
 

 تولید کاالی دخانیمجوز 
 :شماره 

 : تاریخ 

 3 از 1:  شماره صفحه

 
ر راستای نیل به و د 3131بر اساس الزامات باالدستی و قوانین جاری کشور به ویژه قانون انحصار دخانیات مصوب 

اهداف عالی کشور و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی، ایجاد 
بیشتر نیاز بازار با استفاده از محصوالت داخلی، بر طبق تامین و تدارك هر چه  اشتغال مولد، جلوگیری از قاچاق، 

برنامه ریزی و نظارت بر  های مرکز  مقررات و دستورالعمل های مرتبط جاری و به استناد وظایف و مسئولیت
............... نامه شماره  و براساس تعهد.................. مورخ ............. تولید شماره / دخانیات کشور، پیرو مجوز تاسیس 

که از این .....................  ............................آقای / تولید کنندهبه  شرایط ذیل با ........................تولید  مجوز، ................... مورخ 
 .اعطا می گردد نامیده می شود (( تولید کننده)) پس 

 

 

 

 .............................................: ..فرزند.................. ...........................................................نام و نام خانوادگی  :شخص حقیقی 
 :................................ تاریخ تولد .......................................... شمـاره کد ملی:.............. شماره شناسنامه 

 ......................................کد اقتصادی 
و ...................... ، شناسه ملی شماره ...................... شماره ثبت  اب.....................................................  :شرکت: شخص حقوقی 
 .............................(طبق روزنامه رسمی مورخ )امضای مجاز به نمایندگی و ...... -........-.......کد اقتصادی 

 
 .............................. پستی ،کد........................................................................................................................: دفترو تلفن   نشانی

 ................................................................................................................................................................: کارخانه / نشانی کارگاه 

  
 

 

کارخانـه  /کارگـاه ذیل در  طبق جدول .... ( /تنباکوی سنتی/تنباکوی معسل/سیگار)  تولید عبارت است ازمجوز وضوع م

و نیز  1و  2 ، 3مندرج در فرم های ضمیمۀ  مطابق با توضیحات و مشخصات مندرج در ماده یک به نشانی  تولید کننده

دستورالعمل ها و آئین نامه هـای اجرایـی    اعطای حق خرید و نگهداری ماشین آالت و مواد اولیه مرتبط با رعایت کامل

 .همربوط
 

نوع 

 محصول
 واحد نام برند

 تولید سالیانه مقدار

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

       

 

 .......................... شـماره  با در اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتیرا که  مجوزمی تواند برند موضوع  تولید کننده . 2.3
از مالـک  ........... .......مـورخ  ........ ............مجوز تولید آنرا کتباً طی نامه شـماره   بنام خود ثبت نموده و یا ...............مورخ 

به مقـدار  برند دریافت کرده است، با رعایت کلیه مقررات و استانداردهای فیزیكی و شیمیایی و مسائل زیست محیطی، 

 .تولید نمایدمندرج در جدول فوق 

از جملـه   مجـوز واگذاری امتیاز و حقوق ایـن  . نماید اقدامبرای تولید محصول دخانی  می بایست راساً تولید کننده . 2.2

 اعم از واگذاری، انتقال، صلح، شراکت، وکالت و غیره،تحت هیچ عنوانی  ،مجوزتولید به شخص ثالث در طول مدت حق 

 .کالً یا جزئاً، در داخل یا خارج کشور، بطور موقت یا دائمی ممنوع است

 :تولید کننده مشخصات ( 1ماده 

 :مجوزموضوع ( 2ماده 



 

 تولید کاالی دخانیمجوز 
 :شماره 

 : تاریخ 

 3 از 2:  شماره صفحه

 
. تجدید نظر نماید مجوزنسبت به ظرفیت تولید  تولید کنندهمتناسب با عملكرد  مجوزمرکز می تواند در طول مدت . 2.1

 .، افزایش یا کاهش ظرفیت تولید با موافقت مرکز امكان پذیر می باشدتولید کنندههمچنین درصورت تقاضای 

نـاظر،  . شـده توسـط مرکـز انجـام خواهـد شـد       شروع فعالیت تولیدی برای اولین بار، با حضـور نـاظر معرفـی    . 2.2

 . صورتجلسه مبنی بر تاریخ آغـاز عملیات تولیدی، تعداد ماشین آالت و میزان مواد اولیه موجود تنظیم می نماید

 

 

 

آن در زمان صدور صورتحساب محاسـبه و   مبلغبه شرح جدول ذیل می باشد که  واحد کاال حق انحصار تولید برای هر

 .وصول می شود
 

نام 

 برند

 نوع 

 محصول

 سایز 

 محصول

 واحد  مبلغ حق انحصار 

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول حق انحصار

.. .. .. .. .. .. ..  

.. .. .. .. .. .. ..  

  

 

 

 مرکـز  با تصویبو درخواست وی و  تولید کنندهاست که با اولویت  سال (7)به مدت  صدور تاریخاز  این مجوزاعتبار 

 .قابل تمدید می باشد

 

 

 

می تواند  مرکزناظر ( ..............مورخ ........... نامه شماره  مندرج در تعهد) تولید کنندهبه منظور نظارت بر اجرای تعهدات 

از محل کارگاه، انبار، ماشین آالت، مواد اولیه و محصوالت تولید شده بازدید و حسـب مـورد نمونـه بـرداری نمایـد و      

 تولیـد کننـده  . را مالحظه و بررسی نموده و در صورت ضـرورت تصـویر تهیـه نمایـد     ط به تولیدمربواسناد و دفاتر 

 .با ناظر می باشد بدون قیدوشرط موظف به همكاری

  

 

 

تولید کاالی  اجرایی و ضوابط و یا مفاد دستورالعمل تعهدنامه، مجوز تولیددر صورت عدم رعایت هر یک از مواد 

ابالغ می نماید و چنانچه  تولید کنندهبه یک ماهه مرکز مراتب را طی اخطاریه ای  قوانین و مقررات مربوطه،و یا  دخانی

ه و دونم ابطالرا  تولید مجوز با اعالم کتبی ، نسبت به رعایت موضوع ابالغی اقدام ننماید، مرکز می تواند تولید کننده

 .کلیه خسارات قانونی وارده را مطالبه نماید

 

 

  

 

 : حق انحصار تولید( 3ماده 

 :مجوزمدت ( 4ماده 

 :و ضمانت اجرای آن مجوزاجرای نظارت بر ( 5ماده 

 

 :مجوز ابطال( 6ماده 



 

 تولید کاالی دخانیمجوز 
 :شماره 

 : تاریخ 

 3 از 3:  شماره صفحه

 
  

 

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی مثل حریق، سیل، زمین لرزه وغیـره کـه ممكـن اسـت مـان       

در ایـن  . روز به مرکز با ارائه مدارك مربوطه اعالم نمایـد  31می بایست مراتب را ظرف  تولید کنندهشود،  مجوزاجرای 

پـس   و ابطالمجوز معلق خواهد شد و چنانچه اوضاع بیش از شش ماه تداوم یابد،  مجوزصورت با تایید مرکز، اجرای 

 .داب اقدام می نماینسبت به تسویه حس تولید کننده از کارشناسی خسارات، 

 

 

 

تحویل اصل این مجوز و صدور                    با  ،مجوزاین  1و  2و  3و پیوست های شماره  مندرجاتدر هرگونه تغییر . 1.3

 .معتبر خواهد بودتوسط مرکز مجوز جدید 

 کتباً تولید کننده مگر اینكه تغییر آدرس  ، ارسال خواهد شدمجوزکلیه ابالغ ها و مكاتبات به محل اعالمی در صدر . 1.2

 .به مرکز اعالم شده باشد

 طرح اتیكت :  3 ضمیمه   

 در قالب فرم های پرسشنامه تاسیس تولیدی محصولمشخصات :  2 ضمیمه   

 در قالب فرم های پرسشنامه تاسیس مشخصات ماشین آالت:  1 ضمیمه   

 

 ........... 

 رئیس مرکز برنامه ریزی 

 و نظارت بر دخانیات کشور 

 

 

 

 
 

 

 :فورس ماژور (7ماده 

 :سایر موارد (8ماده 


