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 تولید کاالی دخانی
 9از  1:  شماره صفحه

 

به استناد وظاای   و  3131بر اساس الزامات باالدستی و قوانین جاری کشور به ویژه قانون انحصار دخانیات مصوب 

مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که در این دساتورالعل   

تولید سایاارت،  و مجوز نامیده می شود، دستورالعل  اعطای مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه  « مرکز» به اختصار 

سیاار برگ، تنباکوی معس ، توتون پیپ، بسته بندی تنباکوی سنتی و سایر محصوالت دخانی برابر ماوارد يیا    

  .ی  يکر شده استدر روش اجرایی به تفصلیه تعاری  و مسئولیتهای مرتبط با این دستورالعل  ک.می باشد

محصوالت تولید کارگاه یا کارخانه جهت تاسیس ل بررسی درخواست مجوز مرکز، مسوؤصنعتی  امور حوزه. 3

و انجام کلیه امور  تولیدتاسیس یا مجوز  الزم برای صدورل بررسی مدارک ؤصنعتی مسوحوزه  .دخانی می باشد

 .اجرایی مربوط به آن است

 :بشرح زیر می باشدمراح  دریافت مجوز تاسیس  .2

 .می نلایدارائه مرکزو درخواست کتبی خود را جهت اخذ مجوز تاسیس، به  مراجعه مرکزمتقاضی به  .2.3

 .می نلاید جهت تشکی  پرونده ارائهرا تکلی  ومربوطه متقاضی پرسشنامه  .2.2

 .دهد تحوی  می حوزه امور صنعتیبه را به هلراه پرسشنامه تکلی  شده  1ور در بند مدارک مذک .2.1

اشخاص حقیقی و اعضای  کلیه برای به اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیسمدارک مورد نیاز برای اعطای مجوز  .1

 :هیأت مدیره و مدیرعام  و دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  1.3

 گواهی عدم سوء پیشینه. 1.2

 کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی. 1.1

 .برای اشخاص حقوقی ،آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسلی اساسنامه،تصویر . 1.3

 ضوابط اجرایی این دستورالعل  35و  33مطابق مواد  ،گواهی مالکیت یا اجازه استفاده از برند. 1.5

و بررسی دقیق مفاد و  پس از دریافت درخواست اعطای مجوز تاسیس حوزه امورصنعتی : فرآیند اعطای مجوز . 3

و نیز بررسی درخواست مجوز تاسیس از نقطه نظر برند مورد درخواست، وضعیت بازار مصرف و  صحت مدارک

گزارش توجیهی  میزان تولید پیشنهادی، مح  فعالیت بازرگانی متقاضی و سایر موارد مرتبط با موضوع،

 مرکز ارائه درکارگروه تخصصی هت اخذ نظر آنرا جتشکی  پرونده، ضلن درخصوص درخواست متقاضی تهیه و 

 :می پذیرداقدامات زیر انجام  ،مرکز با صدور مجوز برای متقاضیکارگروه تخصصی درصورت موافقت .  می نلاید

 .اخذ اطالعات تکلیلی متقاضیان و ارائه مشاوره به آنها. 3.3

و عنداللزوم سایر  مرکز ،  ( استعالم از قاچاق  فرم) بازرگانی و مبارزه با قاچاقحوزه های اموراستعالم الزم از . 3.2

برای کلیه اشخاص حقیقی و اعضای هیئت مدیره ، مدیر عام  و دارندگان حق امضا برای اشخاص مراجع يیربط 

 .متقاضی  حقوقی

 . جهت امضای ریاست مرکزبه هلراه خالصه پرونده و چک لیست مدارک  ارسال آنتهیه فرم مجوز تاسیس و . 3.1

 .پس از تکلی  مدارک، صادر خواهد شدیکهفته مجوز تاسیس ظرف حداکثر . 3.3
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متقاضی پس از دریافت مجوز تاسیس، می بایست در مواعد مقارر نسابت باه انجاام تعهادات يیا  اقادام و        . 5

 :مستندات مربوطه را جهت بررسی و عنداللزوم اخذ تائیدیه به مرکز ارائه نلاید

 
 
 
 
 
 

 مراح  فعالیت و پیشرفت کار ردی  نام محصول

حداکثرمهلت از 

 تاریخ صدور 

 مجوز تاسیس

 سیاارت

3 

2 

 

1 

 

3 

5 

6 

 

7 

 

    8 

 

     

 تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح

اخذجواز تاسایس کارخاناه از ساازمان صانعت،معدن     

 وتجارت استان مربوطه

خرید زمین و عقد قرارداد ساخت ابنیاه و تاسیساات   

 صنعتی

 عقد قرارداد خرید ماشین آالت خط تولید و بسته بندی

 اتلام ساخت ابنیه و تاسیسات صنعتی

شروع نصب و راه اندازی ماشاین آالت خاط تولیاد و    

 بسته بندی

تهیااه نلونااه طاارح بسااته بناادی محصااول طبااق   

 استانداردهای موجود

انجام تولید آزمایشی در حد اساتاندارد ماشاین آالت   

 خط تولید و

تولید از مرکزوپروانه بهره برداری از سازمان  اخذ مجوز

 صنعت،معدن وتجارت استان مربوطه

 ماه3

 ماه2

 

 ماه 3
 

 ماه 8
 

 ماه 38

 ماه 21

 

 ماه 22

 

 ماه 23

 

 تنباکوی معس ، 

بسته بندی تنباکوی 

 سنتی،

 توتون پیپ و سیاار برگ

3 

 

2 

 

1 

3 

5 

6 

اخذ جواز تاسیس ازساازمان صانعت،معدن وتجاارت    

 مربوطهاستان 

تهیه نلونه طرح بسته بندی محصول طبق 

 استانداردهای موجود

 ارائه مدارک و تائیدیه اسانس ها و سایر مواد افزودنی 

 تهیه و تجهیز کارگاه

انجام تولید آزمایشی در حد اساتاندارد واخاذ مجاوز    

تولیااد از مرکزوپروانااه بهااره باارداری از سااازمان    

 صنعت،معدن وتجارت استان مربوطه

 هما 3

 

 ماه2

 

 ماه1

 ماه5

 ماه6
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رای هر مرحله حداکثرتا پایان مرحله بعاد تحقاق   بی که مراح  انجام کاردرمهلتهای پیش بینی شده در صورت .6

یابد بالمانع است،درغیراین صورت بايکر دالی  درخواست تلدید مهلت رابه مرکز جهت طرح درکارگروه تخصصی 

 . واتخاي تصلیم ارائه می نلاید

اثباات  عدم اعتبار مدارک ارائه شده توسط دارنده مجاوز  ، های زمانی مذکوراز دوره یک درصورتی که در هر . 6.3

 .نلایدلغو  را مجوز تاسیسمرکز می تواند ، گردد

روند تکلی  فرم درخواست تاسیس کارخانه یا کارگاه تولید کاالی دخانی توسط درخواست کننده و صدور . 7

 .صورت مرحله ای و طبق نلودار زیر خواهد بودتاسیس به  مجوز
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محصوالت و تایید مراح  پیشرفت کار بوسیله مرکز، مجوز تولید انبوه پس از اجرای کام  مفاد مجوز تاسیس . 8

به دارنده مجوز تاسیس اعطا  طی مراح  زیربعد از  متناسب با ظرفیت تولید ماشین آالت نصب شده،دخانی 

 .خواهد شد

  مرکز صنعتی حوزهتایید نلونه تولید آزمایشی توسط . 8.3        

  تائیدیه مالک برند درخصوص نلونه تولید آزمایشی. 28.

 از برندزمان استفاده  و مدت ، میزان تولید محصولموافقت کتبی مالک برند در خصوص نوع . 8.1

  دخانی توسط دارنده مجوز تاسیس محصوالتامضای تعهدنامه تولید . 8.3

با می باشد که در صورت صحت عللکرد تولیدکننده سال  7محصوالت دخانی مدت مجوز تولید برای تولید  .9

 .خواهد بودقاب  تلدید  مرکز تصویبو حوزه امور صنعتی تائید 

 .می باشدتلدید مجوز تولید منوط به رعایت موارد زیر . 31

 .تولید کننده درخواست تلدید مجوز تولید را سه ماه قب  از تاریخ انقضا ارائه می نلاید. 31.3     

  درصورت  مدارک موجود در پرونده که دارای تاریخ انقضا می باشد از جهت مدت اعتبار بررسی و .31.2     

 .لزوم توسط دارنده مجوز بروز رسانی می شود       

 .استعالمات الزم از مراجع يیصالح انجام می گیرد. 31.1     

 .دارنده مجوز نسبت به ارائه تسویه حساب با مرکز اقدام می نلاید. 31.3     

 .بعد از طی مراح  فوق مجوز تولید تلدید می گردد. 31.5     

 :تولید  ابطال مجوز. 33

، مجوز تاسیس یا مجوز تولید اقدام و ضوابط اجرایی آن چنانچه تولیدکننده برخالف مفاد این دستورالعل . 33.3

مراتب  و میتواند مجوز را ابطال نلوده یا تلدید ننلایدمرکز  یا تعهدات مندرج در تعهدنامه را اجرا ننلاید، نلاید

 وصولمراجع آن از طریق تعهد نامه  33بشرح بند  را کلیه غرامات واردهو تخل  را از طریق مراجع قانونی پیایری 

تولیدکننده عالوه بر مسئولیت پاسخاویی به مرکز، در برابر شکایات، اعتراضات و خسارات  در این صورت. نلاید

                                                                                                                                                                                                                                          . اشخاص حقیقی و حقوقی نیز پاسخاو خواهد بود

   قانون نحوی اعلال  2ماده ( ب)درصورت احراز تخل  قاچاق کاالی دخانی مشلول بند . 33.2

 .شود ابطال میلید مجوز تو تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز،        

    ،زمان که اطالع حاص  نلاید که دارنده مجوز فاقد شرایط اعطای مجوز بوده یا شده هرمرکز . 33.1

 .تواند مجوز را ابطال نلاید می        

 تاسیس یا تولید   موجب مغایرت با شرایط اعطای مجوز به نحوی که  اساسنامه شرکت،تغییر . 33.3    

 .شدباعث ابطال مجوز خواهد گردد،    

 :ضوابط اجرایی

 و در حال فعالیت را دریافت نلوده دخانیمحصوالت ز تاسیس یا تولید اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبالً مجو. 32

اصالح  نسبت بهموافقت مرکز،  توانند با اخذ میهلان محصول جهت توسعه و گسترش فعالیت تولیدی  د،نمی باش

 .نلاینداقدام  مجوز قبلی

دخانی، در قالب مجوزهای اخذ شده از مرکز در صورتی امکانپذیر  محصوالتهرگونه فعالیت در زمینه تولید . 31

باشد که فعالیت مذکور بطور مشروح برابر ضوابط قانونی در موضوع اساسنامه شرکت متقاضی به ثبت رسیده  می

 .باشد
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تولید محصوالت دخانی با برندهای داخلی یا خارجی متعلق به سایر شرکت هاا، متقاضای مای بایسات      برای . 33

درخصوص برندهای خاارجی عاالوه بار     .مجوز مالک برند که به تصدیق مراجع يیصالح رسیده است را ارائه نلاید

 .الزامی استبه تشخیص مرکزمجوز مالک، ارائه گواهی ثبت داخلی برند 

هلچنین تعیاین مبلا    . تولید آن مشخص شده باشد میزانمجوز مالک برند می بایست نوع محصول و  در. 33.3   

 .بعهده مالک برند بوده و مرکز در این خصوص مسئولیتی ندارد( رویالتی)حق استفاده از برند 

متقاضی موظا    ،باتوجه به سیاستها وضوابط مرکزبرای تولید محصوالت دخانی با عالمت ها یا برندهای جدید. 35

 . ارائه نلایددرصورت تشخیص مرکزاست گواهی ثبت رسلی برند یا عالمت مورد درخواست را 

 .معرفی می گردد مراجع مربوطهتوسط مرکز به جهت ثبت برند  در صورت نیاز، متقاضی. 35.3   

ارزش ساالنه % 31به میزان  (سفته )  تضلین معتبر می بایستبه منظور تضلین انجام تعهدات، تولیدکننده . 36

یا عدم تلدید مجوز تولید و احراز تخل   ابطالدرصورت . ارائه نلایدبه هناام اخذ مجوز را   مجوز تولید

 .تواند نسبت به تعیین و وصول خسارت از مح  تضلین اخذ شده اقدام نلاید ، مرکز میتولیدکننده

ناظر، . شروع فعالیت تولیدی برای اولین بار، با حضور ناظر معرفی شده توسط مرکز انجام خواهد شد .37

 ماشین آالت و میزان مواد اولیه موجود تنظیم تعدادصورتجلسه ای مبنی بر تاریخ آغااز عللیات تولیدی، 

 .می نلاید 

در صورتی که کسری تولید . را تولید نلایدمجوز ظرفیت موضوع % 75حداق  به میزان  می بایستتولیدکننده . 38

موظ  خواهد بود معادل کسری تولید، حق انحصار را  تولیدکنندهباشد،  تولیدکنندهمنتسب به تقصیر و عللکرد 

مرکز می تواند در طول مدت مجوز  .ظرف سی روز از پایان سال تولید مربوطه، به حساب مرکز پرداخت نلاید

 .ولیدکننده نسبت به ظرفیت تولید مجوز تجدید نظر نلایدتولید متناسب با عللکرد ت

بسته بنادی   را مطابق عالمت تجاری ثبت شده، طرح، شک  و مجوزموظ  است محصول موضوع  تولیدکننده. 39

تولید محصول با نام و عالمت تجاری جدیاد یاا   . می باشد تولید و عرضه نلاید مجوزکه نلونه آن پیوست الینفک 

باا   پس از ارائه اسناد مثبته اداره ثبت شرکتها و عالئم تجااری  بندی، طرح و شک  برند موضوع مجوزسته تغییر ب

 .امکانپذیر می باشد و صدور مجوز جدید، و تصویب مرکزحوزه امور صنعتی تایید 

 .حسب مورد تعیین و اخذ می گردد مجوزحق انحصار دولتی، به تشخیص و تصویب مرکز، در هر مقطع از  .21

  تولید محصوالت دخانی در مناطق آزاد که به آن حق انحصار تولید تعلق می گیرد، مشلول حق انحصار . 21.3 

  .واردات به سرزمین اصلی و حق انحصار صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور نخواهد بود    

 موظ  است مبل  حق انحصار مربوط به تولید هر ماه را پس از تایید آمار تولید توسط ناظر و  تولیدکننده. 21.2 

 .ارائه نلاید مرکزحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب، به حساب مرکز واریز و فیش آنرا به   

ظ  است خسارت وارده به مرکز مو تولیدکنندهدر صورت تاخیر در ارائه آمار تولید و یا پرداخت صورتحساب، . 23

راجاع باه   ( نرخ تغییر شاخص کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی جلهوری اساالمی ایاران  )را برابر ضوابط قانونی 

 .پرداخت نلاید ،محاسبه تاخیر تأدیه

بر روی بسته های کاالی تولیدی، مطابق با طرح اتیکت تائیاد شاده نسابت باه درج     می بایست  تولیدکننده. 22

 قیلت مصرف کنندهو  تاریخ تولیدپیام بهداشتی متنی به شک  خوانا و نیز پیام بهداشتی تصویری به هلراه  بارکد،

 .اقدام نلاید

  می تواند در موارد  مرکزمندرجات الزامی از جلله پیام بهداشتی منحصر به مورد مقرر در این بند نبوده و . 22.3
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  موظ   تولیدکنندهضرورت و یا اعالم مراجع قانونی، نوع، مفاد و حجم مندرجات و پیام ها را تغییر دهد و  

 .به رعایت آن می باشد

است آن بخش از مواد اولیه توتونی و غیر توتونی که در داخ  ایران با صارفه اقتصاادی و    موظ  تولیدکننده. 21

در صورت عادم  . شد را از منابع داخلی با رعایت ضوابط مربوطه تهیه نلایدمنطبق با استانداردها قاب  تامین می با

می تواند پس از کسب موافقت مرکاز   تولیدکنندهامکان تامین مواد اولیه توتونی و غیرتوتونی مورد نیاز در داخ ، 

 .با طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای الزم مبادرت به تامین آنها نلاید

  خصوص موظ  است در تولیدکنندهی تولید محصوالت دخانی با برندهای متعلق به سایر شرکت ها، برا. 312.

 .تامین مواد اولیه با هلاهنای مالک برند اقدام نلاید

در . مورد استفاده قارار دهاد  مجوز در زمینه تولید موضوع صرفاً کاالی خام دخانی را تولید کننده می بایست . 23

 از کاالی خاام دخاانی   تبعات استفاده. ده، مرکز می تواند نسبت به ابطال مجوز اقدام نلایدصورت تخل  تولیدکنن

 .می باشدتولیدکننده به عهده  مجوزدر محلی خارج از 

مای بایسات دارای   ( اعم از توتاونی و غیار توتاونی   )کلیه مواد اولیه مصرفی برای ساخت محصوالت دخانی  .25

موظا  باه رعایات اساتانداردهای ابالغای تولیاد        تولیدکننادگان هلچنین . استانداردهای مربوطه معتبر باشد

 .می باشند محصوالت دخانی

   و مواد اولیه وارداتی، جهت تطبیق با استانداردهای  دهتولیدکننحسب نظر مرکز، نلونه هایی از تولیدات . 25.3

 .می باشد تولیدکنندهابالغی، به آزمایشااههای داخ  و خارج از مرکز ارسال گردیده که هزینه آن بعهده 

 .می بایست مواد اولیه و کاالی حاضر به مصرف خود را با شرایط مناسب در انبار ناهداری نلاید تولیدکننده. 26

به منظور ثبت تولیدات روزانه، ماهیانه و ساالنه خاود، دفتاری اختصااص داده و کلیاه عللیاات       ولیدکنندهت. 27

بدیهی . تولیدی کارگاه یا کارخانه خود و موجودی انبار را با درج تعداد پاکت، قراصه، کارتن و تناژ درآن ثبت نلاید

تر فوق باشد به طوری که در هنااام رجاوع   است استفاده از رایانه و نرم افزارهای مربوطه می تواند جایازین دفا

 .ناظر مرکز، قاب  دسترسی و کنترل باشد

ملازم   تولیدکنندهچنانچه برابر مقررات قانون تجارت یا ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر مقررات، . 27.3

به تنظیم و ناهداری دفاتر قانونی باشد، ناظرین مرکز می توانند دفااتر ماذکور را نیاز جهات بررسای عللکارد       

 .مالحظه نلایند تولیدکننده

موظ  است میزان تولید خود را بصورت روزانه در سامانه مرکز وارد نلوده و در پایان هر ماه نیاز   تولیدکننده. 28

 .اعالم نلاید مرکز حوزه امور صنعتیو سالیانه را کتباً به  آمار تولید تجلعی ماهیانه

دخانی موضوع مجوز اقدام نلاید؛ واگذاری تولید باه شاخص   محصول می بایست راساً برای تولید  تولیدکننده. 29

، اعم از واگذاری، انتقال، صلح، شراکت، وکالت و غیرهتحت هیچ عنوانی  تولیدیا تاسیس ثالث در طول دوره مجوز 

 .بوده و انتقال صورت گرفته فاقد اعتبار استکالً یا جزئاً، در داخ  یا خارج از کشور، بطور موقت یا دائلی ملنوع 

نسابت  ( مرکزو تصویب حوزه امور صنعتی تایید ) پس از اخذ موافقت مرکزمجاز خواهند بود  تولیدکنندگان .29.3

 .اقدام نلاید و یا تولید مشترک با دیار شرکت هابه تولید سفارشی 

 خارج از با تشخیص مرکز چنانچه بنا به دالیلی از جلله عدم امکان تدارک مواد اولیه و یا مواردی که . 29.2

 فراهم ناردد، ( بصورت جزئی یا کلی)و غیر قاب  پیش بینی می باشد، امکان تولید  تولیدکنندهاختیار 

داخلای  وشش کسری تولید با اجازه مرکاز در کارخاناه دیار  می تواند به منظور تامین بازار مصرف و پ تولیدکننده

 .صورت موقت نسبت به تولید برند موضوع مجوز تحت نظارت مرکز اقدام نلایدب
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در مورد تولید سیاارت با برندهای خارجی، ضرورت دارد برند مذکور حاداق  باه میازان منادرج در مجاوز      . 11

باه شارط تعهاد     مجوز تولیددر غیر این صورت اعطای  .داشته باشد، در بازار مصرف ایران سهم تاسیس یا تولید

تایید حوزه اماور صانعتی و تصاویب    )جهت صادرات مازاد سهم بازار برند خارجی به تشخیص مرکز  تولیدکننده

 .می بایست اسناد مثبته گلرکی را به مرکز ارائه نلاید تولیدکنندهرای احراز صادرات، ب .بالمانع است( مرکز

در بساته  رعایت قوانین موضوعه ابالغ شده، می بایست کلیه محصوالت دخانی موضوع مجوز را با  ولیدکنندهت. 13

پرداخت کلیاه  . تولید نلایند (مرکز مطابق با دستورالعل  استفاده از ابزار امنیت) هالوگرمبندی با شلاره سریال و 

 .می باشد تولیدکنندههزینه های مربوط به تهیه و الصاق هالوگرام بر عهده 

 ارائاه  تولیدکنناده به منظور دریافت حق انحصار و تحوی  هالوگرام، براساس اظهارناماه تولیاد کاه توساط     . 12

، حقوق مربوطه توسط مرکز اخذ و متناسب باا پرداخات حاق انحصاار،     حوزه امور صنعتیگردد، پس از تایید   می

 .معرفی و هالوگرام تحوی  می گرددبا قاچاق مرکز حوزه مبارزهجهت دریافت هالوگرام به  تولیدکننده

ظرفیات تولیاد   % 21حاداکثر  )هالوگرام بصاورت علای الحسااب     تولیدکنندهدر ابتدای تولید، برابر اظهار . 12.3

 .تحوی  می شود تولیدکنندهبه ( سالیانه

 باه  مجوز ابطالموظ  است هالوگرام های استفاده نشده را در صورت انقضای مدت، خاتله یا  تولیدکننده. 12.2

 .هر دلی ، به مرکز مسترد نلاید

هالوگرام های تحویلی را در مکان مناسب و مطلئن ناهداری نلاید و در هناام رجوع  ستمی بای تولیدکننده. 11

هالوگرام در حکم اوراق بهادار می باشد و در خصوص هرگونه سوء استفاده . ناظرین مرکز در دسترس آنها قراردهد

برخاورد   تولیدکنناده با  و مفقود شدن و یا اهلال و سه  انااری در ناهداری هالوگرام های تحویلی، برابر ضوابط

 .خواهد شد

هالوگرام هایی که در حین الصاق ضایع می گردد می باید بطور جداگانه ناهداری و آمار و مشخصات آنها نیاز  . 13

 .تحوی  گردد مرکزمشخص شود و در هناام دریافت هالوگرام نوبت بعد به 

در . ابطال مجوز متوقا  نلایاد   اعالماز تاریخ  موظ  است تولید را دهنتولیدکندر صورت ابطال مجوز تولید، . 15

ابطال، تعداد ماشین آالت، میزان مواد اولیاه موجاود، کااالی     اعالماین صورت ناظر مرکز صورتجلسه ای مبنی بر 

 .می نلایداقدام 12.2تولید شده و هالوگرام های استفاده نشده تنظیم و طبق ماده 

ظرف  ،مجوزو خاتله  ابطالو عدم تلدید آن و یا  مجوزدر صورت انقضای مدت  وظ  استم تولیدکننده. 61

به مرکز موافقت با ی و مواد اولیه استفاده نشده را ماشین آالت و تجهیزات تولید هیکلحداکثر شش ماه 

از کشور موال مذکور را و یا ا اگذار نلایدبه یکی از اشکال حقوقی وداخلی مجاز  گانتولیدکنندیا  تولیدکننده

طی صورتجلسه ای با حضور نلایندگان مرکز، کارخانه را پللپ و ماشین آالت را تا تعیین تکلی   اخارج نلوده و ی

 .نهایی نزد خود ناهداری نلاید

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قاب  پیش بینی مث  حریق، سی ، زمین لرزه وغیره که ملکن است . 17

روز به مرکز با ارائه مدارک مربوطه اعالم  31می بایست مراتب را ظرف  تولیدکنندهمانع اجرای مجوز تولید شود، 

چنانچه اوضاع بیش از شش ماه تداوم یابد،  در این صورت با تایید مرکز، اجرای مجوز معلق خواهد شد و. نلاید

 .نسبت به تسویه حساب طبق اسناد و مدارک اقدام می نلاید تولیدکنندهمجوز ابطال و خاتله یافته تلقی شده و 

عرضه نلوده و یا ( مجوز توزیعدارندگان )موظ  است کاالی تولیدی خود را از طریق شبکه مجاز  تولیدکننده. 18

 . از مرکز راساً نسبت به توزیع محصول خود اقدام نلاید وزیعتبا دریافت مجوز 

 .تبلی  محصوالت دخانی به هر نحو اعم از مستقیم و غیر مستقیم در داخ  کشور ملنوع می باشد. 19
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، ناظر مرکز می تواند از مح  کارخانه یا کارگاه، انباار، ماشاین   تولیدکنندهبه منظور نظارت بر اجرای تعهدات  .31

آالت، مواد اولیه و محصوالت تولید شده بازدید و حسب مورد نلونه برداری نلوده و اسناد و دفاتر مربوط به تولید 

 .با ناظر می باشدبدون قیدوشرط موظ  به هلکاری  تولیدکنندهرا بررسی نلاید؛  تولیدکننده

  لیدکننده موظ  است در صورت استعالم مرکز، گزارش فعالیت های خود را حداکثر یک هفته از تاریخ تو. 31.3

 .ارسال نلایدحوزه امور صنعتی دریافت استعالم، کتباً به 

مکل  است تلامی قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه، از جلله قاانون جاامع کنتارل و     تولیدکننده. 33

را مراعات  ومرکز ا دخانیات و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعل  های ستاد کشوری کنترل دخانیاتمبارزه ملی ب

 .نلاید

 19ماده را برابر  مجوزموظ  است قیلت مصوب مکشوفات نوع قاچاق محصول موضوع  تولیدکننده. 32

هلچنین درخصوص . به مرکز پرداخت نلاید 3187مصوب دستورالعل  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 .اقدام خواهد شد ومرکز دخانیمحصوالت کاالی قاچاق مکشوفه، مطابق با دستورالعل  مبارزه با قاچاق 

 مرکاز باوده و   تولیدکنندهغیره بر عهده  عوارض و و ، بیلهپرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی نظیر مالیات. 31

 .ندارد هیچاونه مسئولیتی در این زمینه

پس از تایید مرکزقاب  انجاام اسات و    وموضوع فعالیتتغییرات مربوط به مدیریت، شرکاو نق  و انتقال سهام . 33

 .نیز به مرکز اعالم گردد سرمایه واقامتااه تغییرات

مرکاز  کلیه ابالغ ها و مکاتبات به مح  اعالمی در مجوز تولید، ارسال خواهد شد مار اینکه تغییر آدرس به . 33.3

 .اعالم شده باشد

نیاز  و به متقاضای ارائاه شاده    دخانی محصوالت  تولیدمجوز تاسیس و شرایط، ضوابط و دستورالعل  اعطای . 35

استناد به عادم   در سامانه مرکز قرار می گیرد وابالغ خواهد شد و تولیدکنندگانبه مرکز  دستوراتبخشنامه ها و 

 . اطالع مسلوع نخواهد بود


