
 

 کاالی دخانی تولید دریافت مجوزتعهدنامه 
 :شماره 

 :تاریخ 

 1 از 1:  شماره صفحه

 

 : حقیقی شخص

 شاااه   .......................................فرزنا   .................................................................................. آقاا   /خانم اینجانب

 ............................تول  تاهیخ ..................از صاده .......................................................ک ملی ..........................شناسنامه

 ..................................ک  پستی و تلفن آدهس

 : حقوقی شخص

صاااده   .......... ........شناسانامه  شاااه  .............................فرزناا .........................................................خااانم/اینجاناب آقااا  

به نااینا یی و امااا مجااز  راز هوزناماه هساای ماوه          ..............................................ک ملی  ......................از

 ..........................................تشرک.....................

 تلفن ، آدهس     ...........................تاهیخ تأسیس  ..........................ثرت شااه  به

 ............. :پستی ک  و 

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات  شرایط و مقررات کلیه از و آگاهی ی دخانیاکااله تولیدمطالعه و التزام به مفاد دستورالعمل  ضمن

 : مینمایم  تعهد ،تولید مجوز  اعطای درمورد ، کشور که در این تعهد نامه مرکز نامیده می شود

کلیه قوانین و دستورالعملها و مصوبات جاری کشوور   و نمایم فعالیتو بخشنامه های مرکز  دستورالعملها ، ضوابط،قانونی مقررات طبق. 1

ها داستاندارو آیین نامه اجرایی آن و دستورالعملهای مرتبط همچنین  1831مصوب از جمله قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 

چنانچوه مرکوز در خصووص اجورای     . خصوص را اجرا نموایم این  بخشنامه ها و دستورات مرکز درو موازین فنی تولید کاالهای دخانی و 

 .مقررات مربوط به موارد مذکور درخواست ارائه گزارش نماید، ظرف حداکثر یک هفته گزارش الزم را ارائه نمایم

 .انجام دهم  هدستورالعمل ها و آئین نامه های مربوططبق شرایط تعیین شده در مجوز تولید با رعایت کامل را تولید کاالی دخانی . 2

 دخانی محصوالت روی بر (هالوگرام ) با رعایت دستورالعمل ابزار امنیت  را دریافتی (های  هالوگرام) ابزار های امنیت  نمایم می تعهد. 8

 .نمایم اقدام مقرر مهلت در دریافتی ( های هالوگرام )عودت ابزار های امنیت  به نسبت مرکز نظر با اینصورت غیر در ، نمایم الصاق

  .نمایم اقدام ظرف یک هفته،درخواستی گزارشاتسایر  و تولیدآمار ارائه به نسبت مرکز درخواست درصورت .4

 .نمایم خودداری اکیدا باشد داشته را دخانی کاالهای تبلیغ جنبه که( غیرمستقیم  و مستقیم از اعم) اقدام  هرگونه از. 1

 مجوز مواردی چنین در خواهد بود ساقط اعتبار درجه از مجوز تولید (شرکت فعالیت موضوع تغییر یا) شغل  تغییر اینکه از اطالع با .6

 .نمایم عودت مرکز به فوراً را  خود

و نقل و انتقال سهام خود را بالفاصله کتبواً بوه مرکوز    ( عملیاتی -اداری )آخرین تغییرات مربوط به مدیریت، شرکا، سرمایه، اقامتگاه . 7

 .اعالم نمایم

 و ممنووعیتی بورای همکواری بوا      منموی باشو    1887منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتوی مصووب سوال     مشمول قانون . 3

 .مهای دولتی و فعالیت در زمینه موضوع مجوز ندار دستگاه 

، کالً یوا جزئواً ،   اعم از انتقال، صلح، شراکت، وکالت و غیره تحت هیچ عنوانی  امتیاز و حقوق مجوز تولید را در طول مدت اعتبار مجوز. 9

 .                                          در داخل یا خارج کشور، بطور موقت یا دائمی به غیر واگذار ننمایم

در کلیه مراحل تولید ، همچنین درخصوص ثبت برند موضوع مجوز و یا عالئم مشابه آن در داخل و خوارج از کشوور مجووز الزم را از    . 10

 .نموده و هماهنگی الزم را با مالک برند بعمل آورممالک برند اخذ 

 کارشونا   تأییود  بوا  چنانچه ،مجوز  لغو بر عالوه حاضر، تعهدنامه مفاد از یک هر از تخلف درصورت که میدهم تام اختیار مرکز به. 11

   .دنمای جبران و تأمین اختیار، در اسناد محل از رأساً را وارده خسارت کل باشد گردیده وارد اینجانب طرف از خسارتی مرکز 

تعزیرات حکومتی راجع به قاچواق کواال و ارز،    اعمال  هقانون نحو 2ماده ( ب)درصورت احراز تخلف قاچاق کاالی دخانی مشمول بند . 12

 .شود مجوز تولید ابطال می

 م و نام خانوادیی متقاضینا                                                                                      

 تاهیخ ، مهر و اماا                


