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 :حقیقی  شخص

 ..........................شماره شناسنامه .................................فرزند ................................................................... آقاي /خانم اینجانب

 ..................................و کدپستی تلفن آدرس ............................تولد تاریخ ..................صادره از..........................................کدملی
 

 :حقوقی  شخص

  ......................صادره از .......... ........شناسنامه شماره.............................فرزند.........................................................خانم/اینجانب آقاي

 شماره به..........................................به نمایندگی و امضا مجاز طبق روزنامه رسمی مورخ شرکت ..............................................کدملی

 ............. :کدپستی  و تلفن ، آدرس     ...........................تاریخ تأسیس  ..........................ثبت

 

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر  شرایط و مقررات کلیه از آگاهی دخانی ومحصوالت به مفاد دستورالعمل صادرات مطالعه و التزام  ضمن

 : مینمایم تعهد صادرات، مجوز اعطای درمورد می شوددخانیات کشور که در این تعهد نامه مرکز نامیده 

و کلیه قوانین و دستورالعملها و مصوبات جاری کشور  نمایم فعالیت مرکزو بخشنامه های ، ضوابط ، دستورالعملها  قانونی مقررات طبق. 1

از جمله قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعملهای مرتبط همچنین بخشنامه ها و دستورات 

به موارد مذکور درخواست ارائه  چنانچه مرکز در خصوص اجرای مقررات مربوط. دخانی را اجرا نمایم محصوالتمرکز درخصوص صادرات 

 .ک هفته گزارش الزم را ارائه نمایمگزارش نماید، ظرف حداکثر ی

 .نمایم خودداری باشد آن بر حاکم رسمی نظام علیه و المللی بین و داخلی قوانین از خارج که اقدامی گونه هر از. 2

 شناخته رسمیت به ایران اسالمی جمهوری توسط که ییکشورها به دخانی محصوالت مستقیم غیر و مستقیم صادرات هرگونه از. 3

 .نمایم خودداری قدس اشغالگر رژیم ویژه به شوند نمی

 .نمایم خودداری نماید اعالم ممنوع را آنها صادرات یا فروش مرکز، که محصوالتی صادرات از. 4

 .نمایم کشورصیانت درآن ایران اسالمی جمهوری تجاری اعتبار از و بوده مقید مقصد درکشور جاری وارداتی قوانین کامل اجرای به. 5

 .نمایم رعایت را مرکز سوی از شده اعطا مجوز اعتبار مدت. 6

در کلیه مراحل اعم از صادرات ، توزیع و فروش محصول ، همچنین درخصوص ثبت برند موضوع مجوز و یا عالئم مشابه آن در داخل و . 7

 .از مالک برند اخذ نموده و هماهنگی الزم را با مالک برند بعمل آورمخارج از کشور مجوز الزم را 

 کنوانسیونهای و کشور آن جاری قوانین طبق که ( غیرمستقیم و مستقیم از اعم)  اقدام هرگونه از مقصد کشور قوانین به توجه با. 8

 .نمایم خودداری اکیدا باشد داشته را دخانی کاالهای تبلیغ جنبه ، المللی بین

 ساقط اعتبار درجه از مجوز صادرات( شرکت فعالیت موضوع تغییر یا)  شغل تغییر یا و آدرس تغییر درصورت اینکه از اطالع با. 9

 .نمایم عودت مرکز به فوراً را خود مجوز مواردی چنین در بود خواهد

 تاریخ از روز 15 مدت ظرف حداکثر را صادرشده محصوالت مقصد گواهی و گمرکی سبز پروانه ، بارنامه ، درصورت درخواست مرکز .11

 . نمایم تحویل مرکز به صدور

 .ننمایم اقدام دخانی محصوالت صادرات به نسبت مجوز اخذ بدون. 11

 .نمایم خودداری کشور از خارج و داخل در تولیدی محصوالت با مشابه جعلی و قاچاق محصوالت فروش جهت در اقدامی هرگونه از. 12

 محصوالتکاالهای  و یا مفاد دستورالعمل صادرات درصورت عدم رعایت هر یک از مواد تعهدنامه تا  تفویض اختیار می نمایمبه مرکز . 13

چنانچه فعالیت و اقدامات خالف اینجانب مشمول عنوان قاچاق و سایر جرائم و یا . وصول نماید دخانی، کلیه خسارات و غرامت وارده را

 .باشد، مرکز عالوه بر لغو مجوز صادرات، موضوع جرم یا تخلف را نیز در مراجع مربوطه پیگیری نماید قانونیتخلفات 
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 آن فروش و صادرات به تنها و خودداری ام نموده تولید یا خریداری صادرات قصد به که دخانی محصوالت داخلی فروش و عرضه از. 14

 .نمایم مبادرت، مقصد کشور در

اعم از انتقال، صلح، شراکت، وکالت و تحت هیچ عنوانی  مجوزاعتبار امتیاز و حقوق مجوز صادرات به شخص ثالث در طول مدت . 15

 .به غیر واگذار نکنمغیره، کالً یا جزئاً، در داخل یا خارج کشور، بطور موقت یا دائمی 

پرداختی، قیمت فروش ، میزان صادرات، مبادی صادرات را وفق نظر گزارشات و آمار میزان صادرات، عوارض، مالیات، حقوق گمرکی . 16

  .تهیه و ارائه نمایم مرکز

                                                                                                                       

 :نام و نام خانوادگی متقاضی                                                                                                                                                

 :تاریخ ، مهر و امضا                                                                                                                                                                                       

 

 


