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ل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاایی  قانون انحصار و دستورالعمقوانین ذیربط منجمله بر اساس این دستورالعمل 

 تراوز 01/9/78مورخ  9955/4/78شماره  و دستورالعمل دخانی ستاد مبارزه با قاچاق کای و ارز ریاست جمهوری

و تدوین گردیده  ،کای در کشورساماندهی فعالیتهای شرکتهای پخش درخصوص صنعت ،معدن وتجارت بازرگانی  

و  ن مصوب ساتاد کشاوری کنتارل دخانیاات    آ 8 رعایت قانون جامع کنترل دخانیات بایخص دستورالعمل ماده

 .  الزامی استسطح عرضه مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کای و ارز  دستورالعمل مبارزه با قاچاق کای در

 .کلیه تعاریف و مسئولیتهای مرتبط با این دستورالعمل در روش اجرایی به تفصیل ذکر شده است 

 .دخانی می باشدمحصویت توزیع شبکه مسوول بررسی مرکز بازرگانی حوزه  .1

 .از مرکز می باشد پروانه توزیع اخذدخانی مستلزم محصویت هرگونه فعالیت در شبکه توزیع  .2

 :مراحل دریافت مجوز توزیع بشرح زیر می باشد .3

 .استان مراجعه می نماید صنعت، معدن و تجارتمتقاضی به سازمان  .1.0

 .متقاضی پرسشنامه را تکمیل و تعهد نامه را بطور دقیق مطالعه و امضا می نماید .1.9

را به همراه پرسشنامه تکمیل شاده و تعهدناماه امضاا شاده باه       9و یا  4ور در بند کمذمدارک حسب مورد  .1.1

فاراه  شادن   تاا زماان   )  .تحویل می دهاد  استان صنعت، معدن و تجارت مستقر در سازمان کارشناس دخانیات

 (اجرا می باشد  امور فوق در محل مرکز نیز قابل ،کشور سراسر درتمهیدات یزم 

 :دارنده جواز کسب عمده فروشی به اشخاص حقیقی و حقوقی توزیعک مورد نیاز برای اعطای مجوز رمدا .4

 .کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل کسب ، دفتر و انبار .4.0

 .تعیین و ابالغ خواهد شد مرکزفروش توسط  فروش و خرده شرایط دفتر کار و انبار برای عمده

 -از یکی از صنوف بنکاداران ماواد ااذایی   که در تاریخ اخذ مجوز نیز دارای اعتبار باشد جواز کسب معتبر  .4.9

 .سوپرمارکت -فروش سقط -خواروبارفروش

برنامه های خود را در خصوص صدور جواز کسب خرده فروشای در زمیناه شایوه هاای      وسیاست هامرکز  .4.1

رتخانه منعکس می نماید تا از طریق مقتضای  وزاداخلی توزیع و مبارزه با قاچاق به معاونت توسعه بازرگانی 

 . در صدور جوازهای کسب خرده فروشی و شرایط آن لحاظ و نظارتهای یزم انجام پذیرد

یاا   ارائه رضایت نامه محضری شریک برای آن دسته از متقاضیان که در جاواز کساب آنهاا کلماه شاریک      .4.4

 .قید گردیده است مشارکت مدنی

برای اشخاص حقیقی و اعضاای هیا ت مادیره و مادیرعامل اشاخاص      )دائ  کارت پایان خدمت یا معافیت  .4.9

 (حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه .4.4

 ( اشخاص حقیقی و اعضای هی ت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی)کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی  .4.8

 .برای اشخاص حقوقی روزنامه رسمی آگهی ت سیس و آگهی آخرین تغییرات، تصویر اساسنامه  .4.7

 .ارائه سه قطعه عکس سه در چهار .4.5

 .که در هنگام تحویل مجوز توزیع دریافت می شود ریال 911.111.111مبلغ  سفته به .4.00

 :شرکتهای پخش کای مدارک مورد نیاز برای اعطای مجوز توزیع به . 9

 (برای اعضای هی ت مدیره و مدیرعامل)کارت پایان خدمت یا معافیت دائ  . 9.0

  مدیر عامل عدم سوء پیشینهگواهی . 9.9

وزارت صنعت، معدن حوزه معاونت بازرگانی داخلی مجوز کتبی درخصوص پخش محصویت دخانی از . 9.1

 وتجارت 



 

 دستورالعمل

 کاالی دخانی توزیع
 3 از 2:  شماره صفحه

 

 .ریال که در هنگام تحویل مجوز توزیع دریافت می شود 911.111.111سفته به مبلغ . 9.7 

 استعالم از تعزیرا ت حکومتی . 9،5

 بارزه با قاچاق مرکز درخصوص عدم سابقهاستعالم از حوزه م 9،01

 : فرآیند اعطای مجوز . 4

 :استان سازمان صنعت، معدن و تجارت کارشناس دخانیات. 4.0

  .می نمایدقیق بررسی مفاد و صحت مدارک را بطور د.4.0.0

  .کند را تهیه می از محل کسب، دفتر و انبار متقاضیگزارش تحقیق و تایید . 4.0.9

 .را انجام می دهد استعالم جواز کسب از اتحادیه مربوطه. 4.0.1

 از سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در خصوص عدم تخلف و قاچاق کای . 4.0.4

 .استعالم بعمل می آوردتوسط متقاضی، 

جوز را پیشنویس م .4.0.4و . 4.0.1و . 4.0.9پاسخ مثبت ردیفهای درصورت صحت و کامل بودن مدارک و . 4.0.9

 .آماده و به همراه مدارک تحویلی به مرکز ارسال می نماید

اشخاص حقیقی و اعضای هیئت در خصوص  ،لی از استانابازرگانی مرکز پس از وصول پیش نویس ارسحوزه . 4.9

 متقاضیمدیره ، مدیر عامل و دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی 

 .می نماید استعالم مبارزه باقاچاق مرکزحوزه از . 4.9.0

 بازرگانی تهیه و با امضایحوزه در  مجوز توزیع برای متقاضیپیشنویس ،در صورت عدم وجود سابقه قاچاق. 4.1

  رئیس مرکز یا مقام دارای صالحیت، صادر خواهد شد

و توزیع محصویت تولیدی خود اقدام به صدور و تمدید مجوز توزیع برای تولیدکنندگانی که جهت فروش . 4.4

 .الزامی است حوزه صنعتی مرکز اخذ مجوز توزیع نموده اند ، استعالم از 

یک هفته ، مجوز توزیع ظرف مدت حداکثر دارک و پاسخ مثبت استعالماتاااصورت صحت و تکمیل مدر. 4.9

 .صادر خواهد شد

 .ارسال خواهد شد بازرگانی داخلی به  ،شرکتهای پخش صادره برای رونوشت مجوز توزیع. 4.4

نماینده  10دارنده مجوز پخش سراسری می تواند محصویت دخانی مجاز را در سراسر کشور با تعیین حداقل .4،8

.توزیع نماید ،در استانها که فهرست آن پیوست می باشد  

       درخواسات دارناده مجاوز صاورت    صدور این مجوز و تمدید آن و یا هرگونه مکاتبه با بیرون از مرکز کاه باه    . 8

اجرای این بناد بایاد توساط     .می باشد به مرکز پذیرد، منوط به عدم وجود هرگونه بدهی از سوی دارنده مجوز می

 . بازرگانی مرکز بطور دقیق بررسی و پایش گردد  حوزه 

ن اعاالم  بایسات در امااک   می( خرید، فروش و نگهداری کایهای دخانی ) کلیه فعالیتهای توزیعی دارنده مجوز  .8

 . شده صورت پذیرد و فعالیت در خارج از آن اماکن ممنوع می باشد

دارنده مجوز ملزم به انجام کلیه تعهدات مندرج در تعهدنامه و همچنین اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوطه  .9

 .شده و یا تمدید نخواهد شد  ابطالدستورات مرکز می باشد و در صورت عدم اجرا این مجوز و 

 .منوط به رعایت موارد زیر می باشدتمدید مجوز توزیع  .11

 .ارائه می نماید ماه قبل از تاریخ انقضاسه  توزیع کننده درخواست تمدید مجوز توزیع را .01.0

لزوم درصورت   و مدت اعتبار بررسی  جهت از که دارای تاریخ انقضا می باشدموجود در پرونده  مدارک  .01.9

 .دارنده مجوز بروز رسانی می شود توسط

 .انجام می گیرد یزم از مراجع ذیصالح استعالمات .01.1
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 .تسویه حساب با مرکز اقدام می نماید دارنده مجوز نسبت به .01.4

 .تمدید می گردد توزیع مجوزبعد از طی مراحل فوق  .01.9

 :ابطال مجوز. 00

قاچاق درمراجع ذیربط مجوز ابطال  درصورت عرضه محصویت دخانی قاچاق به هرمیزان یاوجود سابقه. 00.0

 .خواهد شد وبه هیچ عنوان مجوز در آینده صادر نخواهد شد 

نوبت اول لغو موقت مجوز  درتواند  میتعهدات از سوی دارنده مجوز توزیع، مرکزسایر درصورت عدم انجام . 9،00

. اقدام نمایدمجوز  ابطالبه درنوبت سوم و  درنوبت دوم لغو موقت مجوز به مدت یکسال، به مدت شش ماه

ارامت به مراجع قضایی ذیصالح اعالم و کلیه را درصورت عدم انجام تعهدات مراتب همچنین مرکز می تواند 

                                                                                                                                                                                                                                          .تعهد نامه توسط مرکز وصول خواهد گردید 09وارده بشرح بند 

هرزمان که مرکز اطالع حاصل نماید که دارنده مجوز فاقد شرایط اعطای مجوز بوده یا شده می تواند مجوز . 00.1

 .ابطال نمایدرا 

 .گردید تغییر شغل و یا تغییررسته مندرج در پروانه کسب دارنده مجوز باعث ابطال مجوز خواهد. 00.4


