصلی این گیاه «تدخین دود» حاصل
از سوزاندن برگهای خشک آن است که دارای «نیکوتین» است.
با پیچیدن آن در کاغذ یا پیچیدن برگهای برشنخورده آن به صورت سیگار یا «سیگار
برگ» یا ریختن آنها در سر قلیان «تدخین» آنها انجام میشود.
این محصول ،یک کاالی با ارزش در اقتصاد کشورهایی چون کوبا ،هند ،چین و
ً
آمریکاست .الکالویید نیکوتین معموال به عنوان جز اصلی تنبا کو شناخته میشود .اما
نیکوتین خود به تنهایی اعتیادآور نیست ،به نظر میرسد که وا کنش بین بتا کربولینها
و نیکوتین عامل بیشتر خواص اعتیادآور مصرف تنبا کو است .تأثیرات زیانآور تنبا کو
حاصل از هزاران ترکیب مختلف موجود در آن مانند «بولیسیکیل آدوماسک»
هیدروکربن (مثل بنزپیرن) فرمالدهید ،کادمیم نیکل ،آرسنیک ،نیتروسامینها
مخصوص تنبا کو ( )TSNASفنلها و بسیاری دیگر است .محبوبیت این کاال پس از
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رفتن اروپاییها به آمریکا ،باعث رونق اقتصادی مناطق جنوبی آمریکا شد تا آنکه
کشت پنبه ،جای آن را گرفت .بعد از جنگ داخلی آمریکا به علت تغییر در تقاضا
و نیروی کار ،تولید سیگار رونق گرفت .این محصول جدید به سرعت باعث رشد
شرکتهای صاحبنفع در صنایع تنبا کو شد .بیش از  70نوع گیاه «تنبا کو» در
خانواده «نیکوتیانا» وجود دارد.
کلمه «نیکوتیانا» و نیکوتین به افتخار ژان نیکوت ،سفیر فرانسه در پرتغال که در
سال  1559این ماده را به عنوان دارو به دربار «کاترین ده مدیچی» فرستاد ،بر این
ماده نامگذاری شد.

دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت میباشند و از پرداخت حقوق دولت
استنکاف یا تخلف مینمایند ،مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات بر
عایدات رفتار خواهد شد».
براساس این قانون فعالیتهای انجام شده در کلیه امور دخانیات در انحصار
دولت قرار داشت و فعالیتهای مربوط به تولید سیگار ،فرآوری محصوالت و مواد
اولیه مانند توتون و تنبا کو و غیره در انحصار کارخانجات تحت پوشش شرکت
دخانیات ایران تا قبل از تاریخ  1391/4/27قرار داشت.

روند اجرای قانون انحصار دخانیات:
در سال  1294هجری شمسی قانون انحصار دخانیات به مجلس شورای ملی
ً
وقت تقدیم و در سال  1310هجری شمسی به تصویب رسید و رسما تولید توتون و
تنبا کو ،خرید و فروش آن ،ساخت سیگارت و توزیع آن در انحصار دولت قرار گرفت.
در ماده  1این قانون آمده است:
«حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی ،خرید
و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و
متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار مرسوم به انحصار
دولتی دخانیات خواهد بود .همچنین حق نگاهداری ،در کار انداختن ادوات
توتونبری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار گیلزبری و ماشینهای
سیگارپیچی و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشینهایی را که اجازه
نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده ،همچنین ماشینها و ادواتی
را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آنها را داده و بعد سلب نموده است از
صاحبانشان خریده و قیمتشان را بپردازد».
در ماده  15قانون متمم بودجه سال  1314مملکتی مصوب  22اسفند ماه 1313
آمده است:
«ماده 15ـ کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجانی
داده میشود خواهد بود .مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هرگونه نظارت
و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دستهبندی توتون ،سیگار و
دادن دستورهای مربوط به این امور را دارد .در مورد اشخاصی که بر طبق قانون
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2ـ تعیین مناطق کشت توتون و تنبا کو
3ـ ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصوالت استحصالی کشتکاران توتون و
تنبا کو
4ـ تعقیب و پیگیری پروندههای قاچاق کاالهای دخانی به عنوان سازمان شا کی و
مأمور وصول عایدات دولت و کلیه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کاالهای دخانی
5ـ وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصوالت دخانی و کبریت
در آییننامهها ،دستورالعملها و مقررات سالهای گذشته ،نام شرکت دخانیات
ایران بابت امور حا کمیتی قید شده است .در حال حاضر مرکز برنامهریزی و نظارت
بر دخانیات کشور عهدهدار آن است.

فصل دوم:

تأسیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور
و آخرین وضعیت صنعت دخانیات
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اجرای مصوبه تاریخ 1391/4/27
هیأت محترم وزیران در راستای اهداف اصل  44قانون اساسی و انجام وظایف
حا کمیتی مربوط به کلیه فعالیتهای بخش دخانیات کشور به عنوان زیرمجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تأسیس شد.
این مرکز از زمان شروع فعالیت خود تالش نموده در راستای اجرای اهداف
کالن دولت و وزارت متبوع و با برنامهریزی و سیاستگذاری بر کاالهای دخانی
و ایجاد زمینههای رقابت سالم در بین فعاالن بخش ،رقابت سالم و حمایت از
تولیدکنندگان داخلی و حذف انحصار در بخش تصدیگری این صنعت را فراهم
کند.
پنج وظیفه حا کمیتی مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور مطابق مصوبه
دولت شامل موارد زیر است:
1ـ صدور مجوز عاملیتهای صنعتی و بازرگانی در بخش دخانیات
14
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مهمترین فعالیتهای مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور
الف) بخش تولید:
1ـ بررسی درخواست متقاضیان برای ثبت عالمت تجاری (برند) و صدور مجوز
تاسیس و تولید محصوالت دخانی
2ـ نظارت ،کنترل و تهیه گزارش از مراحل مختلف فعالیت ،پیشرفت فیزیکی
پروژههای در حال تأسیس و تولید کارخانه
 -3بازدیدهای دورهای و نظارت بر رعایت استانداردهای ابالغی توسط واحدهای
تولیدی کاالی دخانی و محل فعالیت آنها
4ـ بررسی وضعیت بازار مصرف ،میزان تولید و تهیه آمار و اطالعات تولید محصوالت
دخانی در مقاطع مختلف زمانی و تنظیم گزارشات تحلیلی
5ـ نمونهبرداری از محصوالت دخانی اعم از تولیدات داخلی و وارداتی و در صورت
ط جهت انجام آزمایش به منظور سنجش
نیاز ،فرستادن به آزمایشگاه مربو 
استانداردهای ابالغی
 -6نظارت بر رعایت ضوابط مربوط به درج تصاویر و پیامهای بهداشتی ،میزان
قطران و نیکوتین ،تاریخ تولید بر روی محصوالت دخانی تولیدی و وارداتی
 -7محاسبات و پیگیری ،وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی به ویژه حق
انحصار مالیات تکلیفی تولید کاالهای دخانی
ب) بخش کشاورزی:
 -1نظارت بر عملکرد خریداران محصوالت دخانی
آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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2ـ هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر حوزههای اجرایی جهت تعیین
تکلیف مناطق کشت توتون و تنبا کو و ساماندهی و نظارت بر انجام کلیه امور
اجرایی
3ـ پاسخ به استعالم مراجع مربوط درارتباط با تعیین چگونگی وضعیت اشخاص
حقیقی و حقوقی فعال در زمینه کشت ،خرید و فروش و تولید محصوالت دخانی
4ـ صدور مجوزهای الزم در زمینه کشت ،خرید ،فروش و حمل توتون و تنبا کو
ج) بخش بازرگانی:
1ـ بررسی بازار انواع محصوالت دخانی در حلقههای مختلف زنجیره ارزش و رفع
انحصارات و ایجاد رقابت با هدف حفظ حقوق دولت ،مصرفکنندگان ،واحدهای
تولیدی و عرضهکنندگان
 -2صدور مجوز عاملیتهای بازرگانی (واردات ،ترخیص -صادرات -توزیع و پخش
محصوالت دخانی)
واردات :بررسی و تایید درخواست واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت دخانی
و مواد اولیه جهت تولید سیگار و تنبا کو
ترخیص :بررسی و تایید درخواست واردات کاال از راه سامانههای مدیریت
قراردادها (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز) و پنجره واحد تجارت فرا مرزی
()EPL
توزیع :پس از ترخیص محصوالت دخانی ،مراحل فک پلمپ و نمونهبرداری
از سوی مرکز انجام میشود و پس از بررسی و مطابقت با استانداردهای کاالی
دخانی در صورت تایید مجوز توزیع کاالی وارداتی صادر میگردد.
صادرات :بررسی و صدور مجوز صادرات محصوالت دخانی در راستای تسهیل
فرایند صادرات و مقرراتزدایی بر اساس تصمیمات صورت گرفته اشخاص دارای
کارت بازرگانی با موافقت صاحب نشان کاالهای دخانی میتوانند محصوالت
دخانی را صادر نمایند.
توزیع و پخش محصوالت دخانی :در راستای وظایف و اختیارات مرکز و با رعایت
دستورالعمل تعیین عامالن مجاز توزیع و فروش فرآوردههای دخانی (ماده 7
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) توزیعکنندگان در سه سطح کشوری،
استانی و خردهفروشی ساماندهی شدهاند.
به منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها و تمرکززدایی ،صدور مجوز استانی
به سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استان وا گذار شده است و پروانه
16
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خردهفروشی محصوالت دخانی از طریق اصناف و اتحادیههای مربوط (سوپر
مارکت ،خوار و بار فروش و سقط فروش) صادر میشود.
3ـ برنامهریزی جهت تعدیل واردات (افزایش تولید داخلی نسبت به واردات) و افزایش
صادرات ( تولید با رویکرد صادرات)
4ـ هماهنگی در تهیه برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت در بخش
دخانیات کشور در چارچوب وظایف و اختیارات حا کمیتی
د) بخش پیشگیری و مبارزه با قاچاق:
 .1پیگیری و ابالغ مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
و نیز شیوه عملکرد و برآورد نتایج حاصله
 .2برنامهریز ی و هماهنگی برای انجام اقدامات پیشگیرانه مبارزه با قاچاق محصوالت
دخانی و تعامل با نهادهای مرتبط و تهیه گزارشات الزم
 .3بررسی گزارشات واصله در خصوص وقوع قاچاق کاالهای دخانی و انعکاس آن به
مراجع ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 .4فک پلمپ و نمونهبرداری از محصوالت دخانی وارداتی در گمرک ورودی ،تنظیم
صورتجلسه و پلمپ مجدد و همچنین فک پلمپ در هنگام ورود به محل تخلیه و
نگهداری متعلق به صاحب کاال و ثبت مشخصات کاالی ترخیص شده در سیستم
مرکز
 .5نظارت بر امحاء محصوالت دخانی قاچاق مکشوفه و ارائه گزارش اقدامات انجام
شده به ارگانهای ذیربط
 .6کنترل و نظارت و همچنین صدور تاییدنامههای عبور خارجی (ترانزیت) کاالهای
دخانی
 .7پیگیری طرح شناسه رهگیری محصوالت دخانی در اجرای ماده  13قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز به منظور کاهش قاچاق ،کنترل بازار و باال بردن هزینه قاچاق
محصوالت دخانی از طریق رهگیری مالکیتی و مکانی از مرحله تولید تا سطح توزیع
کنندگان خرد با تعامل با مراجع ذیربط
 .8نظارت و تطبیق اسناد صادراتی محصوالت دخانی
ه) بخش مالی:
1ـ انجام محاسبات ،پیگیری و ثبت امور مربوط به وصول و ایصال عوارض و حقوق
آشنایی با
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دولتی کاالهای دخانی و تطبیق با واریزهای خزانه و رفع مغایرت و ارائه گزارشهای
ماهانه و ساالنه به مراجع مربوط
2ـ دریافت اسناد تضمینی (سفته) بابت صدور مجوزهای تولید و توزیع و طبقهبندی
و نگهداری آنها
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تولیدی:
الف -سیگار:
در سال  1393تعداد واحدهای تولید سیگار در کشور 7شرکت و حدود  29میلیارد نخ
مجموع تولید این هفت شرکت بود.
تبصره  3ماده  102قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف به تبدیل واردات با
همان نشان اصلی به تولید داخل نموده بود .از سال  93اجرا شدن این قانون به طور
جدی در دستور کار مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور قرار گرفت و تمامی
واردکنندگان ملزم به رعایت و اجرای این قانون شدند .باوجود سود بیشتر آنها در
واردات با پیگیریهای مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور احداث واحدهای
تولید سیگار با همان نشان اصلی در کشور آغاز شد .در سال  1395تعداد  5واحد
جدید که عمده واردات را بر عهده داشتند راهاندازی شدند .حاصل آن ،افزایش 15
میلیارد نخ به تولیدات داخل بود.
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فهرست تولید کنندگان سیگار در سال 95

ردیف

نام برند

نام شرکت

ظرفیت
اسمی ساالنه

1

شرکت دخانیات ایران

بهمن ،زیکا ،هما ،آسیا،
تیر 57 ،فروردین ،کیش35 ،
 ،98کاسپین و ...

جدول مقایسه تولید ،واردات و قاچاق از سال  93تا 96
سهم از تولید
داخل درسال
95

26/7درصد

2

شرکت جی تی آی پارس ()JTI

وینستون ،مگنا کمل،
مونت کارلو

10

 26/7درصد

3

شرکت آرین توتون صنعت
(جی ـ تی ـ ای پارسیان)

ساتر ـ جی  1ـ اونیکس ـ
وینستون ،مگنا ،مونت 22
کارلو و کمل

 21/7درصد

4

کنت ،پالمال ،مونتانا،
شرکت بی ـ ای تی پارس ()BAT
دانهیل

17

 21/6درصد

5

شرکت دخانیات قشم

بیستون ـ مگان

2

 3/2درصد

6

شرکت کی ـ تی اند جی پارس
()KT&G

اسه ،پین ،زست ،سیما

1/5

 /007درصد

7

شرکت آوای شرق طوس

بیژن

1/5

 /003درصد

8

شرکت پیشرو تک پارسیان

رویال وان

1/5

 /0024درصد

9

شقایق درخشان نگین ارومیه

ماتادور ـ بریستون ـ
میبوری

4

 /0013درصد

10

توتون سبالن آرتا

قصر

3

 /00015درصد

11

نظامگستر نیکان

مگان

1/5

 /0005درصد

12

شرکت پردیس زرین آمور

آمور

1/2

 /001درصد
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سال

تعداد واحدهای
تولیدی

میزان تولید میزان واردات برآورد قاچاق برآورد مصرف

93

7

29

13/3

12

55

94

7

30

14/6

8/6

55

95

12

45

4

6

55

برنامه17 96

50

2

3

55

برخی از نشانهای وارداتی با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای موجود
سیگارتسازی تبدیل به تولید داخل شدهاند.
همانگونه که بیان شد ،مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور طی سه سال
گذشته فعالیتهای خود را در اجرای تبصره  3مادة  102قانون برنامه پنجم توسعه
متمرکز ساخته است و حداقل  10طرح بزرگ ،کوچک و متوسط تولیدی را در دست
دارد که در صورت تکمیل و تولید ظرفیتهای ایجاد شده ،خودکفایی در مصرف
سیگار کشور فراهم خواهد شد و دیگر به واردات سیگار نیازی نخواهد نبود .با
تدابیر اندیشیده شده قاچاق این کاال نیز به سمت صفر خواهد رفت.

سیگارت
تعداد
نمودار
Åùw‰
تولیدی•¦
واحدهای�ö¦ÁÛÉ
ŵöì vÚôv
öÃÉùv
ôÛÏ Ô
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نخ)
میلیارد
نمودار
#ñ Ô
(واحد ôùw¦Ë¦Î
سیگار5öì vÚ$
ùw‰
تولید •¦
ö¦ÁÛÉùv
ôÛÏ Ô

#ùw‰
کشور¦• $
مصرف›™ùÛ
به —ûØÎ
داخل� z
تولیدÊóvô
ö¦ÁÛÉ
Ç{¶Ôùv
ôÛÏ Ô
(سیگار)
نسبت
نمودار

نخ)#ñ
Ôôùw
¦Ë¦Î 5öì
سیگارvÚ$
ùw‰
قاچاق •¦
برآورد’ wèwÿ
ôùÚj ûz
ùvôÛÏ Ô
میلیارد
(واحد
نمودار

#, . 40 Âw• wÉ, . 4. Âw• üvùw‰
¦• ’ wèwÿÚÅvôùvÚIö¦ÁÛÉÌ v†¦Î Š Òî ÒÎ$
منحنی میزان تولید ،واردات و قاچاق سیگار از سال  1393تا 1395

نخ)#
ñ Ôôùw
(واحد¦Ë¦Î 5
سیگارöì vÚ$
ùw‰
واردات •¦
نمودارÅvôùvÚ
ùvôÛÏ Ô
میلیارد

همانگونه که در نمودار باال مشاهده میکنید به موازات افزایش تولید داخلی
میزان واردات و قاچاق سیگار نیز کاهش یافته و به حداقل ممکن رسیده است.
این روند ادامه خواهد داشت.
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

23

جدول طر حهای باقیمانده تولید سیگارت
از محل اجرای تعهد تبصره  3ماده  102قانون برنامه پنجم
محل استقرار کارخانه
استان

شهرستان

مرکزی

ساوه

اردیبهشت 96

*

اردیبهشت 96
ادغام با شرکت کارآفرینان شمال

ردیف

ظرفیت
تولید ساالنه به میلیارد نخ

نام شرکت

مدیرعامل

تلفن تماس

نام نشان
ِ

1

میالد نور
گیتی

حمیدرضا
شاهحسینی

55610249
88729880

اسکار /آختامار

6

2

افرا افق ژیار

حامد عزیزپور

55807162

اپرا

1.2

تهران

3

دیبا تجارت
مشهد

آیتی

88506270

اوریس

0.46

گیالن

انزلی

4

روچی تجارت
آریا

آیتی

88505129
88506270

سی کی

1

گیالن

انزلی

ادغام با شرکت کارآفرینان شمال

5

زرین صنعت
شفا

ا کبر فیضی

، 88075141

تایمز

1.16

تهران

-

1396

6

جاوید ستاره
شمال

رئیسی

88555729
09128134202

موند

3

تهران

شهرک
شمس آباد

سه ماهه اول 96

7

عدالت
فرزاد
صنعت پیشرو
کالهدوزی پور
سهند

09141142844

ایکس تری

4

البرز

شهرک
صنعتی
هشتگرد

""

8

سینا بین
الملل نور

سینا بین
الملل نور

88812739
88814139

گلدمونت ،کینگ دام

-

-

-

-

9

آرمان تجارت

بهروز صادقی

44603164

میالنو

تهران

تهران

سال 96

10

فرا سازان
توتون آپادانا

رضا کشاورز
مقدم

09127809553
09123813679

پرزیدنت

سقز

سه ماهه اول سال 96
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ب) تنبا کوی معسل و سنتی:
فهرست تولید کنندگان فعال تنبا کوی معسل وسنتی

ردیف

نام شرکت

نام
مدیرعامل

ظرفیت
اسمی
(تن)

1

کارا پارسیان 110

محل
کارخانه

نام برند

تلفن

نظام آبادی

500

تهران

المحمود

88922979

نخل دخان عادل قربانعلی زاده

500

تهران

الغدیر -آالنیا

09121248700

3

سوئیس
دوبا کوپارس

جهانشاهی

50

تهران

سوئیس دووبا کو

09127612307

4

توتون طالیی
آسمان

امامی زاد

100

تهران

بایر -جمیل

09122103603

5

مهر آریا سبز آسیا

داوودی

30

قم

الودود

09191472139

6

پرچمداران
صنعت نوین

پرچمی

40

اصفهان

الخاطر ،الملل
والنفیس

09131107164

7

شمین نیک آرین

عبدی

1000

البرز

ویا

09121235155

8

توتون آریا قوت
عسل

فاضلی

120

تهران

راح

33921038

9

شمیم بهاران

عسگری

72

کردستان

شمیم -نانسی

88948516

10

زرین غزال محبی

محبی

20

لرستان

النصر

09169706002

11

صدرا نگین آریا

معصومی

48

تهران

کریستال

09123214915

12

تنبا کو جام
ایرانیان

بروغنی

20

تهران

ارور

44221678

13

تنبا کوی بستان
مرکزی محالت

خدا کرمی

40

مرکزی

آیلین

09183655977

14

تندیس کاال

خانم قرائی

100

تهران

الحسام

09196534052

2
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15

شرکت دخانیات
ایران

میران زاده

-

اصفهان

زرد طالیی
اصفهان

16

آرارات دخان
خاورمیانه

اقبالی آذر

730

مرکزی

بنگ بنگ،
االماسی ،شیخ

26765074

17

توسعه تجارت
مزایا پارسیان

رحمتی کالتی

60

خراسان
رضوی

گلدن روما

05133666703

18

نگین دخان صدر
تبریز

هدایتی ظفر
قندی

140

تهران

جالیر

55805470

19

پارسیان راشد
پویان

محمودی

48

تهران

اسرار

77503566

20

سرمایه گذاری
توسعه عمران
آستارا

حاجی علی
پور

100

تنبا کوی ممتاز
ایرانیان( سنتی )

سلمانپور

21
جمع

200
3918

اصفهان
تهران
-

العجمی

09121200005

تنبا کوی سنتی
ممتاز ایرانیان

09198076832

28

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

27

کشاورزی:
ً
توتون کشور عمدتا در  5استان گلستان ،مازندران ،کردستان ،گیالن و آذربایجان
غربی کشت میشود .سطح زیر کشت و تولید کشور طی سالهای گذشته به
ترتیب به طور میانگین حدود  6100هکتار و  1000تن برآورد میشود .انواع توتون
ً
کشور عمدتا شامل سه رقم بارلی ،باسما و ویرجینیاست .در بین استانهای کشور
استان گلستان با حدود  51درصد مقام اول در سطح زیر کشت توتون را داراست.
همچنین مناطق عمده کشت تنبا کوی کشور در استانهای بوشهر ،اصفهان،
خراسان رضوی ،مرکزی و فارس است که سطح زیر کشت و تولید کشور طی
سالهای گذشته به ترتیب به طور میانگین حدود 1800هکتار و  1600تن برآورد
ً
میشود .انواع تنبا کویی که در کشور کشت میشود عمدتا شامل ارقام اردا ک،
خوانساری ،هکانی ،برازجانی ،اصفهانی ،صادراتی ،خوانساری و کاشانی است .در
بین استانها استان بوشهر با حدود  66درصد مقام اول در سطح زیر کشت تنبا کو
را داراست.
مطابق قانون ،کشت توتون و تنبا کوباید با مجوز و تحت نظر دولت انجام میشود.
از سه سال قبل که وظایف حا کمیتی از شرکت دخانیات ایران منتز ع و به وزارت
صنعت معدن و تجارت (مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور) منتقل شد
مطابق دستورالعملهای این مرکز کلیه کشاورزان و خریداران توتون باید با تکمیل
فرمها و تعهدنامههای مربوط برای کشت و خرید توتون و تنبا کو اقدام نمایند،
مشروط براینکه موضوع قرارداد آنها تداخلی با تعهد سایر کشتکاران مجاز نداشته
باشد .در همین راستا مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور از سال  1393به
بعد برای بیش از  22فعال مشمول بخش خصوصی نسبت به صدور مجوز مربوطه
اقدام نمود ،در حالی که تا قبل از آن تنها یک خریدار به صورت انحصاری (شرکت
دخانیات ایران) وجود داشت .این امر موجب شد با ایجاد رقابت بین متقاضیان
دارای شرایط خرید توتون و تنبا کو ،ضمن بهبودبخشی به وضعیت معیشتی
کشاورزان که محصوالت خود را با قیمت مناسبتر عرضه مینمایند ،زمینه الزم
برای افزایش سطح زیرکشت محصوالت به وجود آید.
همچنین در جهت اجرای مصوبه شماره /80681ت46360هـ مورخ 91/4/27
هیئت محترم وزیران درباره تعیین مناطق کشت توتون و تنبا کو و توسعه ،پس از
بررسی و کارشناسی اقداماتی در چهارچوب زیر صورت میگیرد:
1 1پیگیری ساماندهی کشاورزان توتونکار و تنبا کوکار با ایجاد تشکلهای28

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

کشاورزی در مناطق عمده کشت به منظور تکمیل زنجیره کشت تا تولید
در صنعت دخانیات
2 2استفاده از ابزار تعرفه در واردات موارد اولیه (تغییر منطقی تعرفه) بهمنظور ایجاد رغبت صنایع دخانی در استفاده از توتون داخلی و گرایش
به توسعه کشت داخلی
3 3پیگیری اجراییشدن تفاهمنامه با مرا کز تحقیقاتی مرتبط به منظورشناسایی مناطق جدید جهت توسعه کشت توتون و تنبا کو
گفتنیاست در حال حاضر نیاز صنعت دخانیات کشور به توتون حدود  40هزار
تن برآورد میشود ،در حالی که تولید کشور در سالهای گذشته به طور میانگین
حدود  10هزار تن بود .و نیاز تنبا کوی کشور حدود  10هزار تن برآورد میشود اما
میزان تولید آن در سالهای گذشته به طور میانگین حدود  1600تن بود.

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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فهرست انواع مالیات ،عوارض و حقوق انحصار دریافتی
از محصوالت دخانی سال 1396

30

ردیف

عنوان

محل اخذ

میزان

مبنای اخذ

مستندات قانونی

1

حقوق ورودی

واردات

 5درصد

ارزش سیف

جداول کتاب مقررات
صادرات و واردات
فصل 24

2

سود بازرگانی

واردات

 20درصد

ارزش فوب

مندرجات ذیل
یادداشت فصل 24

3

عوارض

واردات

 40درصد

ارزش سیف

ماده  73قانون برنامه
ششم

4

عوارض

تولید داخلی

 10درصد

قیمت در کارخانه

ماده  73قانون برنامه
ششم

5

عوارض

تولید مشارکتی

 20درصد

قیمت در کارخانه

ماده  73قانون برنامه
ششم

6

عوارض

تولید مستقل
نشان خارجی

 25درصد

قیمت در کارخانه

ماده  73قانون برنامه
ششم

7

حق انحصار

تولید

 2درصد

قیمت در کارخانه

قانون انحصار
دخانیات سال 1310

8

حق انحصار

واردات

 10درصد

ارزش فوب

قانون انحصار
دخانیات سال 1310

9

عوارض هالل
احمر( عام )

واردات

 0.5درصد

حقوق ورودی

ماده  163قانون امور
گمرکی (عام)

10

مالیات ارزش
افزوده

تولید و واردات

 15درصد

فروش  /ارزش سیف+
حقوق ورودی

قانون مالیات بر ارزش
افزوده

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

فصل سوم

مشخصات شرکتهای تولید کننده محصوالت دخانی
شرکت دخانیات ایران   
تاریخ بهره برداری 1316
محل کارخانه :استان تهران
شهرستان تهران ،رشت ،گرگان ،ارومیه ،اصفهان ،گلستان ،مازندران ،گیالن،
آذربایجان غربی
تعداد خطوط تولید30 :
ظرفیت اسمی 35 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 5800 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم25000 :
نام و نشان محصوالت تولیدی :بهمن ،زیکا ،هما ،آسیا ،تیر ،57 ،فروردین ،کیش،
 98و....
مساحت کارخانه 110000 :مترمربع
سطح زیربنا 112000 :متر مربع
وضعیت فروش :داخلی و صادراتی
شماره تلفن تماس51261300 - 5126180 :
شماره نمابر51261802 :
نشانی الکترونیکیwww.irTobacco.com :
آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

31

نمای قدیمی شرکت دخانیات ایران

نمایی از ماشین آالت شرکت دخانیات ایران

32

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

33

مجتمع
دخانیات
تهران
یکی از مهمترین مجتمعهای تولیدی سیگارت ایران است که در زمینی به
مساحت  10هکتار در سال  1316احداث شد و دارای گواهینامه ISO9001
 CHSAS18001و ISO14001است.
فعالیت اصلی این مجتمع تولید سیگارت در سایزهای چهارگوش و راند کرنر،
اسلیم و متوسط است.
محصوالت :انواع سیگارتهای بهمن ،تیر اسلیم مشکی و  30الیت
نشانی :تهران،خیابان قزوین ،مجتمع دخانیات تهران
تلفن 021-5541685 :
نمابر 021-55415021 :

34

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

مجتمع
دخانیات
گیالن

این مجتمع یکی از واحدهای بزرگ سیگارتسازی در ایران است که با ظرفیت
قابل دسترسی  23میلیارد نخ در سال در زمینی به مساحت  75هکتار احداث
شده است .مجتمع دخانیات گیالن عالوه بر تولید انواع سیگارت در زمینههای
کشاورزی و مدیریت کشت و خرید انواع توتون فعالیت دارد و دارای کارخانه
عملآوری توتون (پرایمری مدرن) و ایستگاه تحقیقات توتون است.
محصوالت :سیگارتهای بهمن کوچک ،57 ،کیش ،تیر کوچک ،زیکا
کوچک ،بهمن سافت سلفون ،تیر  5ستاره ،زیکا الیت ،کاسپین ،تیر الیت ،بهمن
اولتراالیت ،تیر هارد هارد ،بهمن سوپر اسلیم
نشانی :استان گیالن ،رشت ،کیلومتر  3جاده فومن ،مجتمع دخانیات گیالن
تلفن 013-33561406 :
نمابر 013-33561405 :

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

35

مجتمع
دخانیات
مازندران

یکی از قطبهای اصلی کشت و عملآوری توتون در ایران است که در سال 1339
در شهر ساری احداث شد .این مجتمع عالوه بر تولید سیگارت در زمینههای
کشاورزی و ریدرائینگ (دوباره خشک کن توتون) نیز فعالیت دارد.
محصوالت :سیگارت در اندازههای کینگ راندکرنر و سوپر اسلیم ،توتون خام،
توتون دوباره خشک شده ،دمار ریز و درشت توتون ،خرده برگ توتون
نشانی :استان مازندران ،ساری ،خیابان شهید پورابراهیمی ،مجتمع
دخانیات
  تلفن011-33233022-8 :
  نمابر 011-33233029 :

36

آشنایی با
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مجتمع
دخانیات
آذربایجان غر بی

اولین کارخانه عملآوری توتون تیپ شرقی که در سال  1348در ارومیه احداث
شد و در سال  1376در زمینه تولید سیگارت عملآوری و برش توتون ،خرمن
سیگار (پرایمری) فعالیت دارد.
محصوالت :سیگارتهای بهمن متوسط ،تیر متوسط ،فروردین و توتون
روستایی عملآوری شده تیپ شرقی
نشانی :استان آذربایجانغربی ،ارومیه ،خیابان میرزایی ،مجتمع دخانیات
آذربایجان غربی
تلفن044-32779100 :
  نمابر044-32772453 :

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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مجتمع
دخانیات
کردستان

دومین قطب تولید توتون بارلی در ایران است که در سال  1371به منظور
ساماندهی کشت ،خرید و فروش توتون چپق و فرآوردههای دخانی احداث شد
و دارای گواهینامههای CHSAS18001 ISO14001 – -ISO9001
است.
این مجتمع پروژه آمادهسازی کارخانجات سیگارتسازی را در دست اقدام
دارد و در زمینههای کشاورزی و مدیریت کشت توتون و تولید تنبا کو معسل
فعالیت میکند.
محصوالت :توتون بارلی ،توتون نیمکوب ،تنبا کو معسل
نشانی :استان کردستان ،سنندج ،میدان انقالب ،خیابان طالقانی،
مجتمع دخانیات کردستان
تلفن087-33164175 :
نمابر087-33160320 :

38

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

مجتمع
دخانیات
گلستان

قدیمیترین واحد عملآوری توتون ایران است که در سال  1318در استان
گلستان احداث شد .این مجتمع در زمینههای کشاورزی و عملآوری توتون
فعالیت دارد.
محصوالت :توتون خام و توتون فرآوری شده
نشانی :استان گلستان ،گرگان ،میدان ولی عصر (عج) ،مجتمع دخانیات
گلستان
تلفن017-32236190 :
نمابر 017-3222599 :

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

39

مجتمع
دخانیات
اصفهان

قطب اصلی کشت تنبا کو زرد طالیی جهان و تولیدکننده تنبا کوی سنتی ایران
است که محصوالت آن شهرت جهانی دارد.
محصوالت :تنبا کوی زرد طالیی ،تنبا کوی سنتی اصفهان ،تنبا کوی سنتی
خوانساری ،تنبا کوی سنتی همگان ،تنبا کوی سنتی برازجانی ،تنبا کوی سنتی
اردا کی ،تنبا کوی سنتی کاشانی
نشانی :اصفهان ،خیابان کمال اسماعیل ،روبروی پل چوبی ،مجتمع
دخانیات اصفهان
  تلفن031-32224970 :
  نمابر 31-32224905 :

40

آشنایی با
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مجتمع
دخانیات
خوی

در سال  1328به منظور ساماندهی کشت ،خرید و فروش و نیز عملآوری توتون
در زمینی به مساحت  4هکتار احداث شد .این مجتمع عالوه بر تولیدات انواع
سیگارت در زمینههای کشاورزی و عملآوری توتون فعالیت دارد.
محصوالت :سیگارتهای فروردین و آسیا ،توتون عملآوری شده و تنبا کو
معسل
نشانی :استان آذربایجان غربی ،خوی ،بلوار شهید بهشتی ،خیابان
دخانیات ،مجتمع دخانیات خوی
تلفن044-36447650 :
نمابر044-36440256 :

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت  بیایتی پارس        
تاریخ بهرهبرداری95/3/8 :
محل کارخانه :استان البرز
شهرستان :اشتهارد
تعداد خطوط تولید8 :
ظرفیت اسمی 17 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 500 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 1500 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :کنت ،پالمال ،مونتانا ،دانهیل
میزان سرمایهگذاری انجام شده 6000 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه 130000 :مترمربع
سطح زیربنا 40000 :متر مربع
وضعیت فروش :داخلی و صادراتی
شماره تلفن تماس22026076 :
شماره نمابر220260 :
صندوق پستی19177 -63111 :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان آفریقا ،بلوار صبا ،پال ک 2

42

آشنایی با
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شرکت جیتیآی پارسیان    
تاریخ بهره برداری1388
محل کارخانه :استان زنجان
شهرستان :ابهر
تعداد خطوط تولید 10 :
ظرفیت اسمی 30 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 1300 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 5000 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :ساتر ،جی وان ،اونیکس ،کمل
میزان سرمایهگذاری انجام شده 4000:میلیارد ریال
مساحت کارخانه 228500 :مترمربع
سطح زیربنا 160000 :متر مربع
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس84003000 :
شماره نمابر88717978 :
صندوق پستی15128-36711  :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان احمد قصیر ،شهید احمدیان ،پال ک11

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت جیتیآی پارس  
تاریخ بهرهبرداری1382 :
محل کارخانه :استان گیالن
شهرستان :رشت
تعداد خطوط تولید6 :
ظرفیت اسمی 15 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 231 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 924 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :وینستون ،مگنا ،مونت کارلو
میزان سرمایهگذاری انجام شده 6000:میلیارد ریال
مساحت کارخانه :به صورت مشارکتی درشرکت دخانیات ایران
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس84003000 :
شماره نمابر88717978 :
صندوق پستی15128-36711 :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان احمد قصیر ،شهید احمدیان ،پال ک11

44
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شرکت کیتیاندجی پارس   
تاریخ بهره برداری 1387/12
محل کارخانه :استان تهران
شهرستان :تهران
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 1 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 24:نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 96 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :پاین ،آسه ،زست ،سیما
میزان سرمایهگذاری انجام شده 180 :میلیارد ریال
تولید در شرکت دخانیات ایران
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس کارخانه55414081 :
شماره تماس دفتر26204326 :
شماره نمابر55427388 :
صندوق پستی653511-1985 :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان ج ،پال ک  ، 18واحد 100

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

45

شرکت دخانیات قشم     
تاریخ بهرهبرداری 1379/4/2
محل کارخانه:استان هرمزگان
شهرستان :قشم
تعداد خطوط تولید3 :
ظرفیت اسمی 3 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 110 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 440 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :بیستون و امگا
میزان سرمایهگذاری انجام شده 250 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه30000 :مترمربع
سطح زیربنا10000 :مترمربع
وضعیت فروش :داخلی و صادراتی
شماره تلفن تماس دفتر تهران88198061- 88198068 :
دفتر قشم0763-5340372 -4 :
شماره نمابر7951117385 :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان آفریقا ،ارمغان شرقی ،پال ک 13
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت نظام گستر نیکان
تاریخ بهرهبرداری 1395
محل کارخانه :استان تهران
شهرستان :تهران
تعداد خطوط تولید :مشارکت با شرکت شقایق درخشان رنگین
ظرفیت اسمی 2 :میلیارد
نام و نشان محصوالت تولیدی :مگان
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس55629252 :
شماره نمابر55814697 :
نشانی الکترونیکیNezamgostarnikan@yahoo.com :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان مولوی ،نرسیده به بازار حضرتی ،پال ک 329

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت پردیس زرین آمور

تاریخ بهره برداری1395 :
محل کارخانه :مشارکت با شرکت شقایق درخشان رنگین
ظرفیت اسمی 2 :میلیارد
نام و نشان محصوالت تولیدی :آمور
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس55818204 :
شماره نمابر89784716 :
نشانی الکترونیکیamorpzp@yahoo.com :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان مولوی ،روبروی بیمارستان ا کبر آبادی ،پاساژ رضایی
طبقه همکف ،پال ک 74
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت پاژنگ کاسپین     
تاریخ بهرهبرداری1395/12 :
محل کارخانه :استان قزوین
شهرستان :قزوین
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 10:میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 1 0 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 40 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :پیور
میزان سرمایهگذاری انجام شده50:میلیارد ریال
مساحت کارخانه 10000 :مترمربع
سطح زیربنا 4000 :متر مربع
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس88920207 :
شماره نمابر88931574 :
نشانی الکترونیکیpajang_co@yahoo.com :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان نجاتالهی ،خیابان ورشو ،پال ک 13

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت شقایق درخشان رنگین   
تاریخ بهره برداری94/8/6 :
محل کارخانه :استان آذربایجان غربی
شهرستان :ارومیه
تعداد خطوط تولید3 :
ظرفیت اسمی 4 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 75 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 300 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :ماتادور ،بریستون ،می بری
میزان سرمایهگذاری انجام شده 350 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه 6700 :مترمربع
سطح زیربنا 3000 :مترمربع
وضعیت فروش :داخلی
تلفن88945401 :
تلفن کارخانه0443-2384921 :و 0443-2351785
نمابر88946420 :
نشانی الکترونیکی   Info@rtico.ir :درگاه الکترونیکیwww.rtico.ir :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) ،خیابان شهید ولدی ،پال ک 30
کد پستی 1593737811 :
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت پیشرو تک پارسیان     
تاریخ بهرهبرداری94/5/3 :
محل کارخانه :استان همدان
شهرستان :مالیر
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 1/5 :میلیارد
تعداد اشتغال مستقیم 20 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 80 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :رویال1
میزان سرمایهگذاری انجام شده 60 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه 4500 :مترمربع
سطح زیربنا 1700 :مترمربع
وضعیت فروش :داخلی و صادراتی
تلفن96626500 :
نمابر26121121 :
نشانی الکترونیکیp.moeinian@Gmail.com:
نشانی دفتر :تهران ،خیابان فرمانیه ،خیابان لواسانی ،بنبست نیلوفر ،پال ک 2

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت آوای شرق طوس  
     
تاریخ بهره برداری :تیر ماه 1395
محل کارخانه :استان تهران
شهرستان :رشت
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 1/5 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 37 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 148 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :بیژن
میزان سرمایهگذاری انجام شده 330 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه 75000 :مترمربع
سطح زیربنا 3000 :مترمربع
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس96626500 :
شماره نمابر26121121 :
نشانی الکترونیکیp.moeinian@Gmail.com :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان فرمانیه ،خیابان لواسانی ،بنبست نیلوفر ،پال ک 2
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت سبالن توتون آرتا
تاریخ بهرهبرداری94/12/9 :
محل کارخانه :استان اردبیل
شهرستان :اردبیل
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 3 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم 24 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم 96 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :قصر
میزان سرمایهگذاری انجام شده 730 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه 9000 :مترمربع
سطح زیربنا 3050 :مترمربع
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس045 - 33812501 -33812032 :
شماره نمابر33817010-33812042 :
نشانی الکترونیکیSabalanTobacco@gmail.com :
نشانی دفتر :اردبیل ،میدان سینا ،ضلع شمالی ،پال ک 111

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت آرمان تجارت آرتا مهر

فصل چهارم:

مشخصات طر حهای در حال تکمیل
تولیدکننده محصوالت دخانی

54

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

تاریخ جواز تاسیس1395 /5 :
محل کارخانه :استان تهران
شهرستان :رباط کریم
تعداد خطوط تولید( 2 :مشارکت با جاوید ریحان ستاره)
ظرفیت اسمی 1.8 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 30 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد120 :نفر
نام و نشان محصوالت تولیدی :میالنو
میزان برآورد سرمایهگذاری 150 :میلیارد ریال
مساحت کارخانه 10000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 5000 :مترمربع
وضعیت فروش :داخلی
شماره تلفن تماس44602387-44457246 :
شماره نمابر44602387 :
نشانی الکترونیکیArtatejarat@gmail.Com :
نشانی دفتر :تهران ،پونک ،گلزار یک ،پال ک  ،1واحد 1

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت میالد نور گیتی
تاریخ جواز تاسیس :تیر 1393
محل کارخانه :استان مرکزی
شهرستان :ساوه
تعداد خطوط تولید4 :
ظرفیت اسمی 6 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 90 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد 360 :نفر
نام و نشان محصوالتی که تولید خواهد شد :اسکار و آختامار
میزان سرمایهگذاری انجام شده  1000 :میلیارد ریال
کل سرمایهگذاری که انجام خواهد شد 3000 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :نصب ماشین آالت
مساحت کل کارخانه 15000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 12000 :مترمربع
درصد پیشرفت فیزیکی زیربنایی ایجاد شده98 :درصد
درصد نصب ماشین آالت 95 :درصد
نوع تعهدات :داخلی و صادراتی
شماره تلفن تماس88729882 :
نشانی دفتر :میدان آرژانتین ،خیابان احمد قصیر ،خیا بان ،9برج بخارست ،طبقه10
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت عدالت صنعت پیشرو سهند
تاریخ جواز تاسیس 92/11/8 :
محل کارخانه :استان البرز
شهرستان :هشتگرد
تعداد خطوط تولید2 :
ظرفیت اسمی15 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 150 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد 600 :نفر
نام و نشان محصوالت که تولید خواهد شد :ایکس 3
میزان سرمایهگذاری انجام شده 600 :میلیارد ریال
کل سرمایهگذاری که انجام خواهد شد 1500 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :اتمام ساخت و ساز
مساحت کل کارخانه 10000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 5000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد شده است 10000 :مترمربع
درصد پیشرفت فیزیکی زیربنایی ایجاد شده 90 :درصد
درصد نصب ماشین آالت 30 :درصد
نوع تعهدات :داخلی و صادراتی
شماره تلفن تماس88051880 :
شماره نمابر880037107 :
نشانی دفتر :تهران ،خیابان مالصدرا ،بعد از کردستان ،پال ک  ،51طبقه همکف
غربی

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت جاوید ریحان ستاره
تاریخ جواز تاسیس1393/7/8 :
محل کارخانه :استان تهران
شهرستان :تهران
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 3 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 28:نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد 112 :نفر
نام و نشان محصوالت که تولید خواهد شد :موند ،میالنو
میزان سرمایهگذاری انجام شده 400 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :نصب ماشین آالت
مساحت کل کارخانه 12000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 6000:مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد شده است 6000 :مترمربع
درصد پیشرفت فیزیکی زیربنایی ایجاد شده 40 :درصد
درصد نصب ماشین آالت 90 :درصد
نوع تعهدات :داخلی
شماره تلفن تماس88555752 :
شماره نمابر88555783 :
نشانی دفتر :تهران ،روبهروی پارک ساعی ،برج ساعی
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت سینا بینالملل نور
تاریخ جواز تاسیس :اردیبهشت 96
محل کارخانه :استان آذربایجان غربی
شهرستان :ارومیه
تعداد خطوط تولید :با شرکت شقایق درخشان رنگین قرارداد مشارکت تولید دارد
ظرفیت اسمی1 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 30:نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد 120 :نفر
نام و نشان محصوالت که تولید خواهد شد :گلدمونت
میزان سرمایهگذاری که ایجاد خواهد شد 50:میلیارد ریال
نوع تعهدات :داخلی
شماره تلفن تماس88812739 :
شماره نمابر88304834 :
نشانی الکترونیکیwww. SINANOOR.com:
نشانی دفتر :تهران ،خیابان سلیمان خاطر ،کوچه اسالمی ،پال ک  ،22طبقه 1

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت آسیا تجارت آواپارس
مجوز تولید 95/5/18
محل کارخانه :استان هرمزگان
شهرستان :قشم
تعداد خطوط تولید :در حال تولید مشارکتی با دخانیات قشم
ظرفیت اسمی 1 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 20 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد 80 :نفر
نام و نشان محصوالتی که تولید خواهد شد :آشیما
میزان سرمایهگذاری که ایجاد خواهد شد 40 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :شروع مطالعات
نوع تعهدات :داخلی
شماره تلفن تماس88725700 :
نشانی دفتر :تهران ،خیا بان ولی عصر ،برج نگین ساعی ،طبقه  ،9واحد 4
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت کار آفرینان زرین شمال
تاریخ جواز تاسیس :اردیبهشت 1396
محل کارخانه :استان گیالن
شهرستان :بندرانزلی
تعداد خطوط تولید2 :
ظرفیت اسمی 3 :میلیارد نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 72 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد 300 :نفر
نام و نشان محصوالت که تولید خواهد شد :اوریس
میزان سرمایهگذاری انجام شده 30 :میلیارد ریال
کل سرمایهگذاری که انجام خواهد شد 1100 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :اتمام ساخت و ساز
مساحت کل کارخانه 3380 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 1500 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد شده است 1000 :متر مربع
درصد پیشرفت فیزیکی زیربنایی ایجاد شده 80 :درصد
درصد نصب ماشین آالت10 :درصد
نوع تعهدات :داخلی
شماره تلفن تماس88503867 :
نشانی دفتر :تهران ،بلوار بیهقی ،کوچه  16شرقی ،پال ک 2

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت بازرگان آبادگران قریشی
تاریخ جواز تاسیس :شهریور 1395
تعداد خطوط تولید  :قرارداد مشارکت با شرکت میالد نور گیتی
ظرفیت اسمی 700 :میلیون نخ
تعداد اشتغال مستقیم که ایجاد خواهد شد 46 :نفر
تعداد اشتغال غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد196 :نفر
نام و نشان محصوالت که تولید خواهد شد :سوپر گرند
میزان سرمایهگذاری که ایجاد خواهد شد 150 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :شروع مطالعات
مساحت کل کارخانه 10000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 5000 :مترمربع
نوع تعهدات :داخلی
شماره تلفن تماس44442991-44457246-44602387 :
شماره نمابر44602387 :
نشانی دفتر :تهران ،پونک گلزار یک ،پال ک یک ،واحد 1
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آشنایی با
صنعت دخانیات کشور

شرکت ابر صنعت برگینه  
تاریخ جواز تاسیس :شهریور 1393
محل کارخانه :استان آذربایجان شرقی
شهرستان :تبریز
تعداد خطوط تولید1 :
ظرفیت اسمی 2 :میلیارد نخ
تعداد شغل مستقیم که ایجاد خواهد شد 28 :نفر
تعداد شغل غیرمستقیم که ایجاد خواهد شد112 :نفر
نام و نشان محصوالت که تولید خواهد شد :ونیز ،سیسیل ،ماراتن
میزان سرمایهگذاری انجام شده 20 :میلیارد ریال
کل سرمایهگذاری که انجام خواهد شد 250 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :اتمام ساخت و ساز
مساحت کل کارخانه 12000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 6000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد شده است 6000 :متر مربع
درصد پیشرفت فیزیکی زیربنایی ایجاد شده100 :درصد
درصد نصب ماشین آالت 0 :درصد
نوع تعهدات :داخلی و مشارکتی
شماره تلفن تماس88555783-88555752 :
نشانی دفتر :یوسف آباد ،خیابان بیستون ،نبش کوچه سپهر ،پال ک 31

آشنایی با
صنعت دخانیات کشور
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شرکت فراسازان توتون آپادانا
تاریخ جواز تاسیس92/8/7 :
محل کارخانه :استان کردستان
شهرستان :سقز
تعداد خطوط تولید2 :
ظرفیت اسمی 5 :میلیارد نخ
تعداد شغل مستقیم که ایجاد خواهد شد 60 :نفر
تعداد شغل غیر مستقیم که ایجاد خواهد شد 240 :نفر
نام و نشان محصوالتی که تولید خواهد شد :پرزیدنت ،وایلت ،ویزدم ،اچدی
گلدن لفت ،بلکگالن
میزان سرمایهگذاری انجام شده 1000 :میلیارد ریال
کل سرمایهگذاری که انجام خواهد شد 2000 :میلیارد ریال
مرحله انجام کار :نصب ماشین آالت
مساحت کل کارخانه 18000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد خواهد شد 12000 :مترمربع
سطح زیربنا که ایجاد شده است12000 :مترمربع
درصد پیشرفت فیزیکی زیربنای ایجاد شده 96 :درصد
درصد نصب ماشین آالت90 :درصد
نوع تعهدات :داخلی و مشارکتی
شماره تلفن تماس88641760-65 :
شماره نمابر88641760 :
نشانی الکترونیکیwww.faraTobacco.com :
نشانی دفتر :تهران ،ونک ،برج نگار ،طبقه  ،4واحد 6
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الف :انجمن تولید کنندگان ،وارد کنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی:
اهداف و موضوع فعالیت انجمن
انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی به منظور
همکاری در ساماندهی و فراهمکردن نظم و امکان بهرهبرداری و تولید در حوزه
صنعت دخانیات و استفاده از تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران این صنعت
و بهبود فضای کسبوکار و پاسخگویی به مشکالت و معضالت اعضای انجمن
(اشخاص حقیقی و حقوقی) در چارچوب قوانین حا کم بر کشور تشکیل شده
است که به صورت صنفی ،تخصصی ،غیرسیاسی و غیرانتفاعی عمل خواهد کرد.
مشخصترین این وظایف به شرح زیر است:
تالش برای همکاری در ساماندهی امور مرتبط با تولیدات ،صادرات و واردات
کاالی دخانی
کوشش در جهت ایفای حقوق مشروع و قانونی اعضا انجمن
همکاری و هماهنگی الزم با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
قبول بخشی از وظایف اجرایی مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور
ارائه طرح پیشنهادی مبارزه با قاچاق به نهادهای مربوط
تنظیم تفاهمنامه همکاری با مراجع مربوط در امر مبارزه با قاچاق کاالی
دخانی

ایران درخصوص استانداردهای تولید سیگار ،توتون و تنبا کو
مکاتبات با مجلس شورای اسالمی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور و
دیگر نهادها درخصوص اصالح مالیاتها در قوانین مربوط ،سود بازرگانی و پیگیری
رفع مشکالت اعضا در گمرکات و سایر دستگاههای اجرایی کشور
برگزاری جلسه با نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مرکز برنامهریزی
و نظارت بر دخانیات کشور ،مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن
و اعضای انجمن به منظور انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده  13قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز درباره کد شناسه و کد رهگیری کاالی دخانی
اعضای انجمن
درحال حاضر انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت
دخانی دارای  27عضو حقیقی و حقوقی است که از این تعداد  17شرکت در زمینه
واردات و تولیدات سیگار و  10شرکت در زمینه واردات و تولید تنبا کوی معسل
فعالیت میکنند.

مهمترین فعالیتهای انجمن
طراحی و استقرار مکان انجمن
طراحی ساختار سازمانی انجمن
تأمین نیروی انسانی و تجهیزات اداری
ثبت انجمن به عنوان تشکل صنفی در وزارت کشور
تهیه نرم افزار مالی و پورتال برای انجمن به نشانی www.tiema.ir
طراحی و تصویب ثبت عالمت تجاری در اداره ثبت عالئم
تهیه و گردآوری اطالعات کافی از فعاالن حوزه صنعت دخانی
همکاری در برگزاری چندین همایش و کارگاه آموزشی درخصوص امر مبارزه
با قاچاق کاالی دخانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه اجرایی و انتقال نظرات
اعضای انجمن
مشارکت در جلسات و همایشهای مشترک با مدیریت سازمان ملی استاندارد
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نام شرکت

نوع فعالیت

نام برند

سرمایهگذاری و توسعه آستارا

واردات تنبا کوی معسل

العجمعی

دخانیات قشم

تولید و واردات سیگارت

بیستون ،امگا

آرازهامر

بیایتی پارس

تولید و واردات سیگارت

کنت  ،دانهیل  ،مونتانا،
پالمال

تولید و واردات تنبا کوی
معسل

الریان ،آالیان

آزادگان فاخر

واردات تنبا کوی معسل

الفاخر

جیتیایپارس

تولید سیگارت

وینستون  ،مونت کارلو ،
مگنا  ،کمل

آریا جهان مکمل

واردات تنبا کوی معسل

الشرق ،تیکتا ک

شقایق درخشان رنگین

تولیدسیگارت

ماتادور ،پریستون،
میبوری

کارآفرینان زرین شمال

تولید سیگارت

اوریس

عدالت صنعت پیشرو تک سهند

واردات سیگارت

ایکس تری

دخانیات ایران

تولیدسیگارت

بهمن ،زیکا ،هما ،آسیا،
تیر ،57 ،فروردین ،کیش
 ،98کاسپین...،

حبیباهلل رئیسی

واردات سیگارت

موند

علی حیدری فر

واردات تنبا کوی معسل

احمد

مهرنیای دانا برین

واردات سیگارت

پرستیژ  ،ام ام  ،ویکتوری

الکوزی آریا البرز

واردات سیگارت

اسه ،سیما ،زست ،پاین،
پلیژرو المبورگینی

افرا افق ژیار

تولید سیگارت

اپرا

آوای شرق توس

تولیدسیگارت

بیژن

آرین توتون صنعت( جی تی آی
پارسیان)

تولید سیگارت

ساتر ،جی  ، 1اونیکس

پیشرو تک پارسیان

تولیدسیگارت

رویال وان

جزیره شاداب پنج ستاره

واردات تنبا کوی معسل

الجزیره ،الواحه

ماروت کوثر سراج

واردات تنبا کوی معسل

مکث

کیتیاندجی پارس

تولید سیگارت

اسه

بازرگانی میالد نورگیتی

تولید و واردات سیگارت و
تنبا کوی معسل

تنبا کوی النخله ،سیگار
اسکار،

فراسازان توتون آپادانا

تولید و واردات سیگارت

پرزیدنت  ،سرجیو

سینا بین الملل نور

تولید و واردات سیگارت

گلدمونت

پردیس زرین آمور

تولید سیگارت

آمور

ب :انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تنبا کوی معسل ایران:
نشانی :تهران ،چهارراه مولوی ،روبروی بیمارستان ا کبر آبادی ،پاساژ رضایی،
طبقه  ،4واحد 139
تلفن 55815624 :نمابر55815625 :
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 اصالح قانون انحصار دخانیاتمصوب  26اسفند ماه  1310شمسی
ماده  - 1حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و
فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه وانواع کاغذ سیگار و متفرعات
آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات
خواهد بود .همچنین حقنگاهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشینهای
کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و ماشینهای سیگارپیچی و متفرعات آن
مختصبه مؤسسه انحصار دخانیات است.مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه
ادوات و ماشینهای مذکور را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی
نداده وماشینها و ادواتی را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن داده و بعد سلب
نموده است ،از صاحبانشان بخرد و قیمتش را بپردازد.خریداری ماشین و ادوات
مذکور بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و
در صورت عدم توافق مقومین ازطرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکی
به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم
مشترک بهحکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوی که از طرفین پیشنهاد میشود
د داشت
تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود ،مؤسسه انحصار حق خواه 
قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته ،ادوات و ماشینهای مذکور را تصاحب نماید.
ماده  - 2کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در سه
ً
متدرجا به انبارهایی که آن مؤسسه

الی شش ماه بر حسب تشخیص مؤسسه انحصار
در نزدیکترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا والیت معین خواهد نمود وارد شود
 مؤسسه انحصار در هر محل ب ه اقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیهً
به انبارهای دولتی الزم میداند قبال تعیین نموده و در ظرف آن مدت هر گونه نظارتی
را که الزم بداندبهعمل خواهد آورد.
پاورقی ماده  :2ماده  15قانون متمم بودجه سال  1314مملکتی مصوب  22اسفند
ً
ماه ( 1313دوره نهم) که مربوط به این قانون است ذیال نقل میگردد:
ً
ماده  - 15کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجانا داده
میشود خواهد بود .مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و
تفتیش در کشت و خشک نمودن و جورکردن و دستهبندی توتون سیگار و دادن
دستورهای مربوط به این امور را دارد .در مورد اشخاصی کهبرطبق مقررات قانون
دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت میباشند و از پرداخت حقوق دولت
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استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات بر
عایدات رفتار خواهد شد.

ماده  - 3در سال  1311مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس
ک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را
دخانیه یا اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت ی 
به موجب جواز مخصوص آزاد نماید:
پاورقی ماده  :3این قانون به موجب قانون مصوب  19آبان  1311اصالح شده
است (صفحه  215همین مجموعه)
الف :توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده میشود
از قرار یک من  3تومان
ب :توتون چپق نیمکوب از قرار یک من  18قران
ج :توتون چپق اشنو ،سلوانه ،الهیجان (از محال ساوجبالغ مکری) و توتونهای مشابه
آن یک من  16قران
د :توتون چپق سنندج ،کرمانشاهان ،ساوجبالغ مکری و توتونهای مشابه آن یک من
 11قران
ه :توتون چپق سقز و بانه ،همدان ،دهخوارقان ،نهاوند ،تویسرکان ،اطراف تهران و
توتونهای مشابه آن یک من  7قران
و :کلیه اقسام تنبا کو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار
تبصره :تنبا کوی چوب قلیانی در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق
تنبا کو خواهد بود.
ز :تنبا کوی نسواری یک من  15قران و انفیه یک من  5تومان.
ح :انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن مرتفع
گردد صدی دویست از قیمت که وارد میشود.
ط :انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد میشود.
تبصره  :1قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به
ک مأخوذ میگردد.
اضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمر 
تبصره  :2وارد کردن اجناس دخانیه مذکور در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنها
موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسهانحصار دخانیات ممنوع و
مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده - 4از اول سال  1312دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه
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آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
پاورقی ماده  :4این ماده به موجب قانون  19آبان ماه  1311اصالح شده است
(رجوع به صفحه  215همین مجموعه).
مالکین محصوالت دخانیه و اجناس و ادوات مربوط به آن مکلف خواهند بود که
اموال مذکور را با اخذ قیمت نقدی آن به مؤسسه انحصار دخانیاتبفروشند و مؤسسه
انحصار مکلف به خرید آن میباشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکور در  1312میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر
طبق معامالت تجار خواهد بود و در سنوات بعد همهساله مؤسسهانحصار دخانیات
با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت
محصول در محل اعالن خواهد نمود .نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار
دخانیات قبل از  1312از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین
مالیه خواهد رسید.
ماده  - 5هر گاه در سال  1311کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و
متفرعات آن و ماشینآالت راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از
مقامات صالحیتدار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را
خریداری کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننمایند مؤسسه
مزبور مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین
نموده پرداخته و اجناس مزبوررا تصاحب نماید .تعیین مقوم مشترک به ترتیبی است
که در ماده اول ذکر شده است.
ماده  - 6کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکی معاف
خواهند بود و عوارض انحصاری مأخوذه از آنها مستردمیشود.
ماده  - 7از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفان از مقررات آن بر طبق فقرات
ذیل رفتار خواهد شد:
پاورقی ماده  :7این ماده به موجب قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 29
اسفند ( 1312دوره نهم) نسخ شده است.
الف  -هر کس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار
ق مصوب  16اسفند 1307
به دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبان قاچا 
خواهد شد.
ب – هرگاه ادوات توتونسایی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص
غیر از تمرکز محل ماشینخانه کشف شود ،همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی
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هاون یا ماشین توتونبری دستی یا موتور یا ماشینهای کاغذبری و صحافی و کاغذ
سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها رابرای بهکار بردن در کار توتونبری و کاغذ سیگار و
گیلز و نظایر آن نگاه داشته و یا برای این مقصود بهکار میبرند عین ماشین و هاون و
ادوات مذکورضبط و مرتکب و معاونان او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از
ی نقدی به
پنجاه الی یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به عالوه جزا 
حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم میشوند.
ج  -تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون
دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د  -اختالط چوب قلیانی کوبیده یا تنبا کوی کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده
و توتون نیمکوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و
در حکم قاچاق است و متخلفان بر طبق قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 16
اسفند ماه  1307تعقیب خواهند شد.
ماده  - 8وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من  11قران تفاوت حقوق
ت نمودهاند به صاحبان آنها
توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریاف 
مسترد دارد.
ماده  - 9برای هر یک از اظهارنامهها و تقاضانامههای صدور جواز دخانیات برای نقل و
انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفتری دریافت و درمقابل تمبر الصاق و باطل
خواهد شد .حقوق انبارداری و سیمبندی عدلها و مهر سربی و غیره مطابق نظامنامه
کهبهتصویب کمیسیونقوانینمالیهمجلسشورایملیخواهدرسید گرفتهمیشود.
تبصره  -اجناسی که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مینمایند چنانچه بدون عذر
د بشود یا به مقصد نرسد
موجه پنج روز دیرتر از مدت معین در جواز وارد انبار مقص 
عالوه بر حقوق انحصار ،از بابت هر من ،ده شاهی جریمه از آن اخذ میشود.
پاورقی تبصره فوق :از تبصره فوق ،جمله (یا به مقصد نرسد) به موجب ماده 50
قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب  29اسفند ( 1312دوره نهم) حذفشده
است.
ماده  - 10اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق
صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر میگردد و با دادن جوازورود برای اجناس و
ادوات مربوط به دخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا واردکننده تقاضا
نماید.
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ماده  - 11برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو
میلیون تومان از بانک ملی یا بانکهای دیگر در ایران با تصویب و اجازه وزارت مالیه
استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتی از معامالت
دخانیات بپردازد.
ماده  - 12کلیه ماشینهای توتونبری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و صحافی
کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصار برای مصرف خود وارد
نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
پاورقی ماده  :12این ماده به موجب ماده دهم قانون تعرفه گمرکی مصوب  22تیر
ماه ( 1320دوره  )12نسخ شده است.
ماده  - 13قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب  29اسفند  1307و قانون مصوب
 13آبان ماه  1309راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق ،همچنین قانون
مصوب سیزدهم آبان ماه  1309راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین
توتونبری دستی در منازل خود نگاه میدارند از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد
بود.
ماده  - 14تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین  1311بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای
آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی
دادگر
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قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم ( )123قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات كه با عنوان طرح جامع كنترل
و مبارزه ملی با دخانیات به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود ،در جلسه
علنی تاریخ 1385/6/15و تأیید شورای محترم نگهبان به تصویب رسید.
ماده  - 1به منظور برنامهریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ
سالمت عمومی ،ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات كه در این قانون به
اختصار ستاد نامیده میشود با تركیب زیر تشكیل میشود:
 وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی به عنوان رئیس ستاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وزیر آموزش و پرورش وزیر بازرگانی فرمانده نیروی انتظامی دو نفر از كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به عنوان ناظر نماینده یكی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارتبهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
تبصره - 1دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی مستقر
خواهد بود.
تبصره  - 2گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و كمیسیون بهداشت
و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه میشود.
تبصره  - 3نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص
دبیر ستاد بدون حق رأی برای شركت در جلسات دعوت میشوند.
ماده  - 2وظایف ستاد به شرح زیر است:
الف  -تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف ،شمول و ویژگیهای تبلیغات
ب  -تدوین و تصویب برنامههای آموزش و تحقیقات با همكاری دستگاههای
مرتبط
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ج  -تعیین نوع پیامها ،هشدارها ،تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی،
اقتصادی ،بهداشتی و سالمتی دخانیات و دورههای زمانی آن ،موضوع ماده ()5
این قانون
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست.
ماده  - 3هر نوع تبلیغ ،حمایت ،تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریك افراد به
ً
استعمال دخانیات ا كیدا ممنوع است.
ً
ماده  - 4سیاستگذاری ،نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط
دولت انجام میگیرد.
ماده  - 5پیامهای سالمتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد
( )%50سطح هر طرف پا كت سیگار (تولیدی  -وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره  -استفاده از تعابیر گمراهكننده مانند مالیم ،الیت ،سبك و مانند آن ممنوع
گردد.
ماده  - 6كلیه فرآوردههای دخانی باید در بستههایی با شماره سریال و برچسب
ویژه شركت دخانیات عرضه شوند .درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر
روی كلیه بستهبندیهای فرآوردههای دخانی وارداتی الزامی است.
ماده  - 7پروانه فروش فرآوردههای دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس
دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود.
تبصره  -توزیع فرآوردههای دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع
است.
ماده  - 8هر ساله از طریق افزایش مالیات ،قیمت فرآوردههای دخانی به میزان
ده درصد ( )%10افزایش مییابد .تا دو درصد ( )%2از سرجمع مالیات مأخوذه از
فرآوردههای دخانی واریزی به حساب خزانهداری پس از طی مراحل قانونی در
قالب بودجههای سنواتی در اختیار نهادها و تشكلهای مردمی مرتبط به منظور
تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامههای آموزشی ،تحقیقاتی و
فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار میگیرد.
ماده  - 9وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی موظف است فعالیتهای
پیشگیرانه ،درمان و توانبخشی افراد مبتال به مصرف فرآوردههای دخانی و
خدمات مشاورهای ترك دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینههای
گسترش و حمایت از مرا كز مشاورهای و درمانی غیردولتی ترك مصرف مواد دخانی
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را فراهم نماید.
ماده  - 10انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آییننامه اجرایی آن ،جرم
و مستوجب مجازات از پانصد هزار ( )500 000ریال تا پنجاه میلیون ()50 000 000
ریال جزای نقدی است .دادگاه مكلف است عالوه بر مجازات دستور جمعآوری
محصوالت مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ
تورم (هر سه سال یك بار) بنا به اعالم بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید
هیأت وزیران قابل افزایش است.
ماده  - 11فروش و عرضه دخانیات به استثنای اما كن موضوع ماده ( )7این
قانون ،عرضه محصوالت بدون شماره سریال و عالمت مصوب ،تكرار عدم پرداخت
مالیات ،مستوجب مجازات از پانصد هزار ( )500 000ریال تا سی میلیون ()30 000 000
ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه
سال یكبار) با اعالم بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل
افزایش است.
ماده  - 12فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد ،عالوه بر
ضبط فرآوردههای دخانی كشف شده نزد متخلف ،وی به جزای نقدی از یكصد
هزار ( )100 000ریال تا پانصد هزار ( )500 000ریال محكوم میشود ،تكرار یا تعدد
تخلف ،مستوجب جزای ده میلیون ( )10 000 000ریال مجازات است.
ماده  - 13استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ( )18قانون رسیدگی به
تخلفات اداری ممنوع است و مرتكب به شرح زیر مجازات میشود:
الف  -چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهای مذكور باشد ،به حكم هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری به یكی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ( )9قانون
رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج)
ماده مذكور محكوم میشود.
ب  -سایر مرتكبین به جزای نقدی از هفتاد هزار ( )70 000ریال تا یكصد هزار (000
 )100ریال محكوم میشوند.
تبصره  - 1مصرف دخانیات در اما كن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حكم
به جزای نقدی از پنجاه هزار ( )50 000ریال تا یكصد هزار ( )100 000ریال است.
تبصره  – 2هیأتدولت میتواند حداقل و حدا كثر جزای نقدی مقرر در این قانون
را هر سه سال یك بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل كند.
ماده  - 14عرضه ،فروش ،حمل و نگهداری فرآوردههای دخانی قاچاق توسط
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اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كاال است.
ماده  - 15ثبت هرگونه عالمت تجاری و نام خاص فرآوردههای دخانی برای
محصوالت غیردخانی و برعكس ممنوع است.
ماده  - 16فروشندگان مكلفند فرآوردههای دخانی را در بستههای مذكور در ماده
( )6عرضه نمایند ،عرضه و فروش بستههای بازشده فرآوردههای دخانی ممنوع
است .متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار ( )50 000ریال تا دویست هزار (000
 )200ریال محكوم میشوند.
ماده  – 17بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امكانات موجود و كسری
آن در سال  1385از محل صرفهجوییها و در سالهای بعد از محل درآمدهای
حاصل از ماده ( )8همین قانون و سایر درآمدها در ماده( )9هزینه گردد.
ماده  - 18آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی و با همكاری شركت دخانیات ایران تدوین و به تصویب
هیأتوزیران میرسد.
ماده  - 19احكام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به
اجرا گذاشته میشود.
ماده  - 20درآمدهای ساالنه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی كه حاصل
تخریب سالمت است به اطالع كمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی برسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه،
پانزدهم شهریورماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب
و در تاریخ  1385/7/5به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
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آییننامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
شماره/110063ت37062ه
تاریخ1386/7/9 :

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ـ وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران
در جلسه  1386/7/1بنا به پیشنهاد شماره  438556تاریخ 1385/12/23
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و به استناد ماده ( )18قانون
جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب 1385ـ آییننامه اجرایی
قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات:
ماده 1ـ در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار میرود:
1ـ قانون :قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385
2ـ ستاد :ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات
3ـ تبلیغ :هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی،
تحریك و تشویق افراد به خرید و مصرف محصوالت دخانی انجام شود.
4ـ بستهبندی :محصوالت دخانی عرضه شده در بستههایی از قبیل پا كت ،كارتن،
قوطی و لفافه
 5ـ محصوالت دخانی :هر ماده یا فرآوردهای كه تمام یا بخشی از ماده خام
تشكیلدهنده آن گیاه توتون یا تنبا كو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی
مجاز تركدخانیات به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی) باشد.
 6ـ استعمال دخانیات :هرگونه مصرف مواد دخانی از قبیل دودكردن ،مكیدن،
جویدن یااستنشاق از راه بینی و دهان
 7ـ سازمانهای غیردولتی :تشكلها و نهادهای غیردولتی و مردمی از قبیل
«انجمن»،« جمعیت» « ،كانون» « ،مركز»« ،گروه»« ،مجمع»« ،خانه» و «مؤسسه»
كه توسطگروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات
مربوط تأسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
پیشگیری از استعمالمحصوالت دخانی یا مبارزه با تولید ،استعمال و ترویج مواد
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دخانی هدف اصلی یا از جمله اهداف آنها میباشد .
 8ـ اما كن عمومی :محلهایی كه مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم
استاز قبیل اما كن متبركه دینی ،بیمارستانها ،درمانگاهها ،سالنهای نمایش،
سینماها ،فضاهای عمومی مهمانخانهها و مهمانسراها و میهمانپذیرها،
خوراكسراها (رستورانها) ،قهوهخانهها ،كارخانجات ،گنجینهها (موزهها)،
پایانههای مسافربری ،فروشگاههای بزرگ ،اما كن فرهنگی ،اما كن ورزشی،
كتابخانههای عمومی ،مدارس ،دانشگاهها و مرا كز آموزشی و پژوهشی ،وسایل
نقلیه عمومی ،مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی ،نهادهای انقالب
اسالمی،بانكها و شهرداریها و هر نوع مركز و محل جمعی دیگر
ماده 2ـ تبلیغ محصوالت دخانی به هر نحو ممنوع است.
ماده 3ـ استفاده از نام و عالمت تجاری شركتهای تولیدكننده انواع فرآوردههای
دخانی بر روی دیگر كاالها كه تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود ،ممنوع
است.
ماده4ـ فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط عامالن مجاز نباید به نحوی باشد
كه نمایانگر تبلیغ محصوالت دخانی برای عموم باشد.
ماده  5ـ اعطای هر گونه كمك ،اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط
تولیدكنندگان ،واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت دخانی كه تبلیغ
محصوالت دخانیمحسوب شود ،ممنوع است.
ماده 6ـ ورود ،تولید ،توزیع ،خرید و فروش هر نوع وسایل و كاالی تبلیغی
محصوالتدخانی ممنوع است .با كاالها و وسایل مكشوف تبلیغی طبق مقررات
عمل خواهد شد.
ماده 7ـ به منظور حفظ سالمت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق
تحمیلی دود محصوالت دخانی ،استعمال این مواد در اما كن عمومی ممنوع
است.
ماده 8ـ مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اما كن عمومی و سایر
اما كن مندرج در قانون با مدیران یا كارفرمایان یا متصدیان اما كن مربوط است.
ماده9ـ متصدیان ،كارفرمایان و مسئوالن اما كن عمومی موظفند تابلوهای
هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصوالت دخانی در نقاط مناسب و در
معرضدید عموم نصب کنند.
ماده10ـ فروش محصوالت دخانی به افراد از راه اینترنت و دستگاههای خودكار
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فروش ممنوع است .
ماده11ـ فروشنده باید در صورت مشكوك بودن سن خریدار ،مدرك شناساییمبنی
بر داشتن حداقل ( )18سال سن را از وی تقاضا كند.
ماده12ـ فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون
پروانه فروش ممنوع است.
ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را كه
طبق ماده ( )7قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصوالت دخانی
میباشنددر اختیار ستاد قرار دهد.
تبصره ـ مجوز عاملیت بازرگانی محصوالت دخانی توسط شركت دخانیات ایرانبر
اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد.
ماده14ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است در كلیه مراحل
اجرایی عملیات بازرسی اما كن عمومی و محلهای عرضه مواد دخانی همكاری
الزم را با مأموران و بازرسان وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و
بازرگانیبه عمل آورد.
ماده15ـ كلیه مأموران بهداشتی و سایر مأموران مربوط در اجرای این قانون
موظفند گزارشهای خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع
باصالحارسال کنند.
ماده16ـ كلیه محصوالت دخانی باید در بستهبندی و با شماره سریال و برچسب
ویژه شركت دخانیات ایران عرضه یا به فروش برسد .درج عبارت «مخصوص
فروش در ایران» بر روی كلیه بستهبندیهای فرآوردههای دخانی وارداتی الزامی
است.
تبصره1ـ فروش محصوالت دخانی بهصورت فلهای ،باز یا نخی ممنوع است.
تبصره2ـ فروشگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این
ماده هستند.
تبصره3ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است محصوالت و مواد
دخانی قاچاق را در هر نقطه از كشور ضبط و تحویل شركت دخانیات ایران دهد.
در صورت موافقت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،شركت دخانیات
ایران محصول را با مشخصات ماده ( )16این آییننامه بستهبندی و مانند سایر
محصوالت به فروش میرساند و درآمد حاصل را به حساب درآمدهای عمومی
واریز میکند.
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تبصره4ـ از محل درآمد حاصله حقالكشف كاركنان نیروی انتظامی ،بازرسان و
هزینه مربوط به فروش شركت دخانیات پرداخت میشود.
ماده17ـ به منظور جلوگیری از ورود محصوالت دخانی ،وزارتخانههای كشور
و بازرگانی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،صنایع و معادن و امور خارجه
هماهنگی الزمرا با كشورهای همسایه به عمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال
نمایند.
ماده18ـ شركت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و
عرضه محصوالت دخانی رعایت نماید .تولید و واردات محصوالت دخانی مغایر
با معیارهای تعیین شده در قوانین مربوط و این آییننامه و دستورالعملهای
مرتبط ممنوع است. شركت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامهریزی و
با هماهنگی ستاد سطح زیر كشت توتون و تنبا كو را بر اساس نیاز كارخانجات
داخلی تعیین نماید و از افزایشسطح زیر كشت بیشتر از نیاز كارخانجات داخلی با
هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیریکند. وزارتخانههای جهاد كشاورزی و صنایع
و معادن موظفند در صورت كاهش میزان نیاز به توتون و تنبا كو كارخانجات
داخلی ،جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنبا كو را با سایر محصوالت كشاورزی
در الگوی كشت مناطق تولید و فرآوری محصوالت دخانی مورد مطالعهو اجرا قرار
دهند.
تبصره ـ پرداخت یارانه در زمینه كاشت ،داشت و برداشت توتون و تنبا كو به هر
شكل مجاز نمیباشد.
ماده 19ـ تا دو درصد ( )%2از سرجمع مالیات مذكور در ماده ( )8قانون در بودجه
سنواتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی منظور میگردد تا برای تحقق
اهداف مبارزه و كنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها ،مؤسسات و
جمعیتها قرار گیرد.
تبصره ـ ستاد ضوابط كمك به سازمانهای غیردولتی را تعیین و تصویب خواهدكرد.
ماده20ـ هر سه سال یك بار ،حداقل و حدا كثر جزای نقدی مقرر در قانون به
پیشنهادوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی براساس نرخ رسمی تورم ساالنه
كه توسط بانكمركزی اعالم میشود با تصویب هیئت وزیران افزایش مییابد.
ماده21ـ دستگاههای موضوع ماده ( )160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موظفند برنامههای آموزشی و تبلیغی
مصوبستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن ،اجرا نمایند.
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ماده22ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی موظف است تسهیالت و
امكاناتآزمایشگاهی الزم را برای تعیین مواد و تركیبات منتشر مواد دخانی فراهم
نماید.
ماده23ـ دستگاههای مربوط به ویژه شركت دخانیات ایران موظفند اطالعات
مورد نیاز در رابطه با مفاد این آییننامه را در اختیار ستاد قرار دهند.
ماده24ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی مستقر است
و معاون سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی دبیر ستاد خواهد بود.
ماده25ـ وظایف دبیرخانه ستاد به شرح زیر تعیین میشود:
1ـ انجام بررسیهای الزم درخصوص پیشنهادهای قابل طرح در ستاد و تنظیم
دستور جلسات آن.
2ـ پیگیری مصوبات ستاد.
3ـ راهاندازی كارگروههای تخصصی ملی و استانی و نظارت بر آنها.
4ـ انجام هماهنگیهای الزم با سایر وزارتخانهها و سازمانها برای دعوت آنها به
شركتدر جلسات برحسب مورد.
 5ـ تدوین و ارایه گزارش عملكرد ستاد.
 6ـ انجام سایر اموری كه توسط ستاد به دبیرخانه محول میشود.
 7ـ جمعآوری و ثبت اطالعات و آمار.
 8ـ هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون.
 9ـ تهیه و تدوین دستورالعملها و پیشنهاد راهبردها به ستاد.
ماده26ـ تعداد اعضا ،تركیب ،وظایف و سایر مقررات مربوط به كارگروههای
تخصصیطی دستورالعملی كه به تصویب ستاد میرسد ،تعیین میشود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

تذکر :در کلیه قوانین و آییننامهها قبل از سال  1391که به وظایف حا کمیتی اشاره
دارد و نام شرکت دخانیات آورده شده است ،این وظایف حا کمیتی پس از سال
 1391به وزارت صنعت ،معدن و تجارت (مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات
کشور) منتقل شده است.
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تبصره  3ماده  102قانون برنامه پنجم توسعه کشور :
تبصره ۳ـ قانون ممنوعیت ورود کاالهای غیرضرور در برنامه پنجم برای سیگار
الزماالجرا نیست .دولت مکلف است اقدامات الزم را مشتمل بر کاهش مصرف،
تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد
شرکت مذکور به عدم واردات را به عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه ،توازن
تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.
قانون برنامه ششم توسعه کشور:
ماده 73
الف -از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت
دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 1366/12/3و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ،1387/2/17مشمول
مالیات به شرح زیر است:
 -1مالیات هر پا کت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد ( )%10قیمت
در کارخانه و تولید مشترک بیست درصد ( ،)%20تولید داخل با نشان بینالمللی
ِ
در کارخانه و وارداتی به میزان چهل
(برند) بیست و پنج درصد ( )%25قیمت ِ
درصد ( )%40قیمت کاال ،بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف  )Cifتعیین میگردد.
 -2مالیات انواع توتون پیپ و تنبا کوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده
در کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد ( )%40قیمت کاال،
درصد ( )%10قیمت ِ
بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف  )Cifتعیین میگردد.
جزءهای ( )1و ( )2بند (الف) ماده ( )73در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای
مغایرت بر ماده ( )52قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1387/2/17حا کم
هستند.
ب -وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ابتدای سال  1396موظف است:
 -1قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات
موضوع این ماده را به مراجع مربوط و برای درج بر روی پا کت محصول اعالم
نماید.
 -2امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم)
اطالعاتی واردات ،تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی را فراهم نماید.
حکم بند(ب) ماده ( )73این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حا کم است.
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پ -مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش
افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود .سازمان امور مالیاتی
کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد
خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ت -با الزماالجرا شدن این قانون ،عالوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده،
مالیات عملکرد ،مالیات بر ارزش افزوده ،حقوق ورودی ،حق انحصار و بند(ب)
ماده( )69قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت()2
نیز به محصوالت دخانی اعمال میگردد.
تبصره -صددرصد ( )%100درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی
ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف
دخانیات ،پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن ،بازتوانی و درمان عوارض
حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده ( )69قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب 1393/12/4
در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان ،آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد ( )72( ،)70و ( )73این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و
تأمین اجتماعی مصوب  1383/2/21حا کم است.
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