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 آنی-آنی                  ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 دخانیات کنترل جامع قانون ار دخانیات تبلیغات جامع ممنوعیت اجرای در شده انجام اقدامات: موضوع

 

با سالم و احترام 

حتطم اضتباطات هطزهی زفتط همام هؼظن ضّبطی، اذیطا باستحضاض هی ضسس، طبك گعاضضات هطزهی ثبت ضسُ زض هؼاًٍت م

، ًوَزُ اًس کِ ًوًَِ ای اظ آى G1بؼضی اظ هطاکع ٍ اهاکي فطٍش هحصَالت زذاًی السام تبلیؾ ًَػی سیگاض با هاضن 

ٍع هی لاًَى جاهغ کٌتطل ٍ هباضظُ هلی با زذاًیات هوي 3هازُ ایي تبلیؾ اظ ًَع تبلیغات هستمین ٍ طبك . پیَست ضسُ است

همام هحتطم ٍظاضت زض ابالؽ هصَبِ ّیات هحتطم ٍظیطاى زض  24/4/1393هَضخ  406/100با ػٌایت بِ ًاهِ ضواضُ . باضس

ز هَضخ 5870/300تؼییي حسالل ٍ حساکثط جعای ًمسی ترلفات لاًَى جاهغ کٌتطل ٍ هباضظُ هلی با زذاًیات ٍ ًاهِ ضواضُ 

بْطُ بطزاضی هٌاسب اظ لَاًیي هَجَز زض پطتیباًی اظ بطًاهِ کٌتطل هؼاًٍت هحتطم بْساضت زض ذصَظ  30/4/1393

زذاًیات، همتضی است زستَض فطهایٌس باظضسیي هحتطم بْساضت هحیط با ّواٌّگی ٍ ّوکاضی ًیطٍی اًتظاهی ٍ زستگاُ 

زض اسطع ٍلت السام فَق الصکط سیگاضهَاز زذاًی اظ جولِ ّای شیطبط ًسبت بِ اًجام باظضسی ضطبتی اظ هطاکع فطٍش 

 ٍ لاًَى هصکَض 10طبك هازُ آى، ًاهِ اجطایی  ّطگًَِ تبلیغات هغایط با لاًَى یاز ضسُ ٍ آییيٍزُ ٍ زض صَضت هطاّسُ ًن

 ٍ اضجاع هَاضز ترلف بِ زازگاُ ّای صالحِ (جطیوِ ضیال 000/000/215تا  000/150/2 هبلؾ اظ)آىهصَبِ افعایص جطاین 

  .هَضز اًتظاض است 20/8/1393تا تاضید بِ ایي هطکع الساهات اًجام ضسُ یجِ ًتگعاضش . السام ًوایٌس

 

 

  

 

: رونوشت 

 يزارتی دفتر 10/8/1393 مًرخ 1393/101 شمارٌ وامٍ بٍ ػطف جىاب آقای دکتر سیاری مؼاين محترم بُذاشت -

 استحضار جُت

مٍ ریسی ي وظارت دخاویات کشًر جُت استحضار ي دستًر بررسی جىاب آقای مُىذس رمسی رییس محترم مرکس بروا -

ارجاع بٍ مقتضی است در صًرت احراز تخلف اوجام شذٌ از سًی شرکت مربًطٍ،  ضمه دستًر . ي پیگیری مًضًع

فؼالیت ایه شرکت اقذام مجًز دادگاٌ صالحٍ جُت اػمال قاوًن،  از سایر ابسارَای قاوًوی در اختیار وسبت بٍ لغً 

 اقذامات اوجام شذٌ مطلغ فرمایىذوتیجٍ تضی مؼمًل ومایىذ ي ایه مرکس را از مق


