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معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

... 

 الکترونیک سیگار مصرف و عرضه تولید، ممنوعیت درخواست پیروموضوع: 

 (الکترواسموک)
 

 با سالم و احترام

دفتر  25/5/1391مورخ  833/100با عنايت به رونوشت نامه شماره         

بخشنامه ممنوعيت سيگار الكترونيك،  وزارتي در خصوص درخواست صدور

همانگونه كه استحضار دارند صنايع دخاني در راستاي توسعه منافع همواره 

در تالش براي تامين و حفظ وابستگي جسمي و رواني به مصرف محصوالت خود در 

جوامع مي باشند. يكي از ترفندهاي نسبتا نوين صنايع مذكور توليد انواع 

تحت عنوان الكترواسموك به اشكال مختلف مي باشد كه سيگارهاي الكترونيك 

عمدتا با مشاركت برخي از شركت هاي چند مليتي اعم از صنايع دارويي با 

ادعاي موثر بودن اين محصوالت در ترك دخانيات به بازار كشورهاي مختلف 

جهان راه پيدا نموده است. متاسفانه تبليغات برون مرزي اين محصوالت در 

و گسترش آن بسيار قابل توجه و هدفمند طراحي شده است، بنحويكه فريبندگي 

بدون توجه به تبعات مصرف آن كه اساسا تامين نيكوتين مورد نياز، ايجاد 

وابستگي و تغيير الگوي مصرف به انواع محصوالت دخاني مي باشد، بسياري از 

ند. از افراد با هدف ترك و يا كاهش مصرف دخانيات به مصرف آن روي مي آور

آنجاييكه كليه اقدامات مرتبط با توليد، عرضه و مصرف اينگونه محصوالت 

مشمول قوانين و مقررات منع كننده ترويج و تبليغ محصوالت دخاني مي باشد، 

قانون  10و  3كنوانسيون كنترل دخانيات و مواد   5.2b,12,13.2, 16.1cاعم از مواد

آيين نامه  10و  6، 2چنين مواد جامع كنترل ومبارزه ملي با دخانيات و هم

مقتضي است به منظور جلوگيري از هرگونه توليد،  اجرايي قانون مذكور،

توزيع، عرضه و مصرف اين محصوالت دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ گردد تا 

موضوع از طريق مراجع ذيربط در مناطق تحت پوشش مورد پيگيري و گزارش 

 .اقدامات به اين معاونت ارسال گردد

 

 

  

 

 رونوشت: 

  جناب آقای هنديانی معاون محترم برنامه ريزی و نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد

 مرکزی مبارزه با قاچاق کاال وارز 

 جناب آقای دکتر رستم وندی معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور

 حيط و کار جناب آقای دکتر احمد جنيدی جعفری رئيس محترم مرکز سالمت م

  جهت استحضار و دستور پيگيري 

 


