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بمنظور دریافت مجوز توزیع کاالی دخانی از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که در این تعهدنامه (( مرکز )) نامیده
می شود ،شخص حقوقی :شرکت  ..........................با شماره ثبت ............................و شناسه ملی شماره ......................
و کد اقتصاای

 ...........................باه ممانناد ی و امضاا مااا (طبا رو ماماه رسامی ماور )........................

آقانان.....................................ا شمااره کد ملی ................................
شااخص حقیقاای  :آقااا .................................فر مااد  ................................تااارن تولااد ...................
شماره شناسنامه  ......................کد ملی شمااره.............آیرس................................:تلفن ............................ :
که ا انن پس به اختصار (( متقاضی )) مامیده می شوی ،مواری ذنل را جهت تو نع کاال یخامی یر کشور متعهد می ریی :
تعهدات متقاضی:

متقاضی متعهد می گردد :
 - 1کلیه قوانین و دستورالعملها و مصوبات جاری کشور و همچنین ضوابط ابالغی مرکز برنامه ریزی و نظارت برر دخانیرات
کشور را اجرا نماید .
 - 2از خرید ،فروش ،توزیع ،حمل ،جابجایی و نگهداری محصوالت دخانی قاچاق ،تقلبی و جعلی خودداری نماید .
 - 3از فروش و عرضه کاالی دخانی بصورت نخی ،باز و فلهای وهمچنین فروش کاالی دخانی به مصرف کننده نهایی و افراد
زیر  11سال خودداری نماید .
 - 4صرفاً محصوالت دخانی که دارای پیام بهداشتی متنی و تصویری و ابزار امنیت ( هالوگرام ) و دیگر الزامات مرکز را دارا
می باشد  ،عرضه نماید .
 - 5اطالعات و آمار و گزارشات مورد نیاز مرکز را در مهلت تعیین شده بطور دقیق تهیه و ارائه نماید.
 - 6تغییر آدرس یا تغییر شغل را در مهلت تعیین شده به مرکز اعالم نماید .
 - 7فقط درمحل کسب و آدرس اعالم شده به فعالیت توزیع کاالی دخانی بپردازد .
 - 1با بازرسان و ناظرین مرکز و سازمان صنعت ،معدن تجارت استان که به منظور نظارت بر اجرای تعهدات توزیع کننده از
محل کسب ،انبار ،دفتر ،مغازه و محصوالت دخانی موجود ،بازدید و حسب مورد نمونه برداری نمروده و اسرناد و دفراتر
مربوط را مالحظه و بررسی و در صورت ضرورت تصویر تهیه می نمایند ،بطور کامل و بدون قید و شرط همکاری نماید .
 - 9محصوالت دخانی را فقط بین اشخاص دارای مجوز توزیع و یا دارندگان جواز کسب خرده فروشی خوار بار فروش ،سقط
فروش و مواد غذایی و سوپرمارکت توزیع نماید  ( .شرکتهای پخش صرفاً اجازه توزیع و پخش کاال در برین دارنردگان
مجوز خرده فروشی در اصناف فوق را دارند).
- 11از تبلیغ محصوالت دخانی به هر صورت از مستقیم و غیر مستقیم خودداری نماید.
- 11متقاضی حق واگذاری مجوز به هر نحو را ندارد و مسئولیت و پاسخگویی کلیه بر عهده صاحب مجوز است.
 -11-1درصورت عدم انجام تعهدات از سوی دارنده مجوز توزیع ،مرکز
 درنوبت اول لغو موقت مجوز به مدت شش ماه. درنوبت دوم لغو موقت مجوز به مدت یکسال -درنوبت سوم ابطال مجوز
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اقدام خواهد نمود .درصورت عدم انجام تعهدات مراتب به مراجع قضایی ذیصالح اعالم و کلیه غرامات وارده بشرح بنرد 12
توسط مرکز وصول خواهد گردید.
- 12متقاضی در هنگام تحویل گرفتن مجوز توزیع به مبلغ  511 ،111 ،111ریال ( پانصد میلیون ریال ) سفته به مرکز تحویل و
مرکز را وکیل در وصول غرامات ناشی از عدم انجام تعهدات قرار داده است .
- 13پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی نظیر بیمه  ،مالیات و عوارض و غیره بر عهده متقاضری بروده و مرکرز هیچگونره
مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- 14چنانچه به تشخیص مرکز یا گزارش سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،یکی از موارد مندرج در بندهای ماده یر
آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی واقع شده باشد ،مطابق آئین نامه مذکور و اصالحیه های
آن عمل خواهد شد .بعالوه مرکز حق ابطال مجوز توزیع و اخذ غرامات از محل تضامین اخذ شرده و عنرداللزوم طررح
دعوی در مراجع قضایی را خواهد داشت.
- 15کلیه مندرجات این تعهدنامه مورد تایید ،قبول و تعهد اینجانب می باشد.

مام و مام خاموای ی :
تارن و امضا

