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 : حقیقی شخص

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

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

 ..................................پستی
 

 : حقوقی شخص

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

 ..........................................تشرک.....................به نمایندگی و امضا مجاز طبق روزنامه رسمی مورخ  ..............................................کدملی

 ............. :پستی کد و تلفن ، آدرس     ...........................تاریخ تأسیس  ..........................ثبت شماره به

 

مرکز برنامه ریزی و  شرایط و مقررات کلیه از  و آگاهی دخانیمحصوالت مطالعه و التزام به مفاد دستورالعمل واردات  ضمن

 : مینمایم  تعهد ،مجوز واردات اعطای درمورد نظارت بر دخانیات کشور که در این تعهد نامه مرکز نامیده می شود،

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

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

چنانچه مرکز در خصوص اجرای . دخانی را اجرا نمایم محصوالتهمچنین بخشنامه ها و دستورات مرکز درخصوص واردات 

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

 .نمایم خودداری باشد آن بر حاکم رسمی نظام علیه و توزیع شبکه از خارج که اقدامی گونه هر از. 2

 .خودداری نمایم نموده ممنوع را آنها و توزیع واردات مرکز کهمحصوالت  دخانی  توزیع و واردات از .8

 .نمایم خودداری اکیدا قاچاق دخانیمحصوالت   هرگونه واردات و فروش و عرضه به اقدام از. 4

 .نمایم توزیع را فارسی زبان به مصوب بهداشتی پیامو ( هالوگرام ) ابزار امنیت مرکز  دارای وارداتی دخانیمحصوالت   صرفاً. 1

 .نمایم رعایت را مرکز سوی از شده تعیین عاملیت اعتبار مدت. 6

 .نمایم اقدام نیاز، مورد گزارشات و آمار ارائه به نسبت مرکز درخواست درصورت. 7

 .نمایم خودداری اکیدا باشد داشته را دخانی کاالهای تبلیغ جنبه که(  غیرمستقیم و مستقیم از اعم)  اقدام هرگونه از .3

 ساقط اعتبار درجه از مجوز واردات (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

 با اینصورت غیر در ، نمایم وارد و الصاق دخانی محصوالت برروی را دریافتی ( های هالوگرام) ابزار های امنیت  نمایم می تعهد. 11

 .نمایم اقدام مقرر مهلت در دریافتی ( های هالوگرام )ابزار های امنیت  عودت به نسبت مرکز نظر

 .ننمایم اقدام دخانیمحصوالت   واردات به نسبت،  مجوز اخذ بدون. 11

 تأیید با چنانچه ،مجوز   لغو بر عالوه حاضر، تعهدنامه مفاد از یک هر از تخلف درصورت که میدهم تام اختیار مرکز به. 12

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

 .دنمای
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محصول ، همچنین درخصوص ثبت برند موضوع مجوز و یا عالئم مشابه آن در در کلیه مراحل اعم از واردات ، توزیع و فروش . 18

 .مداخل و خارج از کشور مجوز الزم را از مالک برند اخذ نموده و هماهنگی الزم را با مالک برند بعمل آور

، کالً  راکت، وکالت و غیرهاعم از انتقال، صلح، شتحت هیچ عنوانی  مجوزاعتبار در طول مدت  را امتیاز و حقوق مجوز واردات . 14

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

 

 نام و نام خانوادگی متقاضی                                                            

 تاریخ ، مهر و امضا                                                                                                                                                                                                                     


