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به استناد وظایف و و 3131بر اساس الزامات باالدستی و قوانین جاری کشور به ویژه قانون انحصار دخانیات مصوب 
جربب  اجررای الزامرات قرانونی و هیننرین      مسئولیت های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درخصوص

 سرمایه گباری داخلی و خارجی بینظور راه اندازی و توسعه واحردهای نرنعتیا ایدراد اارتمال مولردا جلروگیری از      
 تامین هر چه بیشتر نیاز بازار با استفاده از محصوالت داخلیا بدینوسیله به قاچاقا 

:.............. ایاره اناسنامه : ..........................فرزند........................................... .............نام و نام خانوادگی : اخص حقیقی 
 ......................................کد اقتصادی :................................ تاریخ تولد .......................................... ایراره کد ملی

و ...................... ا اناسه ملی ایاره ...................... ایاره ثبت  با.....................................................  ارکت : اخص حقوقی 
 ..........(...................طبق روزنامه رسیی مورخ )امضای مداز به نیایندگی و ...... -........-.......کد اقتصادی 

 
 .............................. پستی اکد..................................................................................................................................................دفتر نشانی
 

داده می اود تا با رعایت ارایط ذیل نسبت به فعالیت نرنعتی و   نامیده می اودا اجازه«  متقاضی تولید »که منبعد 
 : میلیارد نخ در سال اقدام نیاید...... )...( احداث کارخانه سیگارت سازی با ظرفیت 

  
و سرایر  ( به میزان تولید آزمایشری )ا مداز به خرید مااین آالت و تدهیزات الزم و تدارك مواد اولیه متقاضی تولید -3

و در بسته بندی هرارد  ...... در انواع الیت و ..... و ..... در سایز  .......مقدمات الزم به منظور تولید یك نوع سیگارت با نام 
ید کاالی دخانی و استانداردهای مربوطه خواهد بود که به تایید مرکرز  با رعایت ارایط کلی دستورالعیل تول( گوش)... 

 .رسیده بااد

      

می بااد که حرق اسرتفاده از آن   .... .....................متعلق به  ..................................برند موضوع این مدوز با نام تداری  -2
 .داده اده است متقاضی تولیدبه ..... ...............مورخ . ..........................طی مدوز ایاره 

درطول دوره هیكاریا متقاضی تمییر اكل و اندازه برند یا تولید برند جدیدی باادا        متقاضی تولیدچناننه  .2.3
 .می بایست پس از کسب موافقت مرکز نظارت اقدام نیاید

  

واگباری تولید به اخص ثالث در طرول  . د محصول دخانی مباارت نیایدمی بایست راساً برای تولی متقاضی تولید -1
 .دوره مدوز تاسیس کالً یا جزئاًا در داخل یا خارج کشورا بطور موقت یا دائیی مینوع است

  

 .می بااد .........اهرستان......... استان   احوزه جمرافیایی این مدوز -4
  

رسریده اسرتا    متقاضی تولیدتعداد و نوع مااین آالت و مشخصات سیگارت مطابق فرمهای پیوست که به امضای  -5
 .می بااد

 .می بااد متقاضی تولیدتامین کلیه مواد اولیه اعم از توتونی و غیر توتونی بر عهده  . 5.3
 

 :موظف است پس از اخب  این مدوز بشرح زیر اقدام و مراتب پیشرفت کار را به مرکز گزارش نیاید متقاضی تولید -6
 .از تاریخ این مدوز ماه 2ارائه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح حداکثر  . 6.3 
 .از تاریخ این مدوز ماه 4مراجعه به سازمان مربوطه جهت اخب جواز تاسیس کارخانه حداکثر  . 6.2 
 از تاریخ این مدوز ماه 6خرید زمین و عقد قرارداد ساخت ابنیه و تاسیسات حداکثر  . 6.1 
 .از تاریخ این مدوز ماه 32عقد قرارداد خرید مااین آالت خط تولید و بسته بندی حداکثر . 6.4 
 .از تاریخ این مدوز ماه 31اتیام ساخت ابنیه و تاسیسات ننعتی حداکثر  . 6.5 
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 .از تاریخ این مدوز ماه 21صب و راه اندازی مااین آالت تولیدی حداکثر اروع ن . 6.6 
 .از تاریخ این مدوز ماه 24اندام تولید آزمایشی در حد استاندارد مااین مورد استفاده حداکثر . 6.6 
 

در مورد هر یك از بندهای مبکور در مدت مقررا ایرن مدروز    متقاضی تولیددر نورت عدم اندام اقدام الزم از سوی   -6
را موجه تشرخیص دهرد کره در ایرن نرورت ایرن        متقاضی تولیداز درجه اعتبار ساقط می گرددا مگر اینكه مرکز دالیل 

 .مدوز برای مدت یكسال قابل تیدید می بااد
نسربت بره مرجروع    خسرارات وارده   ضین جبرران موظف است  متقاضی تولیدچناننه این مدوز لمو گرددا  .6.3 

 .نیودن یا فروش مااین آالت به سایر دارندگان مدوز تاسیس با هیاهنگی مرکز اقدام نیاید
  

تعهرد نامره   بر اساس مفاد سیگارت  انبوه تولید مدوزا  پس ازاندام مراحل فوق و تایید مراتب بوسیله مرکز نظارت -1
ا دریافت مدوز تولیرد می بایست به هنگام  متقاضی تولید .خواهد اد اعطاتاسیس دارنده مدوز  به تولید کاالی دخانیا

 .را با توجه به قوانین جاری میلكتی دارا باادفعالیت در حوزه تولید ارایط عیومی 
 

بره   (سرفته  ) ا تضیین معتبرر اخب مدوز تولیدمكلف است به هنگام  متقاضی تولیدبه منظور تضیین اندام تعهداتا  -9
ظرفیرت   %65را ارائه نیوده و نیز تولیرد حرداقل    (مبلغ کل حق انحصار تولید سالیانه )  مدوزارزش ساالنه % 31میزان 

 .مدوز اعطایی را تعهد نیاید
  

نخیا در هر زمان در اختیار مرکزمی بااد  31111تعیین مبلغ حق انحصار تولیدا به ازای تولید هر کارتن سیگارت  -31
 .در وجه مرکز پرداخت خواهد کرد تولیدمتقاضی که 

 

در داخرل کشرور و اخرب مدوزهرا و              ...... این مدوز نرفاً به منظور تهیه و تدارك مقدمات تولید آزمایشی سریگارت   -33
      گواهی های الزم از سایر دستگاههای دولتی نادر می گردد و مدروز تولیرد انبروه یرا فرروش اقرالم دخرانی محسروب         

 .اود نیی

  

از درجه اعتبرار سراقط گررددا     6ماده تولید معتبر می باادا مگر اینكه مطابق  ندور مدوز تا زمانتاسیس  مدوز -32
این مدوز به هرنورت تابع ارایط و ضوابط مقرر در دستورالعیل تولید کاالی دخانی که ضیییه این مدوز می باادا 

 ./است

 
 

 ........... 

 رئیس مرکز برنامه ریزی 

 و نظارت بر دخانیات کشور 


