
 دبخشنامه گمرک در خصوص وجه تمایز سیگارهای اصلی و جعلی یک برن

923887/98/168 

15/07/1398 

 

 یکلیه گمرکات اجرای

 

 مبا سالم و احترا

مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز ستاد مرکزی مبارزه  98/6/30مورخ  98/12283به پیوست تصویرنامه شماره ص/

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیر شرکت دخانیات  98/5/23مورخ  98/3240703با قاچاق کاال و ارز منضم به نامه های شماره 

 جعلی و اصلی سیگارهای تمایز وجه بر مبنی پارسیان آی تی جی شرکت 98/6/3 – 98ب//831و  98/4/2 -98/ب  172ایران و 

 مقررات کامل رعایت با و مذکور نامه مفاد وفق مورد به نسبت فرمایید دستور است خواهشمند ارسال مذکور شرکتهای به مربوط

 .نمایند اقدام و رسیدگی

 هق آزاد و ویژمناط امور و واردات مرکز کل مدیر –علی وکیلی 

 

مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  98/6/30مورخ  98/12283متن نامه شماره ص/

 زکاال و ار

 ردبیران محترم کمیسیون های برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان های سراسر کشو

 

 مسالم علیک

اعضای اصلی ستاد ( و با  106) مصوب جلسه  "برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کاالهای دخانی  "با احترام در اجرای 

مجموعه اهداف کمی راهبردها برنامه های کالن و اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال و ارز در استان های  "عنایت به ابالغ 

شرکت جی  98/6/3مورخ  98ب//318و  98/4/2تاریخ  98ب//172به پیوست تصویر نامه های شماره ی  " 98سراسر کشور در سال 

( اونیکس – 1 جی – ساتر – کمل – مگنا –تی آی پارسیان ) تولید کننده و نماینده قانونی سیگارت با نشان های تجاری وینستون 

ان پارسیان ) تولید کننده و نماینده قانونی سیگارت با نشان های ایر دخانیات شرکت 98/5/23 مورخ 98/3240703 شماره نامه و

 می ارسال مذکور شرکتهای به مربوط جعلی و اصلی سیگار تمایز وجه اعالم بر مبنی.... (  و – فروردین – زیکا – بهمن –تجاری تیر 

موضوع این  98/3/4مورخ  98/10665ه ص/شمار به دخانی کاالی نگهداری و حمل و فروش و خرید ضوابط ابالغ به عنایت با. شود

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده که در بسته بندی متفاوت و  18ماده  4تخلف مصادیق عدم رعایت ضوابط دستورالعمل تبصره 

مونه های با عنایت به مضرات مضاعف و آلودگی باالی ن.به شکل جعلی در استان های مختلف کشور در سطح عرضه توزیع شده است

و توزیع  جعلی خواهشمند است ضمن اتخاذ تمهیدات الزم به منظور پیشگیری و تشدید اقدامات نظارتی بر مبادی ورد و انبارش

 از پیشگیری دفتر کل مدیر –امیر محمد پرهام فر . موضوع در دستور کار تیم های بازرسی قرار گرفته و نتایج به ستاد منعکس شود

 زار و کاال قاچاق

 



 

 

 نشرکت دخانیات ایران پارسیا 98/5/23مورخ  98/3240703متن نامه شماره 

 یجناب آقای معروف خان

 رریاست محترم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشو

 مسالم علیک

ین مشاهدات و مچنه و بوشهر – اصفهان –احترما با عنایت به گزارشات واصله از برخی استان ها مانند کردستان و آذربایجان غربی 

وچک ) طرح بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان اعزامی این شرکت به استان های مزبور مالحظه گردید که سیگارت بهمن ک

راساس اخبار و بآدم ( بهمن متوسط ) طرح آدم و ریه ( در بازارهای استانهای مذکور از نوع جعلی توزیع و عرضه می گردند که 

ر منتقل می و مبادی ورودی آن از کشور عراق و در شهرهای مرزی بوده و سپس به سایر استان های کشواطالعات به دست آمده 

و  اقتصاد کشور شوند. لذا از آنجاییکه توزیع اینگونه محصوالت موجبات تحمیل خسارتهای فرائان به شبکه های توزیع و فروش ,

اهشمند است ت این شرکت را تحت الشعاع قرار می دهد. علیهذا خوسالمت آحاد مردم جامعه را فراهم می سازد و فروش محصوال

 .دستور فرمایید ضمن اعمال اقدامات الزم در این خصوص از نتایج حاصله این شرکت را مطلع نمایند

 :ضمنا چند آیتم مربوط به وجه تمایز نمونه اصلی از جعلی وفق جدول ذیل تقدیم حضور می گردد

  :آدم و ریهمشخصات بهمن متوسط طرح 

 در هالوگرام نوع اصلی پس از تابش نور UV  لیاف های کاغذ اکلیه آیتم های تعبیه شده از قبیل تغییر رنگ برج میالد و

 .هالوگرام مشاهده می گردد ولی در نمونه جعلی هیچ گونه آیتمی روئت نمی شود

  صل نمی گرددولیکن در نمونه جعلی هیچگونه تغییری حاترموکپل هالوگرام نوع اصلی در برابر حرارت تغییر رنگ داده. 

 قطر فیلتر نخ نوع اصلی ضخیم تر از نمونه جعلی می باشد. 

 اشدبتر و برش آن منظم تر و دقیق تر از نوع جعلی می  سلفون دور باکس سیگارت بهمن متوسط نوع اصلی باریک 

 

 

 :بهمن کوتاه طرح آدم

  پس از تابش نوردر هالوگرام نوع اصلی UV  لیاف های کاغذ میالد و اکلیه آیتم های تعبیه شده از قبیل تغییر رنگ برج

 .مشاهده می گردد ولی در نمونه جعلی هیچ گونه آیتمی روئت نمی شود هالوگرام

 ل نمی گرددصترموکپل هالوگرام نوع اصلی در برابر حرارت تغییر رنگ داده ولیکن در نمونه جعلی هیچگونه تغییری حا. 

 قطر فیلتر نخ نوع اصلی ضخیم تر از نمونه جعلی می باشد. 

 بوی حاصل از مصرف نخ نمونه اصلی طبیعی و مطبوع بوده ولی نمونه جعلی اینگونه نمی باشد. 

 همدیر هیئت رئیس نایب و عامل مدیر –محمد رضا خاک کار 


