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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو
 

 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز  ١٣٤ابالغ مصوبات جلسه شماره   موضوع: 
 

 با سالم؛ 

شماره            نامه  پیوست  به  مورخ  5078/14احتراما،  اتاق    14/06/1401/ص  ها  تشکل  و  ها  استان  محترم  معاون 

با   ١٣٤ابالغ مصوبات جلسه شماره    "بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع   ستاد مركزي مبارزه 

 جهت استحضار ارسال میگردد .  " قاچاق كاال و ارز
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دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً بدینوسیله مصوبات جلسه شماره ١٣٤ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به تائید ریاست محترم 

جمهوری رسیده و در مرداد ماه سال جاری به منظور اجراء، ابالغ گردیده است،  به همراه " برنامه های اجرایی مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز ١٤٠١" جهت استحضار و انعکاس به اعضای محترم تشکل به پیوست ایفاد می گردد.

 با توجه به آنکه مستندات اجرای موارد فوق الذکر بایستی به صورت دوره ای به دبیرخانه مربوطه گزارش 

گردد، صدور دستور مقتضی جهت جمع بندی نظرات اعضای محترم تشکل و ارسال آن به این معاونت تا روز 

چهارشنبه مورخ ٣٠ شهریورماه سال جاری، موجب امتنان خواهد بود.

-بندهای ردیف ٤-٥-٦-٧ و ٨ مندرج در مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

-بندهای ردیف ١٠- ١١-٥٤- ٥٧-٦٧- ٧٠ و ٩١ مندرج در برنامه های اجرایی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ١٤٠١

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/














 ریاست جمهوری 

 ارز ستاد مرکزی مبارزه با اقچاق کاال و

 

 

  

 ربانهم اهی اجرایی 
 مبارزه با اقچاق کاال و ارز 

 1041سال 



 

 

 





 مقدمه :
 

 

رأثیر مخرب   ر امر رالیدج ریارت قاچاق کاال و ارز متأثر از ریشه  اا و لل  و لاام  واااواا  اهام  اقتدها تج ریارتج نرا،  ج ااتیال ج قیاق ج قیای  و ااتیام  اکه ک     

مال (  بر ای   کت اه اای  ک  ب  احات  خی  است،دج وااب اکه ک  ایش و کها خا  را  ر قاااا ج ااهتاا  و کهرمای  ورارت  ار  و ق ف نرمار را ر ممیا اای ) دمد هل  ال  

 این م ارزه ایفا ایای،د.  

کال ج کیاکه اات کل  اقتدا  میاومت  را مدا) ایا ه ک   02ایام ایهارت اکه م  ایرار برات رن  مشک ت اقتدا ت کشار و رحیف اادا  ک،د چشا ااداز   با راا  ب  آاک 

لیکن باید پریرنه یک  از مااا  رحیف اقتدا  میاومت ج ممی  قاچاق کاال و ارز اکه لرا م ارزه قاق  با شرنه و لداله ایز ب  ایار م  رو ج ترین اقتدا ت کشار  ر مسیر پی ک

 این پدیده اامج مدداق بارز مدیریه اها ت و ایازم،د باور و لزم مل  اکه.  

ر   اال و ارز ایز ب  ل،اار اها ت نرا قاه ات و متشهک  از اها اات یت رب  قاات که  واا  و بخش خدا   برات رحیف نرمار را ر ممیا اای ) و  کهتا  مرکزت م ارزه با قاچاق ک 

با پدیده قاچاق کاال و ارز را  ر  وره  کهیاکهتهات کل  براام  اشا راکم ج پیش یرت ااای،داا  و میابل  باز اراده   85قااار م ارزه با قاچاق کاال و ارز و ب،د  20و  3اارات ما ه 

 ریزت ادنی،دت را اایام  ا ه اکه. ادید نمالیه خا   ر  کتار کار قرار  ا ه و برات کااش مستیر قیا آر براام 

رج م،د رأکیدات ریاکه محترم ایهارت واین پدیده اام و مخر)  ر کها  اارت ایز با اممار ایر ب  بیااات و نرامین میام ممیا را رت دمد هل  المال ( پیرامار م ارزه ادت با  

ک  با ایکارت  کت اه اات لیا کتا  رهی  ادهج با  «2022براام  اات اارای  م ارزه با قاچاق کاال و ارز کا   »ج  ما ه ات پیش یرت و میابل  با قاچاق کاال و ارز 9 ر  کهتارالمی   

و  رکیی  اارات قااار م ارزه با قاچاق کاالایز  و رکتهات  ااش ب،یار  ر پیش یرت و میابل  با قاچاق کاال و ارزرویکر  رحیف اهمار کها  و اکتفا ه قداکیرت از راار اخ  ار و ا  

  اات اارای  آر ب  کلی   کت اه اا و اها  اات یت رب  و لیا کتا  اهه اارا اب غ م  ور  .اام ارز و آئین

 
  



 

 

 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

1 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

ارتقاء ساز و کار 

شناسایی و مبارزه 

سیستمی با کاالهای 

 قاچاق

ایجاد دسترسی به سامانه های 

 نیتدستگاههای عضو به پلیس ام

اقتصادی بر اساس سند استقرار 

 پلیس در گمرکات کشور

 فراجا

وزارت صمت، 

سازمانهای 

راهداری و حمل و 

نقل جاده ای، 

بنادر و 

دریانوردی، 

 گمرک ج.ا.ا 

تعداد وب 

 سرویس
 تا پایان سال

2 

تکمیل اجرای طرح دیسپچینگ 

 انبار های نفت در حوزه موجودی

مخازن و میترینگ سکوهای 

 یبارگیر

شرکت مادر تخصصی برق 

حرارتی، شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی

سازمان برنامه و 

بودجه کشور، 

 واجا

درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

3 

تکمیل استقرار و بهره برداری از 

ناسایی و مبارزه با کاالی سامانه ش

 قاچاق 

 واجا 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 لتا پایان سا

4 

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای روشهای 

اختصاصی پیشگیری و 

مقابله با قاچاق کاالهای 

 11ماده 4موضوع تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

فروش حمل و نگهداری خرید، 

 م خانگی لواز

وزارت صمت و اتاق اصناف 

 ایران

وزارت اطالعات، 

سازمان تعزیرات 

 حکومتی و فراجا

 تا پایان سال درصد اجرا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

5 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای روشهای 

پیشگیری و اختصاصی 

مقابله با قاچاق کاالهای 

 11ماده 4موضوع تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

، فروش، حمل و نگهداری دام خرید

 زنده 

 وزارت جهاد کشاورزی
فراجا، تعزیرات و 

 وزارت اطالعات 
 تا پایان سال درصد اجرا

6 

ابط اجرای کامل دستورالعمل ضو

خرید، فروش، حمل و نگهداری 

 دارو، مکمل ها و تجهیزات پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

فراجا، تعزیرات، 

وزارت اطالعات،  

 وزارت صمت 

 تا پایان سال درصد اجرا

7 

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

هداری خرید، فروش، حمل و نگ

 فرآورده ها و مشتقات نفتی 

، جهاد وزارت نیرو

کشاورزی، راه و شهرسازی، 

صمت و شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی

 واجا، فراجا
درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

1 

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

ش، حمل و نگهداری خرید، فرو

 محصوالت دخانی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

فراجا، تعزیرات، 

 وزارت اطالعات
 ان سالتا پای درصد اجرا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

9 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای روشهای 

اختصاصی پیشگیری و 

مقابله با قاچاق کاالهای 

 11ماده 4موضوع تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز

ب و ابالغ ضوابط تدوین، تصوی

 برای آرد  11ماده  4بصره ت

وزارت جهاد کشاورزی+ 

 وزارت صمت

فراجا، تعزیرات و 

 واجا
 تا پایان سال تدوین ضوابط

11 

تدوین و اجرای کامل دستورالعمل 

ضوابط خرید، فروش، حمل و 

 نگهداری طال و فلزات گرانبها

بانک مرکزی + وزارت 

 صمت 

فراجا، تعزیرات، 

اق اصناف واجا، ات

 و اتاق بازرگانی

درصد اجرای 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

11 

تدوین و اجرای کامل دستورالعمل 

ضوابط خرید، فروش، حمل و 

 نگهداری پوشاک و منسوجات

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

فراجا، تعزیرات، 

واجا، اتاق اصناف 

 و اتاق بازرگانی

درصد اجرای 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

12 

تدوین و اجرای طرحهای 

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

تهیه و اجرای طرح شفاف سازی و 

رصد کاالهای اساسی در سامانه 

 جامع تجارت

وزارت صمت و جهاد 

 کشاورزی
 تا پایان سال تعداد طرح  واجا و فراجا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

13 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

کار ارتقاء سازو

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای طرحهای 

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

اصالح ضوابط ثبت و ارسال 

اطالعات دامهای عشایری به 

دستگاههای ذی ربط هنگام ورود 

عشایر به استانهای مرزی به منظور 

 دامپیشگیری از قاچاق 

 واجا و فراجا  وزارت جهاد کشاورزی
درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

14 

تدوین دستور العمل به منظور 

تمییز دادن محصوالت زراعی تولید 

داخل از نمونه های وارداتی  توسط 

 دستگاههای کاشف

 دبیرخانه ستاد

وزارت صمت، 

فراجا، واجا، 

سازمان تعزیرات 

حکومتی، جهاد 

کشاورزی، 

ازمان جمع س

آوری و فروش 

اموال 

 تملیکی،گمرک

تدوین 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

15 
ایجاد قرارگاه مبارزه با قاچاق 

 کاالهای اساسی کشاورزی 
 وزارت جهاد کشاورزی

وزارت اطالعات،  

فراجا، سازمان 

اطالعات سپاه، 

 صمت

 تا پایان سال ایجاد قرارگاه

16 
یص بهره برداری از سامانه تشخ

 فرآورده های نفتی ماهیت 

سازمان ملی استاندارد 

 ایران و وزارت نفت

واجا، گمرک، 

 صمت

بهره برداری از 

 سامانه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

17 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

های تدوین و اجرای طرح

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

اتصال نیروگاهها به خطوط لوله 

 انتقال نفت گاز
 شرکت ملی پخش

سازمان برنامه و 

بودجه 

کشور،شرکت مادر 

تخصصی برق 

 حرارتی

 تا پایان سال تعداد نیروگاه

11 

ایجاد اطلس کشاورزی برای 

تخصیص سوخت بر اساس سطح 

 زیر کشت

 اد کشاورزیوزارت جه
شرکت ملی 

 پخش، فراجا واجا
 تا پایان سال  ایجاد اطلس

19 

تکمیل و استقرار سامانه های 

تخصیص سوخت بر اساس پیمایش 

حمل و نقل درون شهری و در 

 برون شهری

وزارت نفت، وزارت کشور، 

 وزارت راه و شهرسازی

دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال

21 
توسعه و هوشمندسازی سامانه 

 درخواست فرآورده های نفتی

واجا، شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی ایران

صمت، جهاد 

کشاورزی و راه و 

 شهرسازی

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال 

21 

تکمیل اجرای تخصیص سوخت بر 

اساس پیمایش در حمل و نقل 

 درون شهری و برون شهری

ت کشور، وزارت نفت، وزار

 وزارت راه و شهرسازی
 فراجا، واجا

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

22 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای طرحهای 

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

صالح، ارتقاء و اجرای کامل ا

دستورالعمل روش مدیریت سوخت 

 ناوگان حمل و نقل عمومی

وزارت راه و شهرسازی، 

 وزارت نفت و وزارت کشور
 فراجا، واجا

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال

23 

اصالح و بهینه سازی نظام  

تخصیص و توزیع فرآورده های 

نفتی در بخش های حمل و نقل، 

زی، زیربنایی و صنعت، کشاور

آیین  44نیروگاهی )در اجرای ماده 

قانون  6و  5نامه اجرایی مواد 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز(

وزارت راه و شهرسازی + 

وزارت جهاد + وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، 

نیرو و شرکت ملی پخش 

 فرآورده های نفتی 

 تا پایان سال  میزان تخصیص واجا  

24 
ح تسجیل اجرای کامل طر

 شناسایی ماشین آالت کشاورزی
 وزارت جهاد کشاورزی

شرکت ملی 

پخش، فراجا 

)راهور(، استاندارد 

 و واجا

تعداد ماشین 

 آالت
 تا پایان سال 

25 

تکمیل اجرای طرح های مقابله با 

کاالهای محرز قاچاق )پوشاک، 

قطعات لوازم خانگی، دخانیات ،

 یدکی و اقالم سالمت محور( 

واجا+ تعزیرات فراجا+ 

حکومتی+ وزارت صمت+ 

اتاق اصناف+گمرک+اموال 

 تملیکی

 میزان کشفیات -
مستمر تا 

 پایان سال

26 

تهیه و تدوین دستورالعمل در 

زمینه مدیریت حمل و بهره برداری 

 از گونه های جنگلی و مرتعی

 واجا و فراجا وزارت جهاد کشاورزی
تدوین و ابالغ 

 دستور العمل
 لتا پایان سا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

27 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء مقابله با 

توزیع و عرضه 

 کاالی قاچاق

ایجاد ساز و کار مناسب 

به منظور افزایش توان 

شناسایی و کشف کاالی 

 قاچاق در فضای مجازی

تدوین، تصویب و اجرای برنامه 

جامع پیشگیری و مقابله با خرید، 

 قاچاق فروش، عرضه و تبلیغ کاالی

 در فضای مجازی*

 وزارت صمت

بانک مرکزی، اتاق 

اصناف، فراجا و 

 واجا

 تا پایان سال درصد اجرا

21 
تجهیز و تقویت ساز و 

کار هوشمند شناسایی به 

منظور پایش کاالهای در 

سطح عرضه با اولویت 

  13اجرای ماده 

تکمیل اجرای طرح شناسه 

برای کاالهای سالمت رهگیری 

 محور و دخانی

وزارت بهداشت+ وزارت 

 صمت
 تا پایان سال تعداد شناسه واجا

29 

تکمیل طرح تخصیص شناسه کاال 

به گروه کاالیی لوازم خانگی، 

سیمکارت خور و نساجی، تجهیزات 

 لوازم یدکی خودرو 

 وزارت صمت
اتاق اصناف و 

 سازمان استاندارد
 تا پایان سال تعداد شناسه

31 
ارتقاء و بهبود 

مدیریت فرآیند 

اموال مکشوفه 

 قاچاق

های تقویت، تجهیز محل

نگهداری و ساماندهی و 

هوشمند سازی فرآیند 

 مدیریت کاال

موجود در تعیین تکلیف کاالهای 

 انبارهای اموال تملیکی 

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

صمت+بهداشت 

+استاندارد+جهاد 

کشاورزی 

+تعزیرات+ قوه 

 قضاییه 

 میزان کاالها
مستمر تا 

 پایان سال

31 
اری از تکمیل استقرار و بهره برد

 سامانه جامع اموال تملیکی

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی 

دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

32 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء و بهبود 

فرآیند مدیریت 

فه اموال مکشو

 قاچاق

های تقویت، تجهیز محل

نگهداری و ساماندهی و 

هوشمند سازی فرآیند 

 مدیریت کاال

تدوین دستورالعمل نحوه تحویل، 

تحول، نگهداری و تعیین تکلیف 

کاالهای مکشوفه به ظن قاچاق از 

 یگانهای کاشف

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

وزارت اقتصاد + 

واجا+ تعزیرات+ 

بورس فراجا + 

کاال + صمت + 

جهاد کشاورزی + 

 بهداشت

تدوین دستور 

 العمل
 تا پایان سال

33 

ساماندهی، تجهیز و توسعه 

ع انبارهای نگهداری کاالهای موضو

 قانون مبارزه با کاالی قاچاق  

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

سازمان برنامه و 

بودجه و سازمان 

امور اداری و 

 استخدامی 

 اد انبارهاتعد
مستمر تا 

 پایان سال

34 

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

های ارتقاء فعالیت

اطالعاتی و عملیاتی برای 

شناسایی و برخورد با 

 قاچاق سازمان یافته

اجرای طرح های مقابله با قاچاق 

ز و مهم کاال در خور های غیرمجا

 در نوار ساحلی جنوب کشور

فراجا) پلیس امنیت 

قتصادی و ا

 مرزبانی(+واجا+سپاه

 میزان کشفیات سازمان بنادر
مستمر تا 

 پایان سال

35 
ایستگاههای تکمیل و تجهیز 

 بازرسی دارای اولویت 
 فراجا

سازمان برنامه و 

 بودجه
 تعداد ایستگاه

مستمر تا 

 پایان سال

36 

شناسایی و برخورد با باندها و 

های قاچاق کالن و سازمان  شبکه

 ه یافت

فراجا، واجا، سازمان 

 اطالعات سپاه 

بانک مرکزی+ 

بیمه مرکزی + 

قوه قضائیه + 

تعزیرات و وزارت 

 اقتصاد 

 تعداد باندها
مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

37 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

های ارتقاء فعالیت

اطالعاتی و عملیاتی برای 

شناسایی و برخورد با 

 قاچاق سازمان یافته

تشکیل و راهبری قرارگاههای 

مرکزی و استانی مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز با هدف ارتقای کیفی و 

هماهنگی اجرای مأموریت ها در 

 سطح نیروهای مسلح

 تا پایان سال تشکیل قرارگاه نیروهای مسلح ستاد کل نیروهای مسلح

31 
تعیین مصادیق و  تدوین آیین نامه

 ضوابط ظن به قاچاق کاال و ارز
 دبیرخانه ستاد

واجا، فراجا، 

سازمان اطالعات 

سپاه،  وزارت نفت 

، صمت ،جهاد 

کشاورزی، 

 بهداشت و گمرک

تدوین آیین 

 نامه
 تا پایان سال 

39 

شناسایی و برخورد با انبارها و 

مراکز نگهداری و دپوی غیرمجاز 

 کاالهای قاچاق

 صمت 

جا، فراجا، وا

سازمان اطالعات 

 سپاه،

تعداد انبارهای 

غیرمجاز 

 شناسایی شده 

 تا پایان سال 

41 

تدوین دستورالعمل توقیف وسائط 

نقلیه عمومی مسافربری مورد 

 استفاده در حمل و نقل قاچاق کاال

 دبیرخانه ستاد 
وزارت راه و شهر 

 سازی 

تدوین دستور 

 العمل
 تا پایان سال

41 

و تجهیز سخت تقویت 

افزاری و نرم افزاری 

های دستگاهها و یگان

 کاشف

تقویت و تجهیز یگانهای پلیس 

ادی ، مرزبانی و امنیت اقتص

 دریابانی فراجا 

 فراجا

سازمان برنامه و 

بودجه و وزارت 

 کشور 

تعداد یگانهای 

 تجهیز شده

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

42 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

تقویت و تجهیز سخت 

افزاری و نرم افزاری 

های دستگاهها و یگان

 کاشف

ایجاد دسترسی اعالمی به سامانه 

های فراجا برای تامین نیازمندی 

اطالعاتی سامانه شناسایی و مبارزه 

با کاالی قاچاق بر اساس اعالم نیاز 

 ستاد

 واجا فراجا

تعداد اقالم 

اطالعاتی ارائه 

 شده 

 تا پایان سال

43 

ایجاد دسترسی استعالمی به سامانه 

پالک فراجا برای تسجیل ادوات و 

 ماشین آالت کشاورزی

 فراجا
دستگاههای عضو 

 ستاد

تعداد 

استعالمات 

مثبت ارائه 

شده به وزارت 

 نفت

 تا پایان سال

44 

ایجاد دسترسی به سامانه پرونده 

زارت امور های قاچاق برای و

اقتصادی و دارایی جهت تسریع در 

 وصول عایدات دولت

سازمان تعزیرات حکومتی، 

قوه قضائیه، وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی 

ستاد، وزارت 

ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تعداد وب 

 سرویس

پس از 

استقرار کامل 

 سامانه

45 

ایجاد دسترسی استعالمی به سامانه 

محموالت »رصد محموالت نفتی 

برای « ارسالی از انبارهای نفت

فراجا به منظور شناسائی و پایش 

های تردد ناوگان حامل فرآورده

 نفتی در مسیرهای مواصالتی کشور

 ستاد وزارت نفت+ فراجا

تعداد 

استعالمات 

مثبت ارائه 

 شده 

 تا پایان سال

46 

بهبود و ارتقاء 
کیفیت تشکیل، 

رسیدگی به 
های پرونده
اجرای قاچاق و 

 احکام 

راه اندازی و بهره برداری 

از سامانه جامع 

 های قاچاقپرونده

تکمیل استقرار و بهره برداری از 

مع پرونده های قاچاق سامانه جا

 کاال و ارز 

 سازمان تعزیرات حکومتی 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

47 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 ارندهبازد

بهبود و ارتقاء 

کیفیت تشکیل، 

رسیدگی به 

های پرونده

قاچاق و اجرای 

 احکام 

ایجاد سازوکار الزم برای 

ارتقاء و بهبود فرآیند و 

عملکرد واحدها اجرای 

 احکام

تکمیل استقرار کارکنان آموزش 

دیده فراجا در واحدهای اجرای 

کام قوه قضائیه و تعزیرات اح

 حکومتی

 فراجا

،  قوه قضاییه

سازمان تعزیرات 

 حکومتی

 تعداد شعب
مستمر تا 

 پایان سال

41 

تسریع در اجرای احکام قاچاق کاال 

و ارز از طریق کارگروه نظارتی 

قانون  11ماده  موضوع بند چ

 مبارزه با قاچاق 

قوه قضاییه )دادستانی کل 

 کشور(

ستاد+ تعزیرات 

حکومتی+ فراجا+ 

 واجا

درصد احکام 

 اجرا شده

ا مستمر ت

 پایان سال

49 
ایجاد و توسعه شعب 

 تخصصی مبارزه با قاچاق

ایجاد شعب ویژه رسیدگی به 

کاال و ارز در پرونده های قاچاق 

 شهرهای فاقد شعبه 

 تعداد شعب  - سازمان تعزیرات حکومتی 
مستمر تا 

 پایان سال

51 

سازماندهی و روشمند 

نمودن نحوه شناسایی  

اموال متهمان و 

اچاق کاال و محکومان ق

ارز با بهره برداری از 

سامانه های هوشمند در 

و  39راستای اجرای مواد 

 قانون  41

تدوین دستور العمل نحوه شناسایی 

اموال متهمان و محکومان پرونده 

 های ملی و مهم

 دبیرخانه ستاد

واجا+ اطالعات 

سپاه + فراجا+ قوه 

قضائیه + تعزیرات 

 حکومتی

تدوین 

 دستورالعمل

تا مستمر 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

51 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود و ارتقاء 

کیفیت تشکیل، 

رسیدگی به 

های پرونده

قاچاق و اجرای 

 احکام 

سازماندهی و روشمند 

نمودن نحوه شناسایی  

اموال متهمان و 

محکومان قاچاق کاال و 

ارز با بهره برداری از 

سامانه های هوشمند در 

و  39رای مواد راستای اج

 قانون  41

ده رسیدگی به پرون تعیین تکلیف و

 های ملی و مهم

قوه قضاییه و تعزیرات 

 حکومتی
 تعداد پرونده واجا+ فراجا+ سپاه

مستمر تا 

 پایان سال

52 

ساماندهی مقابله 

با نقاط آلوده به 

 قاچاق

تدوین و اجرای طرح 

جامع پاالیش سرزمینی 

 مناطق آلوده به قاچاق

طرح برخورد با برندهای اجرای 

محرز قاچاق کاالهای دخانی و 

آوری آنها از سطح عرضه و جمع 

 انبارها

 صمت + فراجا + واجا

سازمان تعزیرات 

حکومتی و 

سازمان جمع 

آوری و فروش 

 اموال تملیکی 

 تعداد پرونده
مستمر تا 

 پایان سال

53 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

سهم تولید ارتقاء 

ملی دارای مزیت 

نسبی در تامین 

 نیاز داخلی

ایجاد ساز و کارهای 

توازن بین عرضه و تقاضا 

کاالهای در معرض 

 قاچاق

تدوین برنامه جامع حمایت از 

تولید، پیشگیری و مبارزه با قاچاق 

 نوشت افزار و اسباب بازی

 صمت

اتاق اصناف، 

استاندارد ،فراجا و 

 بانک مرکزی

درصد اجرای 

 رنامهب
 تا پایان سال

54 

ایجاد ساز و کارهای 

های تولید کاهش هزینه

 داخلی

حمایت و رفع موانع تولید داخلی 

کاالهای دارای مزیت و قاچاق پذیر 

خانگی،  )پوشاک و نساجی، لوازم

 لوازم یدکی خودرو و ...(

 وزارت صمت 

اتاق اصناف و 

بازرگانی ،بانک 

 مرکزی  

میزان افزایش 

 تولید

ر تا مستم

 پایان سال

55 

تدوین برنامه راهبردی توسعه 

صنعت آرایشی و بهداشتی و رفع 

موانع تولید در این صنعت با اولویت 

 تامین مواد اولیه ) بالک و ...(

 صمت
بهداشت، 

 استاندارد، ستاد
 تدوین برنامه

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

56 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

قیح، اصالح و تن

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرایند 

 صادرات و واردات

ایجاد امکان صدور هشدار سیستمی 

در سامانه جامع تجارت به منظور 

پایش مجوزهای ارائه شده برای 

واردات کاال های اساسی بیش از 

 نیاز واقعی کشور

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت

ستگاههای عضو د

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه تجارت
 تا پایان سال

57 

اصالح و بهبود فرایندهای مربوط به 

 1واردات قانونی کاال با توجه به بند 

دستورالعمل پیشگیری و مقابله با 

قاچاق کاال و ارز ابالغی ریاست 

 محترم جمهوری

 1اعضاء کمیسیون ماده 

آیین نامه صادرات و 

مت، اقتصاد، واردات ) ص

گمرک، اتاق بازرگانی، 

 جهاد و تعاون (

بهداشت+بانک 

مرکزی+برنامه و 

 بودجه

تعداد فرایند 

 اصالح شده

مستمر تا 

 پایان سال

51 

انجام پیش بینی های تخصصی به 

منظور تخمین نیاز واقعی کشور به 

کاالهای اساسی و استراتژیک در 

حوزه محصوالت دامی ، زراعی و 

ئه گزارشات تخصصی در طیور و ارا

 این خصوص

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت
 گمرک، صمت

تعداد گزارشات 

تخصصی ارائه 

 شده 

 تا پایان سال

 گمرک ج.ا.ا اصالح و ارتقای قانون امور گمرکی 59
دستگاههای 

 ذیربط

اصالح و ابالغ 

 قانون جدید
 تا پایان سال 

61 
اصالح نظام ارزشگذاری کاالهای 

 وارداتی
 گمرک ج.ا.ا

واجا + وزارت 

صمت + بهداشت 

 + جهاد کشاورزی  

 شش ماه اصالح نظام

61 
اصالح و ارتقای قانون مقررات 

 صادرات و واردات
 وزارت صمت 

اعضاء کمیسیون 

 1ماده 

اصالح و ابالغ 

 قانون جدید
 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

62 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

 ح وتنقیح، اصال

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرایند 

 صادرات و واردات

اصالح و ارتقای قانون ساماندهی 

 مبادالت مرزی
 وزارت صمت 

وزارت کشور 

+گمرک + واجا + 

فراجا + بانک 

 مرکزی

اصالح و ابالغ 

 قانون جدید
 تا پایان سال 

63 

مشخص تدوین برنامه صادراتی 

برای هر گروه کاالیی ضمن توجه 

همزمان به بازارهای داخلی و 

 صادراتی

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت
 گمرک، صمت

تعداد برنامه 

 تدوین شده
 تا پایان سال

64 

تعیین دقیق میزان تقاضای مصرف 

کاالهای اساسی به تفکیک هر 

 استان

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت
 گمرک

تعداد گزارشات 

ارائه تخصصی 

شده پیرامون 

میزان تقاضای 

مصرف کاالهای 

اساسی به 

تفکیک هر 

 استان

 تا پایان سال

65 

بازنگری اساسی و تجمیع ضوابط 

تجاری محدود کننده تجارت 

 رسمی

 وزارت صمت 

گمرک + واجا + 

بانک مرکزی + 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

تعداد بخشنامه 

ها و 

 دستورالعمل ها 

 تا پایان سال 

66 

مدیریت ثبت سفارش کاال بر اساس 

درآمدهای ارزی، اولویت ها 

وتقاضای کاالیی بویژه کاالهای 

 قاچاق پذیر

 وزارت صمت 

بانک مرکزی + 

واجا + گمرک + 

 ستاد 

میزان  -1

 -2تخصیص ارز

میزان واردات 

 کاال

 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

67 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

 ح وتنقیح، اصال

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرایند 

 صادرات و واردات

تعیین شرایط و نحوه اعطای مجوز 

در خصوص واردات کاال با عالمت 

 تجاری ایرانی

 وزارت صمت 
گمرک + واجا + 

 اتاق بازرگانی  
 سه ماه تعداد مجوزها

61 
 رساماندهی و تسهیل فرآیند صدو

 مجوز ورود و ترخیص کاال
 وزارت صمت 

استاندارد + وزارت 

بهداشت + واجا + 

دستگاه های 

 ذیربط 

 تا پایان سال  تعداد مجوزها

69 

مدون سازی ضوابط ارزی در قالب 

مجموعه مقررات ارزی و بروزرسانی 

اقتضایی ضوابط موصوف حسب 

 شرایط و مقررات

 وزارت اقتصاد بانک مرکزی

 تعداد ضوابط

ارزی مدون 

 شده

 تا پایان سال 

71 

تدوین وابالغ دستورالعمل واردات و 

سنگهای  صادرات فلزات گرانبها و

 قیمتی 

 بانک مرکزی  

اسناندارد، اتاق  

اصناف ، اتاق 

بازرگانی  و واجا و 

 صمت  

تدوین 

 دستورالعمل
 تا پایان سال 

71 

ایجاد ایستگاه کنترل سوخت داخل 

 در پایانهه متردد باک وسائط نقلی

 ها و بازارچه های مرزی

 شرکت ملی پخش

سازمان 

راهداری+وزارت 

کشور+ واجا+ 

 فراجا+ گمرک

تعداد ایستگاه 

های ایجاد 

 شده

 تا پایان سال 

72 
اصالح و بهبود فرآیند 

 انبارش و توزیع کاال

تدوین ضوابط صدور قبض انبار و 

 حواله های الکترونیکی انبار
 وزارت صمت 

جا + دبیرخانه وا

ستاد + وزارت 

 جهاد کشاورزی

 شش ماه تدوین ضوابط



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

73 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

تنقیح، اصالح و 

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرآیند 

 انبارش و توزیع کاال

تکمیل طرح شناسه دار نمودن و 

وازم یدکی وسائط رصد قطعات و ل

 نقلیه 

 وزارت صمت

گمرک+واجا ،اتاق 

اصناف و 

 استاندارد

میزان پیشرفت 

 طرح 
 تا پایان سال 

74 

اصالح و بهبود فرآیند 

حمل و نقل و ترانزیت 

 کاال

ایش ناوگان حمل و اجرای طرح پ

 نقل بین المللی
 وزارت راه و شهرسازی

اعضای شورای 

عالی راهبری 

 ترانزیت

 تا پایان سال  اجرای طرح 

75 

اصالح دستورالعمل جامع 

ساماندهی شناورها و انضباط 

 دریایی بخشی به ترددهای

 سازمان بنادر و دریانوردی  

مرزبانی  

فراجا)دریابانی(، 

وزارت کشور ، 

سازمان شیالت 

 ایران و واجا

اصالح 

 دستورالعمل 
 تا پایان سال

76 

ایجاد سازوکارهای پیشگیری از 

حمل و نقل کاالی قاچاق از طریق 

 رویه پستی

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات 
 گمرک ج.ا.ا 

تدوین و ابالغ 

 طرح
 شش ماه

77 

تدوین و ابالغ طرح پیشگیری از 

قاچاق کاال از طریق ترانزیت و 

می بر حمل و ارتقای نظارت سیست

 نقل و ترانزیت کاال 

ت راه و شهرسازی و وزار

 گمرک 
 واجا و فراجا

تدوین و ابالغ 

 طرح 
 تا پایان سال

71 

تکمیل طرح تجهیز محورهای 

 X-RAYمواصالتی به دستگاههای 

 جاده ای 

 وزارت اطالعات، فراجا 

وزارت راه و 

شهرسازی، 

سازمان برنامه و 

بودجه و وزارت 

 نیرو

تعداد 

-xدستگاههای 

ray  

 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

79 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

تنقیح، اصالح و 

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرآیند 

حمل و نقل و ترانزیت 

 کاال

توسعه  و تکمیل اجرای طرح 

جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه 

(IFS ) 

وزارت راه و شهرسازی و 

 فراجا
 تا پایان سال  تعداد بارنامه  واجا  

11 
و برخورد با شناورهای ساماندهی 

 فاقد هویت 

سازمان بنادر و دریانوردی، 

 فراجا

سازمان شیالت 

ایران، وزارت 

 کشور، واجا 

 تا پایان سال  درصد اجرا

11 

شفاف  سازی و 

انضباط بخشی 

 به گردش کاال

تکمیل، استقرار، ارتقاء و 

بهره برداری از 

های الکترونیکی امانهس

مورد نیاز جهت نظارت 

بر فرآیند واردات و 

صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تکمیل استقرار و بهره برداری از 

پنجره واحد کشاورزی و زیرسامانه 

های آن از جمله سامانه های 

قرنطینه و امنیت زیستی، پایش و 

مراقبت بیماری، ردیابی دام زنده، 

ت طیور، هویت دام، مدیریت صنع

پهنه بندی داده های کشاورزی، 

کنترل و پایش مواد کودی، 

مانیتورینگ آفت کش ها، دارو و 

مواد بیولوژیک، مجوزهای تجارت 

خارجی، بازارگاه و مدیریت و بهره 

 برداری و محل چوب آالت

 وزارت جهاد کشاورزی 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

12 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه های حوزه 

حمل و نقل )سامانه جامع حمل و 

نقل، سامانه حمل جاده ای، ریلی، 

هوایی، دریایی، خوشه حمل و نقل 

TUIX) 

 وزارت راه و شهرسازی 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

13 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

شفاف  سازی و 

انضباط بخشی 

 به گردش کاال

تکمیل، استقرار، ارتقاء و 

بهره برداری از 

های الکترونیکی سامانه

مورد نیاز جهت نظارت 

بر فرآیند واردات و 

صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تکمیل، اجراء، استقرار، توسعه و 

مانه های گمرکی بهره برداری از سا

و تکمیل تبادل اطالعات با سامانه 

نون مبارزه با قاچاق کاال و های قا

 ارز

 گمرک ج.ا.ا
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

14 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه ردیابی و 

کنترل اصالت اقالم سالمت محور 

(TTAC ) 

رت بهداشت، درمان و وزا

 آموزش پزشکی 

دستگاههای عضو 

ستاد، سازمانهای 

 بیمه گر

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

15 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

 بهره برداری از سامانه نظارت و

 هدایت الکترونیکی بیمه )سنهاب( 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی )بیمه مرکزی(

 دستگاههای عضو

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال

16 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه یکپارچه 

سازی و نظارت بر فرآیند تجارت 

)سامانه جامع تجارت( و زیرسامانه 

های آن )سامانه مجوزها، سامانه 

 شناسه کاال، شناسه رهگیری(

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ی عضو دستگاهها

 ستاد 

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

17 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

شفاف  سازی و 

انضباط بخشی 

 به گردش کاال

تکمیل، استقرار، ارتقاء و 

بهره برداری از 

های الکترونیکی سامانه

مورد نیاز جهت نظارت 

بر فرآیند واردات و 

ی صادرات، حمل، نگهدار

 و مبادله کاال 

تکمیل استقرار و  بهره برداری از 

سامانه جامع انبارها و مراکز 

نگهداری کاالها و ایجاد زیر سامانه 

صدور قبض انبار و حواله های 

الکترونیکی انبار در سامانه جامع 

 انبارها

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دستگاههای عضو 

 ستاد 

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

11 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

داری از سامانه یکپارچه بهره بر

 گارانتی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

19 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

ز سامانه یکپارچه بهره برداری ا

 مدیریت بازرسی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دستگاههای عضو 

 ستاد 

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

91 
تکمیل استقرار و بهره برداری از 

 سامانه مقررات تجاری
 وزارت صمت 

دستگاههای 

 ذیربط

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 شش ماه



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

91 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

متناسب سازی 

ها، موانع هزینه

ای و هتعرف

ای غیرتعرفه

حوزه تجارت 

 فرامرزی

اصالح نظام تعیین نرخ 

سود بازرگانی کاالهای 

 در معرض قاچاق

تعیین تعرفه های موثر بر واردات 

همزمان با لحاظ نمودن افزایش 

 هزینه های قاچاق

 1اعضاء کمیسیون ماده 

آیین نامه صادرات و 

واردات ) صمت، اقتصاد، 

گمرک، اتاق بازرگانی، 

 و تعاون ( جهاد

بهداشت+بانک 

مرکزی+برنامه و 

 بودجه

تعدادتعرفه 

موثر تعیین 

 شده

 تا پایان سال

92 

بهرگیری از 

ظرفیت های 

 اجتماعی

توسعه مشارکت 

های مردمی و 

نهادهای 

غیردولتی و 

 عمومی 

ایجاد سازو کار الزم برای 

مدیریت یکپارچه و 

تقویت ارتباطات و 

 مشارکت های مردمی

دستورالعمل  تدوین و تصویب

اجرایی  مشارکت های مردمی در 

 پیشگیری از قاچاق کاال و ارز

 دبیرخانه ستاد

اعضاء کارگروه 

فرهنگی و 

اجتماعی + 

 تشکلها

تهیه و تصویب 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

93 

توانمند سازی، ساماندهی، آموزش 

و توسعه مشارکتهای مردمی در امر 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

تگاههای عضو ستاد + دس

تشکلهای مردمی، 

سازمانهای دولتی و غیر 

 دولتی

 دبیرخانه ستاد
تعداد برنامه و 

 اقدام

مستمر تا 

 پایان سال

ترویج باور عمومی  94

به مصرف کاالی 

کیفی ایرانی و 

تقبیح کاالی 

 قاچاق

تقویت مدیریت 

فرهنگی تقاضا و 

اصالح الگوی 

 مصرف

های تدوین سیاست

مصرف ترویج فرهنگ 

کاالی داخلی و کاهش 

تقاضای کاالهای خارجی 

 و قاچاق

نظارت بر اجرایی شدن مصوبه 

شورای عالی  147و  117جلسه 

انقالب فرهنگی و تهیه گزارش 

عملکرد دستگاههای مخاطب 

 موضوع این مصوبات

 دبیرخانه ستاد

دبیرخانه شورای 

عالی انقالب 

 فرهنگی

تعداد برنامه ها 

 و اقدامات

مستمر تا 

 ایان سالپ

95 

رصد و سنجش مستمر 

گرایش و نگرش مردم 

نسبت به تقاضای کاالی 

 خارجی، ایرانی و قاچاق

اجرای طرح نگرش سنجی 

مسئولین و ذینفعان نسبت به 

تقاضای کاالی ایرانی، خارجی و 

 قاچاق

 درصد اجراء دبیرخانه ستاد دستگاههای عضو ستاد
مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

96 

 یترویج باور عموم

به مصرف کاالی 

کیفی ایرانی و 

تقبیح کاالی 

 قاچاق

توسعه تبلیغات 

متناسب، 

هوشمندانه و 

 همه جانبه

ارتقاء ظرفیتهای بالقوه و 

بالفعل سازمان صدا و 

 سیما و مراکز استانها

استفاده از ظرفیتهای بند چ ماده 

قانون احکام دائمی برنامه های  37

توسعه کشور در جهت توسعه 

طالع رسانی و جریان فعالیتهای ا

 سازی

دبیرخانه ستاد + سازمان 

 صدا و سیما
- 

تعداد آثار و 

محتوای تولید 

 شده

مستمر تا 

 پایان سال

تدوین نقشه راه توسعه  97

تبلیغات هوشمندانه با 

تعیین  نقش و سهم هر 

یک از دستگاههای 

فرهنگی، آموزشی و 

 تبلیغی

تدوین و تصویب نقشه راه توسعه 

شمندانه با تعیین نقش تبلیغات هو

تگاههای و سهم هر یک از دس

 فرهنگی، آموزشی و تبلیغی

 دبیرخانه ستاد

اعضای کارگروه 

فرهنگی و 

اجتماعی + 

دستگاهها و 

سازمان های ذی 

 ربط

تهیه و تصویب 

 نقشه راه
 تا پایان سال

91 

تدوین، تصویب و ابالغ پیوستهای 

فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای برای 

پیشگیری و مقابله با  طرح های

 قاچاق کاالهای هدف

 دبیرخانه ستاد

های عضو  دستگاه

مدخل + و ذی

 هاتشکل

تعداد پیوست 

 های ابالغ شده
 تا پایان سال

99 

جریان سازی و اطالع 

رسانی هوشمند از آثار 

سوء و مضرات مصرف 

کاالی خارجی قاچاق در 

ابعاد اجتماعی فرهنگی و 

 اقتصادی

ظرفیت  فضای گیری از بهره

 در آن مجازی و توسعه فعالیت

های عضو ستاد و دستگاه

 دستگاههای ذیربط

اعضاء کارگروه 

فرهنگی و 

 اجتماعی 

تعداد سایتها، 

کانالها و شبکه 

های اجتماعی 

تحت پوشش 

 برنامه

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

111 

ترویج باور عمومی 

به مصرف کاالی 

کیفی ایرانی و 

تقبیح کاالی 

 قاچاق

سعه تبلیغات تو

متناسب، 

هوشمندانه و 

 همه جانبه

جریان سازی و اطالع 

رسانی هوشمند از آثار 

سوء و مضرات مصرف 

کاالی خارجی قاچاق در 

ابعاد اجتماعی فرهنگی و 

 اقتصادی

برگزاری رویدادهای فرهنگی و 

نوآورانه در حوزه تبلیغات 

 هوشمندانه

 - دبیرخانه ستاد
تعداد آثار و 

 محتوا
 سال تا پایان

111 

گیری از ظرفیت تبلیغی بهره

های مردم نهاد، ها )سازمانتشکل

 ها و ...(ها، انجمناتحادیه

های ها )سازمانتشکل

ها، مردم نهاد، اتحادیه

 ها و ...( انجمن

 دبیرخانه ستاد

تعداد 

ها/تعداد تشکل

 اقدام

مستمر تا 

 پایان سال

112 

گفتمان سازی 

به منظور ارزش 

ن تلقی شد

مصرف کاالی 

 ایرانی

جریان سازی برای عدم 

تفاخر مردم به ترجیح 

دادن خرید و مصرف 

های خارجی بر نشان

 داخلی

اطالع رسانی عمومی و ترویج 

مصرف کاالهای اصیل و مراکز 

 توزیع مجاز

های صمت، وزارتخانه

بهداشت و درمان، جهاد 

کشاورزی و گردشگری، 

صنایع دستی و میراث 

 فرهنگی

رهنگ و وزارت ف

ارشاد اسالمی، 

سازمان صدا و 

 سیما 

تعداد اقالم 

کاالیی و مراکز 

 معرفی شده

مستمر تا 

 پایان سال

113 

توسعه 

های ساختزیر

سازمانی و منابع 

 انسانی

یکپارچه سازی و 

شفافیت آمار و 

اطالعات حوزه 

 قاچاق کاال و ارز

ایجاد نظام جامع آماری 

 در حوزه قاچاق

ی آمار و ارسال ماهانه و فصل

اطالعات و گزارشات عملکردی 

حوزه فعالیت و آمارهای مرتبط با 

موضوع قاچاق ) با بهره گیری از 

دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع 

ماده  1بندی آمار و اطالعات تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  16

 ( به دبیرخانه ستاد

 رشتعداد گزا دبیرخانه ستاد دستگاههای عضو ستاد
مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

114 

توسعه 

های ساختزیر

سازمانی و منابع 

 انسانی

بازمهندسی و 

متناسب سازی 

ساختارهای 

سازمانی و 

مدیریتی مبارزه 

 با قاچاق

تقویت ساختار و 

تشکیالت کانون مرکزی 

مبارزه و ایجاد انسجام و 

اعمال مدیریت یکپارچه 

 در دستگاهها و رده ها

ی توسط ارائه گزارشهای فصل

دستگاههای عضو ستاد در خصوص 

میزان اجرای برنامه های مبارزه با 

مرتبط با هر  1411قاچاق کاال وارز 

 دستگاه به دبیرخانه ستاد

 تعداد گزارش دبیرخانه ستاد دستگاههای عضو ستاد
مستمر تا 

 پایان سال

115 

بازرسی مستمر و نظارت مداوم بر 

نحوه عملکرد کلیه دستگاههای ذی 

مدخل در امر مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز و ارائه گزارشات تخصصی در 

خصوص میزان اجرای برنامه های 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز توسط 

 دستگاههای عضو ستاد

 دستگاههای عضو ستاد

تعداد گزارشات 

تخصصی 

حاصل از 

بازرسیهای به 

 عمل آمده 

مستمر تا 

 پایان سال

صیانت از  116

ی سرمایه ها

انسانی، ارتقاء و 

ترویج سالمت 

 اداری

شناسایی و عدم 

بکارگیری و فعالیت 

عناصر آلوده در 

های مبارزه دستگاه

 کننده

شناسایی و عدم بکارگیری و 

ی هافعالیت عناصر آلوده در دستگاه

 مبارزه کننده

 تعداد پرونده دستگاههای عضو ، ستاد3های ماده دستگاه
مستمر تا 

 پایان سال

117 

توسعه آموزشهای 

تخصصی و کاربردی برای 

عناصر دست اندر کار 

 مبارزه

ه ها و کارگاه های برگزاری دور

 آموزشی تخصصی 
 دبیرخانه ستاد

دستگاههای عضو 

 ستاد
 تعداد دوره ها

مستمر تا 

 پایان سال

111 

دیپلماسی و 

ای تعامالت منطقه

 و بین المللی

ارتقاء دیپلماسی 

تجاری برای 

توسعه تجارت 

قانونی و کاهش 

 قاچاق

ایجاد ساز و کار تبادل 

های نامهموافقت

همکاریهای حقوقی و 

 قضایی

امکان سنجی انعقاد تفاهم نامه 

های مبارزه با قاچاق با کشورهای 

 پیرامون

وزارت خارجه+سازمان 

 توسعه تجارت+گمرک
 دستگاههای عضو

تعداد تفاهم 

 نامه

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

119 

دیپلماسی و 

ای الت منطقهتعام

 و بین المللی

ارتقاء دیپلماسی 

تجاری برای 

توسعه تجارت 

قانونی و کاهش 

 قاچاق

ایجاد ساز و کار تبادل 

های نامهموافقت

همکاریهای حقوقی و 

 قضایی

انعقاد تفاهم نامه های دو یا چند 

 جانبه با کشورهای همسایه

وزارت خارجه+سازمان 

 توسعه تجارت+گمرک
 دستگاههای عضو

اد تفاهم تعد

 نامه
 تا پایان سال

111 

ایجاد سازو کارهای الزم 

به منظور شکل گیری  

ای و وحدت رویه منطقه

بین المللی در حوزه 

 مبارزه با قاچاق

احصاء رویکردها و دغدغه های 

کشورهای محیط پیرامونی ایران در 

زمینه قاچاق و چگونگی مبارزه با 

 این پدیده

 ی عضودستگاهها وزارت امور خارجه
تعداد گزارشات 

 و اخبار ارسالی 

مستمر تا 

 پایان سال

111 

بازدید های میدانی از گمرکات و 

مناطق مرزی با تاکید بر کشورهای 

 محیط همسایگی

 تعداد بازدیدها دستگاههای عضو وزارت امور خارجه+ گمرک
مستمر تا 

 پایان سال

112 

برگزاری نشستهای تخصصی با 

مبارزه با قاچاق مقامات گمرکی و 

 کشورهای همسایه

وزارت خارجه، سازمان 

 توسعه تجارت
 دستگاههای عضو

ا هتعداد نشست

همکاری 

 مشترک

مستمر تا 

  پایان سال

113 

در دستور کار قرار دادن بحث 

قاچاق و مبارزه با آن توسط رایزن 

های بازرگانی ایران در کشورهای 

همسایه و ارائه گزارش توسط 

سعه تجارت به ستاد سازمان تو

 مرکزی مبارزه با قاچاق

سازمان توسعه تجارت و 

 وزارت امورخارجه
 دستگاههای عضو

تعداد گزارشات 

 و اخبار

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

114 

دیپلماسی و 

ای تعامالت منطقه

 و بین المللی

ارتقاء دیپلماسی 

تجاری برای 

توسعه تجارت 

قانونی و کاهش 

 قاچاق

زم ایجاد سازو کارهای ال

به منظور شکل گیری  

ای و وحدت رویه منطقه

بین المللی در حوزه 

 مبارزه با قاچاق

فعال نمودن میزهای مربوط به 

کشورهای)افغانستان، پاکستان، 

ترکیه و امارات متحده عربی ( در 

وزارت خارجه و گسترش تعامالت 

این میزها با ستاد مرکزی مبارزه با 

 قاچاق کاال و ارز

 دستگاههای عضو ارجهوزارت امور خ

تعداد نشست 

های میان 

 دستگاهی

مستمر تا 

 پایان سال

115 

رصد و قطع 

جریان مالی 

 قاچاق

رصد، کنترل و 

شفاف سازی 

 مبادالت ارزی

ارتقاء ساز و کارهای  

مدیریت، شفاف سازی و 

نظارت بر منابع، 

 تخصیص و مصارف ارزی

بازرسی های دوره ای و موردی از 

 دارای مجوز         عملکرد صرافی های
 بانک مرکزی 

فراجا، واجا ، 

سازمان اطالعات 

 سپاه

تعداد بازرسی 

 به عمل آمده

مستمر تا 

 پایان سال

116 

تدوین و اجرای طرح اختصاص 

یارانه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات 

 کننده نهاییپزشکی به مصرف

وزارت بهداشت، بانک  

 مرکزی

سازمان های بیمه 

رنامه گر، سازمان ب

 و بودجه

 تا پایان سال اجرای طرح

117 
بازنگری، اصالح و 

ها و بروزرسانی سیاست

مقررات ارزی و ایجاد 

وحدت رویه در 

 تصمیمات ارزی

اصالح فرآیند رسیدگی به پرونده 

های عدم رفع تعهد ارزی وارد 

 کنندگان

بانک مرکزی و سازمان  

 تعزیرات حکومتی

گمرک + صمت + 

 جهاد کشاورزی +

 بهداشت

میزان کاهش  

تعهدات ایفا 

نشده منقضی 

 شده

مستمر تا 

 پایان سال

111 

بازبینی ضوابط  و مقررات ) 

مجموعه مقررات ارزی( و صدور 

های عمومی ها و نامهبخشنامه

تکمیلی با امعان نظر به شرایط 

 اقتصادی، پولی و ارزی کشور

 دستگاههای عضو بانک مرکزی
تعداد ضوابط 

 دهبازبینی ش
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

119 

رصد و قطع 

جریان مالی 

 قاچاق

رصد، کنترل و 

شفاف سازی 

 مبادالت ارزی

بهبود فرآیند و ارتقاء ساز 

و کارهای بازگردانی ارز 

حاصل از صادرات به 

 چرخه اقتصاد

بهبود، شفاف سازی و تسهیل 

فرآیند تخصیص و تأمین ارز مورد 

 نیاز تجارت رسمی

 بانک مرکزی ج.ا.ا

صمت +  وزارت

وزارت جهاد + 

 وزارت بهداشت 

میزان ارز 

تخصیصی و 

 تأمین شده 

 تا پایان سال

121 
بهبود فرآیند و ارتقاء نظارت بر رفع 

 تعهدات ارزی
 بانک مرکزی ج.ا.ا

وزارت صمت + 

 واجا +تعزیرات
 تا پایان سال تعداد پرونده ها

121 
شفاف سازی و نظارت بر فرآیند 

 امبادله رمزارزش ه
 بانک مرکزی ج.ا.ا

وزارت اقتصاد + 

 واجا  

میزان 

 رمزارزشها
 تا پایان سال

122 

تکمیل استقرار و توسعه 

بهره برداری از 

 های ارزیسامانه

ارتقاء و تکمیل سامانه جامع ارزی 

در زمینه تخصیص ارز مطابق با 

نیازمندیهای اعالمی توسط حوزه 

 های کسب و کاری در بانک مرکزی

 زیبانک مرک
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال

123 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه های ارزی 

، سماصا، 2)پرتال ارزی، سنا

، نیما، ارز همراه ITRSسمتاک، 

اهی ثبت آماری مسافر، ناخدا، گو

 )تخصیص ارز و ...(

 بانک مرکزی ج.ا.ا

 وزارت صمت،  

گمرک ج.ا.ا ، 

 واجا+ ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

124 

رصد و قطع 

جریان مالی 

 قاچاق

رصد، کنترل و 

شفاف سازی 

 مبادالت ارزی

ها و شناسایی شیوه

بسترهای ایجاد ساز و 

کارهای جلوگیری از 

خروج غیر قانونی 

 )قاچاق( ارز از کشور

پایش برخط ارز حاصل از صادرات 

 به کشور 
 گمرک بانک مرکزی، صمت  

میزان افزایش 

بازگشت ارز 

حاصل از 

 صادرات

مستمر تا 

 پایان سال

125 

دستورالعمل اجرایی ضوابط »تدوین 

ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق 

با هدف « بهادار بی نام همراه مسافر

ضابطه مند نمودن خروج ارز از 

 کشور

 بانک مرکزی 

وزارت اقتصاد، 

 واجا،گمرک و

 بانک ملی 

درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

126 

ایجاد سازوکارهای الزم برای کنترل 

و نظارت بر حواله های ارزی جهت 

جلوگیری از خروج غیرمجاز ارز و 

 سرمایه از کشور

وزارت صمت + بانک 

 مرکزی ج.ا.ا

واجا + وزارت 

 اقتصاد

میزان حواله ها 

و خروج 

 سرمایه

 تا پایان سال

127 

ایجاد  سازوکار رصد، پایش و 

کنترل معامالت مشکوک و جریان 

مالی قاچاق در شبکه بانکی و 

اعتباری بویژه در -مؤسسات مالی

مبادالت مالی تجار، صرافی ها و 

بانک های مستقر و فعال در مناطق 

 مرزی و آلوده به قاچاق

واجا + بانک مرکزی 

 +وزارت اقتصاد

اطالعات سپاه + 

 فراجا 

میزان  تعداد و

معامالت 

 مشکوک

 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

121 

مدیریت موثر 

 مرزها

پوشش خألهای 

مرزی و کنترل 

 مبادی غیر مجاز

اجرای طرح های کنترل 

مؤثر نرم افزاری 

والکترونیکی خأل های  

 مرزی و مبادی غیر مجاز

انسداد و کنترل مؤثر خأل ها و 

کاالی محورهای ورود و خروج 

 قاچاق در نقاط آلوده مرزی 

وزارت کشور، ستاد کل 

نیرو های مسلح، واجا، 

 فراجا

سازمان برنامه 

 بودجه

تعداد خألهای 

 مسدود شده
 تا پایان سال

129 

ایجاد ساز و کار کنترل و 

نظارت بر خورهای غیر 

 مجاز

ایجاد و راه اندازی بانک اطالعاتی 

 جغرافیای کاالی قاچاق

وزارت کشور+ستاد کل 

 نیروهای مسلح+فراجا+واجا

سازمان برنامه و 

 بودجه

درصد اجراء 

 برنامه
 تا پایان سال

131 
توسعه فعالیت 

های اقتصادی و 

اجتماعی با 

هدف  تقویت 

معیشت پایدار 

 مرزنشینان

 

توسعه امنیت پایدار 

مناطق مرزی با هدف 

تقویت معیشت 

مرزنشینان و توسعه  

فعالیتهای اقتصادی 

 مناطق مرزی هدف

های ایجاد تدوین برنامه ها و طرح 

اشتغال پایدار برای کولبران و 

مرزنشینان استان های سیستان و 

تان، کرمانشاه و بلوچستان، کردس

 آذربایجان غربی 

وزارت کشور، سازمان 

برنامه و بودجه و وزارت 

 کار

وزارت اطالعات،  

وزارت صمت، 

وزارت جهاد 

 کشاورزی 

تعداد اشتغال 

 ایجاد شده
 تا پایان سال

131 

کامل طرح رزاق در استان  اجرای

سیستان و بلوچستان با استفاده از 

ظرفیتهای ستادکل نیروهای مسلح 

 و شورای امنیت کشور

شرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی + وزارت کشور 

+ سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی

- 
میزان سوخت 

 تخصیصی
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

132 

مدیریت موثر 

 مرزها

توسعه فعالیت 

ی و های اقتصاد

اجتماعی با 

هدف  تقویت 

معیشت پایدار 

 مرزنشینان

توسعه امنیت پایدار 

مناطق مرزی با هدف 

تقویت معیشت 

مرزنشینان و توسعه  

فعالیتهای اقتصادی 

 مناطق مرزی هدف

تهیه الیحه توسعه و امنیت پایدار 

مناطق مرزی با هدف تقویت 

معیشت مرزنشینان و توسعه 

 زیفعالیتهای اقتصادی مناطق مر

 وزرات کشور 

واجا + وزارت 

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی و فراجا

تهیه و ارسال 

 الیحه به دولت 
 تا پایان سال

133 

ساماندهی و 

مدیریت 

هوشمندانه 

 مبادالت مرزی

اصالح و بهبود فرآیند 

واردات کاال از طریق 

شناورهای سنتی زیر 

 تن )ملوانی( 511

 اجرای آیین نامه جامع ساماندهی و

نظارت بر واردات کاال از طریق 

شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر 

تن ناخالص و ملوانی )ته  511

 لنجی(

گمرک، سازمان بنادر، 

فراجا، وزارت صمت، واجا و 

 وزارت کشور

سازمان برنامه و 

بودجه کشور و 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 -واردات رسمی

 میزان قاچاق
 تا پایان سال

134 
سازی مدیریت و  بهینه

فعالیت بازار چه های 

مرزی در راستای رونق 

تجارت و ارتقائ معیشت 

 مرز نشینان  

ساماندهی و نظارت بر واردات کاال 

عاونی های مرزنشینان و از طریق ت

  پیله وری 

وزارت کشور ، وزارت 

 صمت، گمرک
 واجا و فراجا 

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال

135 
چه بازار سازیلو فعا ساماندهی

 های مرزی

وزارت کشور ، وزارت 

 صمت، گمرک
 واجا و فراجا 

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال

136 

اصالح و بهبود فرآیند 

واردات کاال از طریق 

 های موقت مرزیبازارچه

اجرای آیین نامه جامع ساماندهی و 

دالت تجاری فعاالن نظارت بر مبا

 مرزی )کولبری(

 ت کشورگمرک+فراجا+وزار
واجا+ستاد کل 

 نیروهای مسلح

کاهش سهم 

 قاچاق
 تا پایان سال

137 

ایجاد ساز و کارهای 

استقرار و فعالیت نیروی 

انتظامی در مبادی 

 رسمی

بهبود فرآیند و کیفیت استقرار 

پلیس امنیت اقتصادی در مبادی 

 رسمی هوایی، دریایی، زمینی

وزارت 

کشور+فراجا+گمرک+وزارت 

 یراه و شهر ساز

شورای عالی 

امنیت ملی+ستاد 

کل نیروهای 

 مسلح

تعداد گمرکاتی 

که فراجا نیز در 

آنها مستقر می 

 باشند.

 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

131 

مدیریت موثر 

 مرزها

کاهش آسیب 

پذیری مبادی 

رسمی ورود و 

 خروج کاال

اعمال مدیریت یکپارچه 

 و هماهنگ مرزی

اجرای طرح جامع ساماندهی و 

ه و تجهیز محوطه های تخلی

بارگیری و رفع معایب و نواقص 

رزی باشماق، پایانه های م

 پرویزخان و بازرگان 

گمرک+وزارت راه و 

 شهرسازی

وزارت کشور+ 

 فراجا
 تا پایان سال تعداد پایانه

139 

تقویت و تجهیز مبادی 

رسمی به دستگاههای 

 کنترلی پیشرفته

اسکن  نظام جامع»تصویب و ابالغ 

 « ری)پویش( محموله های تجا

گمرک ج.ا.ا ، وزارت  

 اطالعات

فراجا، وزارت راه  

 وشهرسازی 
 تا پایان سال ابالغ نظام نامه 

141 

تکمیل طرح تجهیز گمرکات کشور 

به دستگاه ایکس ری با اولویت 

از ظرفیتهای شرکتهای  استفاده

 دانش بنیان

وزارت اقتصاد+وزارت راه و 

 شهرسازی
 وزارت کشور

درصد مبادی 

 مجهز به

دستگاههای 

کنترلی 

 پیشرفته

 تا پایان سال

141 

ساماندهی و تجهیز بنادر 

 تجاری کوچک

اجرای طرح ساماندهی بنادر 

 کوچک نوار ساحلی جنوب کشور 
 تا پایان سال اجرای طرح  گمرک ج.ا.ا   سازمان بنادر و دریانوردی

142 

اصالح دستورالعمل جامع 

و تکمیل بنادر و ساماندهی، تجهیز 

 اسکله های کشور 

وزارت راه و شهرسازی ) 

سازمان بنادر و دریانوردی 

) 

فراجا ) دریابانی (، 

سازمان برنامه و 

بودجه، وزارت 

نفت، سازمان 

 شیالت

اصالح 

 دستورالعمل 
 تا پایان سال

143 

شناسایی و حذف 

بسترهای شکل گیری 

قاچاق از مناطق آزاد و 

 ویژه

 اجرای برنامه جامع پیشگیری از

قاچاق کاال و ارز از مناطق آزاد 

صنعتی و ویژه اقتصادی در -تجاری

 دولت سیزدهم

دبیرخانه شورای عالی 

صنعتی -مناطق آزاد تجاری

 و ویژه اقتصادی

وزارت اطالعات،  

گمرک + صمت+ 

 بانک مرکزی

درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

144 

مدیریت موثر 

 مرزها

کاهش آسیب 

پذیری مبادی 

و  رسمی ورود

 خروج کاال

شناسایی و حذف 

ها، شگردها و شیوه

بسترهای قاچاق از 

 مبادی رسمی

شناسایی و حدف شیوه ها، شگردها 

و بسترهای قاچاق از مرزهای 

 رسمی زمینی، هوایی و دریایی

گمرک+فراجا+وزارت 

اطالعات + سازمان 

 اطالعات سپاه

دستگاههای عضو 

 ستاد

تعداد شیوه ها 

و شگردهای 

 هشناسایی شد

مستمر تا 

 پایان سال

145 

ساماندهی و نظارت بر ورود کاالی 

همراه مسافر در پایانه های مرزی، 

فرودگاههای بین المللی و مناطق 

 آزاد تجاری به سرزمین اصلی

 گمرک ج.ا.ا

وزارت راه و  

شهرسازی + فراجا 

+ واجا + 

سازمانهای مناطق 

 آزاد

میزان کاالی 

 مسافری
 تا پایان سال

 



 

 

 

 

 

 

 
  اال و ارزبا اقچاق ک قابلهم پیشگیری و   دستورالعمل

 رد فضای مجازی 
  

 

 

 

 پیشگیری معاونت 
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 فصل اول

 :وضعیت قاچاق کاال در فضای مجازی 
های مستلزم رصد و پایش مستمر برنامهسیال و متغیر،  اقتصادییک ناهنجاری به عنوان قاچاق کاال و ارز مقابله با پیشگیری و 

جرای ا شناسیآسیبو  رصدبر اساس ست. ریزی متناسب با آخرین وضعیت گردش کاال و ارز اگذاری و برنامهو سیاستاجرایی 

های عضو، تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاه ستاد در مجموعهپیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز های ابالغی برنامه

شده و سودجویان اقدام ن منجر قاچاق در این فضا عاملینو افزایش ریسک فعل قاچاق در فضای حقیقی، به محدودیت فعالیت 

کاالی قاچاق از عرضه  در گذشتهکه طورینمایند. بهن از طریق فضای مجازی میبه انتقال کاالهای قاچاق به انبارها و توزیع آ

یشتری بسهولت  اکاالهای ممنوعه و قاچاق بو توزیع توسعه فضای مجازی، تبلیغ  با اماافتاد ندرت اتفاق میطریق فضای مجازی به

محصوالت،  و سریع کاال، امکان عرضه مستقیمعوامل متعددی همچون سهولت و سرعت باال در مبادله پول و  شود.انجام می

های موجود در فضای مجازی و عدم تفکیک های نوین تأمین کاال و همچنین نابسامانیبه شیوه جوامعتوسعه یافتگی و گرایش 

غیرمجاز و قاچاق در فضای مجازی  های، به افزایش فعالیتبخشی به تجارت کاال در این فضاها در نظمو تبیین وظایف دستگاه

مرکزی مبارزه با ستاد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  3استناد ماده  بهشده و شناسی انجامبر اساس آسیب منجر شده است.

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز در  دستورالعمل تدوینجایگاه و وظایف قانونی خود، اقدام به  بر حسبقاچاق کاال و ارز، 

 .ابالغ خواهد شد اعضاء اصلی به منظور اجرا به تمامی دستگاه های متولی فضای مجازی نموده که پس از تصویب در جلسه

کنترل و  مجازی تا حد قابل توجهی و فروش کاالی قاچاق در فضایخرید اجرای این دستورالعمل، عرضه، با رود میانتظار 

     .کاهش یابد

 در فضای مجازی: کاال و ارز مبادلهبه  گرایشاصلی  علل
 سهولت و سرعت باال در مبادله (1

 در هر زمان و هر مکانو پرداخت آسان  دیامکان خر (2

 ریسک پایین عرضه غیرقانونی کاال در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی (3

 ممنوعه قاچاق یو فروش کاالها غیسهولت تبل (4

 یقانون ندیفرا یمجاز مشروط بدون ط یکاالها امکان مبادله (5

 تر نسبت به بازارنییپا یها متیقامکان ارائه  (6

 یاجتماع یهادر شبکه داریاعتماد خر جلب (7

 درجه شفافیت پایین و پیچیدگی فرایند رصد مسیر عرضه کاالهای قاچاق در فضای مجازی (8

 امکان تغییر هویت آسان مجرمین در فضای مجازی (9

 :هاآسیبها و چالش
های متولی به این نوع از دستگاهکافی دهنده عدم توجه شوواهد و قرائن موجود در این حوزه از مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشوان  

دقیق  ریزیکه نیاز است با برنامهشرح ذیل منجر شده ناپذیر بههایی جبرانیبها و آسمبارزه است که به رشد و گسترش چالش

 د.نها مرتفع گردشو منسجم این چال

های ( توسط دستگاهدارای اولویت و سالمت محور)به ویژه کاالهای  نظارت بر تبلیغ، عرضه و فروش کاالی قاچاقکافی نبودن  (1

 متولی

 های متقاضیبرای درگاه یکینماد اعتماد الکترون یدر اعطا نبودن نظارت یکاف (2
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 یمتول یهاالزم دستگاه یو همکار یهماهنگ کافی نبودن (3

  یافتگی جرم عرضه کاالی قاچاق در فضای مجازیسازمان (4

  یدر مبادالت مال تیعدم شفاف بانکی و واسط یهادرگاه قیاز طرامکان پرداخت آسان  (5

 ینظارت کاف ... بدونکاالرسان و  یهاشرکت ،قاچاق توسط پست یوانتقال کاالهانقل (6

 قاچاق یکاالها برایاران زگمهیب یتوسط برخ ایمهیبپوشش  (7

 )بیشتر از طریق ماهواره( های خارجیتبلیغات اغواکننده و پوشش رسانه (8

 های متولی به تناسب شرایط موجود و پیش روساختار مناسب در دستگاه کافی نبودن (9

 در فضای مجازی قاچاق یشگردها عیسر رییتغ (11

 راهبردها و اولویت ها: 
 هوشمندانههای مرتبط در مبارزه افزایی و هماهنگی دستگاههم (1

 سازی گردش کاال در فضای مجازیشفاف (2

 سازی مبادالت مالی این حوزهی و شفافبانک یهانترل تراکنشک (3

 ها و عاملین اصلی با هدف افزایش ریسک قاچاقشناخت و برخورد با سرشبکه (4

  نظارت بر زنجیره توزیع (5

  یمجاز یقاچاق در فضامبارزه با  یدر راستا هاها و تشکل، انجمناصناف تیاز ظرف یریگبهره (6

 دهی و عدم خرید کاالی قاچاقکنندگان برای شناسایی، تشخیص، چگونگی گزارشسازی مصرفآشنایی و فرهنگ (7

 قانونی فعال در فضای مجازی برای ممنوعیت خرید از واحد های غیرمجاز وکارهایکسبتقویت و ترغیب  (8

 فضای مجازی اعتماد الکترونیکی دروکارهای قانونی دارای نماد کسبنظارت بر فعالیت  (9

 های نظارتی و تخصصیمجوز توسط دستگاه فاقد کارهای فضای مجازیونظارت بر کسب (11

 های پرداخت، لغو یا تعلیق اینماد و مجوز اتحادیه صنفیبرخورد و مسدودسازی تارنماهای متخلف، مسدودسازی درگاه (11

 قوانین و اسناد باالدستی:
 دستورالعمل از قوانین، مقررات و اسناد باالدستی زیر در محل مربوط استفاده گردیده و به آن استناد شده است:تدوین این در

 های کلی نظامالعالی( و سیاستفرامین رهبر معظم انقالب )مدظله (1

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (2

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (3

 ایقانون جرائم رایانه (4

 قانون تجارت الکترونیکی (5

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (6

 قانون تعزیرات حکومتی (7

 قانون نظام صنفی (8

 کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف (9

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت (11

 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (11

 نامه اجرایی آنقانون مبارزه با پولشویی و آیین  (12

 مصوبات شورای عالی فضای مجازی (13

)موضوع  و بازاریابی شبکه ای افراد صنفی در فضای مجازی فعالیت و نحوه نظارت بر مجوز صدورچگونگی آیین نامه اجرایی  (14

  قانون نظام صنفی( 87تبصره ماده و  12، 2مواد 
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 کسب و کارهای اینترنتیدستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت  (15

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 14آئین نامه اجرایی ماده  (16

  

 دومفصل 

 
 :و اصطالحات تعاریف 

 د:نکار می روه مشروح مربوط ب معانی در عبارات و اصطالحات زیر دستورالعملدر این  -1 هماد

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون: -1/1

ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد  قاچاق کاال و -2/1

تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از  و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات

 کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

اجتماعی،  ها یا فضای مجازی از قبیل شبکهعرضه یا فروش کاالی قاچاق از طریق رسانههرگونه مصادیق مجرمانه:  -3/1

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( 18ماده  1.)موضوع تبصره تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: -4/1

قانون مبارزه با قاچاق کاال  3بر اساس ماده  اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصلی ستاد: اعضای -5/1

 و ارز

 قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه قرارگاه: -6/1

 دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه دبیرخانه قرارگاه: -7/1

 کمیته رصد و پایش کاال و ارز قاچاق در فضای مجازی کمیته رصد: -8/1

 قانون مجازات اسالمی( 751) موضوع ماده کارگروه تعیین مصادیق: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه -9/1

 وه ساماندهی خدمات پیامک ارزش افزوده و پیامک انبوهکارگر کارگروه ساماندهی: -11/1

 وزارت اطالعات واجا: -11/1

 سازمان اطالعات سپاه :اطالعات سازمان -12/1

 وزرات صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت: -13/1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت: -14/1

 وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد: -15/1

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت ارشاد: -16/1

 وری اطالعاتوزارت ارتباطات و فنا وزارت ارتباطات: -17/1

 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد: -18/1

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما: -19/1

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران فرماندهی کل: فراجا -21/1

 : دادستانی کل کشوردادستانی -21/1

 سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات: -22/1

 کنندگان و تولیدکنندگانمصرفاز سازمان حمایت  سازمان حمایت: -23/1

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مرکز توسعه: -24/1

 اتاق اصناف ایران اتاق اصناف: -25/1
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 قانون نظام صنفی( 5)موضوع ماده  صنفی که اجازه قانونی صدور پروانه کسبهای هریک از اتحادیه اتحادیه صنفی: -26/1

 برای فعالیت در فضای مجازی را داشته باشند

 شرکت ملی پست ایران شرکت پست: -27/1

 کشور  اصنافدبیرخانه هیأت عالی نظارت بر  هیأت عالی نظارت:دبیرخانه  -28/1

اسالمی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و  جمهوریهای بانک مرکزی سامانه های پرداخت بانک مرکزی:سامانه -29/1

  .پذیردهای الکترونیکی خرد و کالن در نظام بانکداری از طریق آنها انجام میکه پرداخت شاپرک

یند آدر چهارچوب الزامات، ضوابط و فر شده وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران کهشخص حقوقی ثبت یار:پرداخت -31/1

های شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکتیاران و پذیرندگان پشتیبانیپرداخت اجرایی فعالیت

  .کنددهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت میارایه

پایانه فروش مجازی که امکان پرداخت غیرحضوری مبتنی بر کارت را از طریق اینترنت  درگاه پرداخت مجازی: -31/1

 کند.میایجاد 

توسط مرکز توسعه طبق قانون تجارت الکترونیکی و به استناد اساسنامه  کهمجوزی است  :ینماد اعتماد الکترونیک -32/1

ها های( تجارت الکترونیکی کشور، با هدف احراز هویت و صالحیت آنهای )سایتخود به منظور ساماندهی فعالیت ایستگاه

 گردد.در قالب نشان اعطا می

وکار اعم از مجازی و غیرمجازی مجوزهای قانونی که طبق قوانین و مقررات برای فعالیت در هر حوزه کسب مجوز: -33/1

  و غیره دوزارت ارشا، مجوز بهداشتوزارت پروانه کسب، مجوز  :ربط اخذ شود؛ مانندالزم است از مراجع ذی

رنت در بستر اینت خود کاال یا ارائه خدمت فروش، خرید و وکاری است که اقدام به عرضه: کسباینترنتی وکارکسب -34/1

 نمایدمی

امکان عرضه کاال یا ارائه خدمت توسط اشخاص است که  وکار اینترنتیکسب نوعی از :(Platform)اینترنتی سکو -35/1

 و ... جستجو، موتورهای (Marketplace)ها های درج آگهی، بازارگاه؛ مانند سایتنمایددیگر را در بستر خود فراهم می

تجاری،  تیاست که بنا به اهل یعبارت از شخص ،یکیقانون تجارت الکترون 2ماده  (ع)مطابق با بند  کننده:تأمین -36/1

 کند.یم تدر فضای مجازی فعالی ایحرفه ای یصنف

که به منظوری جز تجارت  ی استعبارت از شخص ،یکیقانون تجارت الکترون 2ماده  )س(مطابق با بند  کننده:مصرف -37/1

 کند.اقدام به دریافت کاال یا خدمت میای شغل حرفه ای
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 سوم فصل 
 :پیشگیری

ه بر ، عالوو سکوهای اینترنتی موظفند وکارها کسبکلیه خرید و فروش کاالهای قاچاق، عرضه، به منظور جلوگیری از  -2 ماده

نسبت به دریافت نماد اعتماد برای مشمولین قانون نظام صنفی، پروانه کسب از جمله  ،حسب مورد اخذ مجوزهای خاص

 .اقدام نمایند الکترونیکی

 ایهامانسمتقاضی را بر اساس استعالم مجوزهای خاص موظف است قبل از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی،  مرکز توسعه -تبصره

یق اعم از تعلیق، ابطال، رفع تعل ،تغییر وضعیت پس از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز ونماید احراز  ربطاز مراجع قانونی ذی

اص خو برخط مجوز سامانه ایموظفند استعالم مراجع قانونی ذیربط  .کندرفع ابطال آن را در نماد اعتماد الکترونیکی اعمال  یا

 را برای مرکز توسعه فراهم نمایند. آن رسانی تغییر وضعیتو همچنین وب سرویس اطالع

 وکارهای اینترنتیبه کسب ارائه درگاه پرداخت مجازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، موظف استبانک مرکزی  -3ماده 

پذیر نموده و در دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان دارندگانرا صرفاً برای  هااریهای خدمات پرداخت و پرداختتوسط شرکت

اخت های پردهمچنین درگاهو  رخط از ادامه خدمت جلوگیری نمایدتعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت بابطال و یا صورت 

م به دریافت نماد اعتماد اند را ظرف مدت سه ماه ملزگردیدهنماد اعتماد الکترونیکی ارائه مجازی که پیش از این بدون داشتن 

 ها جلوگیری نماید. نموده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آن

رسانی سرویس اطالع و برخط نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین وب سامانه ایاستعالم مرکز توسعه موظف است امکان  -تبصره

 فراهم نماید.بانک مرکزی تغییر وضعیت آن را برای 

بر اساس ، و بازارگاه های اینترنتی و تأمین کاالی فروشگاه ها اطالعات انبارها و مراکز نگهداری و ثبت کنترل،نظارت -4 ماده

  اعمال خواهد شد. ،قانون مبارزه باقاچاق کاال و ارز 6و  5آیین نامه اجرایی مواد  25و  24مقررات موضوع مواد 

د پنجره واح"موظف است های تجارت الکترونیکی، مرکز توسعهفرایند نظارت بر افزایش و سازیبه منظور یکپارچه -5ماده 

نماد اعتماد  تمدید و صدور" ،"فرایندهای احراز مشتریان تجارت الکترونیکی )اِمتا("را مشتمل بر "تجارت الکترونیکی

 بر کسب نظارت یکپارچه" ،"درخواست حمل کاال و تحویل در محل"، "مجازیدرخواست خدمت درگاه پرداخت " ،"الکترونیکی

 ایجاد نماید. را ،"کنندگانیدگی برخط به شکایت مصرفثبت و رس" و "وکارها

ربط از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، های ذیدستگاه -تبصره

 و برخط اقالم اطالعاتی پایه فراهم نمایند. سامانه ایهای الزم را به منظور استعالم و ... موظفند دسترسی شرکت پست

د، در کنندگان خودهندگان یا تأمینسکوهای اینترنتی موظفند با استفاده از زیرسامانه اِمتا عالوه بر احراز هویت آگهی -6ماده 

ها اجازه به آنقانونی  مجوزکنندگان صرفاً در صورت داشتن و همچنین تأمیناه دهندگان بیش از سه مورد در مآگهیمورد 

 فعالیت دهند.

 د.فراهم نمایرا  متقاضی اینترنتی وکارهایمرکز توسعه موظف است دسترسی الزم به زیرسامانه اِمتا برای کسب -تبصره

 های اینترنتی ووکارکسبفعالیت مرکز توسعه موظف است زیرسامانه یکپارچه نظارت را به منظور اعمال نظارت بر  -7ماده 

 ایجاد نموده و های کاشف قاچاقمتولی مجوزهای خاص و دستگاه هایلکترونیکی توسط دستگاهنماد اعتماد ا امکان درج اخطار

 را فراهم نماید. های مذکوردسترسی دستگاه

وکارهای اینترنتی در حیطه وظایف و کسب فعالیت موظفند نسبت به اعمال نظارت بر های مذکورهر یک از دستگاه -تبصره

ف لوکارهای متخبرای کسب طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکیاقدام و اخطارهای الزم را اختیارات قانونی خود 

 درج نمایند.

 ،مایت و سازمان تعزیراتسازمان ح، اتاق اصناف ،ت عالی نظارتدبیرخانه هیأبا همکاری  ستمرکز توسعه موظف ا -8ماده 

 عجحسب مورد ارجاع به مراو کنندگان ای ایجاد نماید که امکان ثبت شکایت توسط مصرفگونهزیرسامانه ثبت شکایات را به

 فراهم نماید. را پیش بینی می شوددر مرکز توسعه که  1دستورالعمل موضوع تبصره  سازوکاریا تعیین تکلیف توسط ذیصالح 
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حمایت و سازمان ، اتاق اصناف ،ت عالی نظارتدبیرخانه هیأ با همکاریمرکز توسعه توسط  این مادهدستورالعمل  -1تبصره 

 تدوین و ابالغ خواهد شد.سازمان تعزیرات 

احراز  استعالم تراکنش پرداخت را جهت امکان ،در چارچوب قوانین و مقررات مربوطموظف است بانک مرکزی  -2تبصره 

  .فراهم نماید مرکز توسعهبرای  ،وکارهای اینترنتیصحت شکایت از کسب

 ،ترنتیوکارهای اینکنندگان به کسبتقویت اعتماد مصرف و کاال و ارز ارزیابی مخاطره قاچاق ارتقای شفافیت و به منظور -9ماده 

آن مرکز ط که توس یدستورالعمل وکارهای اینترنتی بر اساسکسب سنجیو اعتبار بندیرتبهنسبت به  موظف است مرکز توسعه

و ستاد تدوین خواهد شد، اقدام و نتیجه آن را در قالب رتبه  ، دادستانیفراجا ،اطالعات سازمان با همکاری بانک مرکزی، واجا،

 اعتماد ذیل نماد اعتماد الکترونیکی نمایش دهد.

ی، های نماد اعتماد الکترونیکمرکز توسعه موظف است ارتباط برخط پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله زیرسامانه -11ماده 

ن را در اختیار آ سامانه مذکور ی و مبارزه با کاالی قاچاق برقرار نموده و اطالعات مورد نیازسامانه شناسای نظارت و شکایت را با

 قرار دهد.

تقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادالت کاال و ارز قاچاق و تخلفات مرتبط در فضای با هدف ار -11ماده 

 سازمان اطالعات، ، واجا،وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهادهای ذیربط از جمله دستگاه ازکارگروهی متشکل  مجازی،

 روزرسانی محتوای مورد نیاز به شرح زیر اقدام نمایند:و به، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد موظفند نسبت به تهیه فراجا

کارها و وها، مقررات و سازوکارهای قانونی تبلیغ، عرضه، خرید و فروش کاال و ارز برای کسبکلیه الزامات، محدودیت -الف

 سکوهای اینترنتی.

وکارها و یا سکوهای اینترنتی قانونی و تمیز دادن مراحل خرید قانونی کاال در فضای مجازی شامل نحوه تشخیص کسب -ب

 کنندگانکاالی قاچاق از کاالی قانونی برای مصرف

های آموزشی و انتشار در سازی محتواهای مذکور در قالب بستهمرکز توسعه موظف است پس از تجمیع و یکپارچه -تبصره

های ذیربط از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، وزارت ارشاد، پنجره واحد تجارت الکترونیکی، آن را به دستگاه

 رسانی و انتشار اقدام نمایند.های مذکور نسبت به اطالعصداوسیما، اتحادیه صنفی ارائه نموده تا دستگاه
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 چهارمفصل 

 و مقابله: پایش ،رصد
 36های کاشف موضوع ماده با قاچاق کاال و ارز در فضای مجازی، دستگاه مقابلهدر راستای تشدید رصد، پایش و  -12ماده 

همین  3/1مصادیق مجرمانه )مندرج در بند قانون به صورت مستمر نسبت به رصد و پایش فضای مجازی با هدف شناسایی 

 نمایند.خلف به شرح ذیل اقدام میو در صورت برخورد با کسب و کارهای مت اقدام دستورالعمل(

 باید نسبت به ثبت و ارسال و شناسایی جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانهدستگاه کاشف در صورت کشف  -1

 فعال در زیر سامانه نظارت اقدام نماید. متخلف اینترنتی اخطار تخلف برای کسب و کار

 ساعت نسبت به بررسی و رفع تخلف از طریق زیرسامانه نظارت اقدام نماید. 72مهلتکسب و کار اینترنتی متخلف باید ظرف  -2

 72های درج شده توسط کسب و کار اینترنتی در مهلت دستگاه اخطار دهنده تخلف موظف است نسبت به بررسی پاسخ -3

در صورت تأمین نظر دستگاه اخطار  ساعت قابل تمدید است و 48به میزان در صورت نیاز به استمهال این مدت  کهساعت اقدام 

 مانه نظارت ثبت نماید.ادهنده )در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(، نتیجه را در زیر س

و عدم تأمین نظر دستگاه اخطار دهنده )در چارچوب  کسب و کار یا اعالم پاسخساعت،  72رد عدم درج پاسخ در مهلت در موا -4

مرکز توسعه موظف است با تایید دستگاه اخطار دهنده نسبت به تعلیق  ضوابط و مقررات ابالغی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(،

 نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار متخلف اقدام نماید.

اینترنتی فقط یک بار تا پایان سال بوده که در صورت تکرار تخلف، دستگاه کاشف سقف اخطار برای هر کسب و کار  -تبصره 

موظف است کسب و کار اینترنتی متخلف را به دبیرخانه قرارگاه معرفی تا از آن طریق به کارگروه تعیین مصادیق برای اقدام 

 قانونی الزم )انسداد کسب و کار اینترنتی( معرفی شود.

وکارهای اینترنتی متخلف در سایر بسترهای مجازی که قانون موظفند کسب 36کاشف موضوع ماده های دستگاه -13ماده 

های تلگرامی را به ضابطین اعالم نمایند. ضابطین موظفند ضمن امکان انسداد موردی ندارند نظیر صفحات اینستاگرامی و کانال

 نجام و نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعالم نمایند.بررسی موضوع، درصورت احراز تخلف، اقدامات متناسب قانونی را ا

وکار کسبانسداد درخواست رفع قانون موظفند از طریق زیرسامانه نظارت،  36های کاشف موضوع ماده دستگاه -14ماده 

این دستورالعمل و فعال بودن در زیرسامانه مذکور، طی حداکثر مدت  2اینترنتی متخلف را منوط به رعایت مفاد موضوع ماده 

ساعت قابل تمدید است. پس از پایان  48ساعت بررسی و اظهارنظر نمایند و در صورت نیاز به استمهال، این مدت به میزان  72

انون مبارزه با قاچاق کاال و مقررات ابالغی ق در چارچوب ضوابط تأمین نظردر صورت  های کاشف موظفندمهلت مذکور دستگاه

 به دبیرخانه قرارگاه جهت اعالم به کارگروه تعیین مصادیق معرفی نمایند. وکار اینترنتی را از طریق زیرسامانه نظارتکسب، و ارز

وکار اینترنتی متخلف به صورت خودکار کسبشده توسط دستگاه کاشف،  تعییندر صورت عدم اظهارنظر ظرف مدت  -1تبصره

 گردد.از طریق زیرسامانه نظارت به دبیرخانه قرارگاه برای اعالم به کارگروه تعیین مصادیق معرفی می

خلف، ت عالوه بر بررسی رفعوکارهای اینترنتی کسب انسدادرفع دستگاه کاشف برای اظهارنظر نسبت به درخواست  -2تبصره

وکار قانون در صورت شمول توسط کسب 18ماده  4و تبصره  13، 6، 5ملزم به بررسی رعایت الزامات قانونی از جمله مواد 

 باشد.اینترنتی می

این دستورالعمل  41و  31وکارهای اینترنتی که مشمول اقدامات مواد کسب الکترونیکیفرآیند رفع تعلیق نماد اعتماد  -3تبصره

 پذیر خواهد بود.اند، در صورت تکرار تخلف در بار دوم پس از مدت یک ماه و در بارهای سوم به بعد، پس از سه ماه امکانگردیده

هماهنگی و نظارت بر ارائه پیشنهاد مسدودسازی یا رفع آن به دبیرخانه کارگروه  دبیرخانه قرارگاه موظف است نسبت به -15ماده

ط اقدام های ذیربموارد مشمول در مواد فوق بر اساس فرآیندهای تعیین شده در کمیته رصد و سایر دستگاه برایتعیین مصادیق 
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ارگروه گیری نهایی در کنماید و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق بر اساس پیشنهادهای اعالمی نسبت به طرح موضوع و تصمیم

 نماید.مذکور اقدام می

وکارهای اینترنتی، سازمان حمایت به عنوان مجری نظارت و کنترل مراکز نگهداری کاالهای کسبدر راستای افزایش  -16ماده 

ایجاد گشت های "های اصناف به عنوان همکار، بصورت مستمر نسبت به و اتاق فراجاو سازمان تعزیرات، سازمان غذا و دارو، 

 اقدام نمایند. "وکارهای اینترنتیویژه بازرسی از مراکز نگهداری کاالی مربوط به کسب

و خدمات پس  ضمانتاز طریق محدودسازی ارائه  مجازیبه منظور کاهش عرضه و تقاضای کاالی قاچاق در فضای  -17ماده 

و خدمات پس از فروش  ضمانتشناسایی، رصد و پایش ارائه "فروش غیرمجاز به آن، سازمان حمایت موظف است نسبت به از 

متخلف از  وکار اینترنتیبه کسب یکینماد اعتماد الکترون قیمنظور تعله نسبت به ثبت و ارسال اخطار تخلف باقدام و  "غیرمجاز

 .ندینظارت اقدام نما رسامانهیز قیطر

های کاشف موظفند با به منظور ارتقای نظارت و پایش تبلیغ و ترویج کاال و ارز قاچاق در فضای مجازی، دستگاه -18ماده 

رصد و پایش تبلیغات کاالی قاچاق در فضای "ارشاد، وزارت ارتباطات و اتحادیه صنفی بصورت مستمر نسبت به همکاری وزارت 

ضابطین موظفند ضمن بررسی اقدام نمایند. و اعالم موارد تخلف به ضابطین  "مجازی از قبیل اینترنت، تلفن همراه و ماهواره

نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعالم و  اعالم مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی صالحتخلف، موضوع، درصورت احراز 

 .نمایند

های های کاشف موظفند سرشمارهو ارز قاچاق دستگاه کاالهای تبلیغی و مروج پیامکبه منظور مقابله با ارسال  -19ماده 

 پیامکی را برای برخورد از قبیل مسدودسازی یا قطع دسترسی به کارگروه ساماندهی منعکس نمایند.

ای هبه منظور دریافت گزارش یکارگروه ساماندهبه  مربوطمردمی را در سامانه  وزارت ارشاد امکان دریافت گزارش های -تبصره

ایجاد و پس از ارجاع به دستگاه ذیصالح کاال و ارز قاچاق  ترویجیو  یغیتبل یهاامکیارسال پهای کاشف در واصله از غیر دستگاه

دم اعالم نتیجه توسط آزمایی، نتیجه را جهت برخورد قانونی به کارگروه ساماندهی ارسال خواهد کرد. در صورت عجهت راستی

 گیرد.ساعت، موضوع در کارگروه ساماندهی مورد بررسی قرار می 72دستگاه ذیربط ظرف 

، مرکز جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانه سامانه ایکشف و شناسایی به منظور نظارت هدفمند،  -21ماده 

های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پایش هوشمند فضای از روشتوسعه موظف است زیرسامانه پایشگر هوشمند را با استفاده 

نوان وکارهای اینترنتی، به عمجازی متناسب با ظرفیت سامانه ایجاد نموده و نتایج آن را پس از تأیید دبیرخانه نظارت بر کسب

 وکار اینترنتی درج نماید. اخطار کسب

نظر خود را های مورد قانون موظفند کلیدواژه 36اشف موضوع ماده و دستگاه های ک مجوزهای ارائه دهنده دستگاه -1تبصره 

شود، بندی که توسط آن مرکز با هماهنگی ستاد انجام میتا طبق برنامه زمانبندی و اولویت دهنددر اختیار مرکز توسعه قرار 

 رد.الذکر و ستاد قرار گینسبت به استخراج موارد تخلف اقدام و نتیجه در اختیار دستگاه فوق

 شده در حیطه وظایف ونسبت به بررسی و تعیین تکلیف موارد تخلف شناسایی موظفندالذکر های فوقدستگاه -2تبصره 

دستورالعمل این  13و  12گیرد، حداکثر ظرف یک هفته مطابق با مواد ها قرار میاختیارات قانونی خود که در کارپوشه نظارت آن

 اقدام نمایند.

در چارچوب تشکیالت سازمانی موجود  های کاشف موظفند اقدام به ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصیدستگاه -21ماده 

 نمایند. "مقابله با قاچاق کاال و ارز درفضای مجازی"با رویکرد  و بدون توسعه تشکیالتی،

 دستورالعمل بر عهده قرارگاه می باشد.ای مفاد فصل چهارم این بر حسن اجر نظارتمسئولیت هماهنگی و  -22ماده 
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 پنجمفصل 

  موارد عمومی:
های اجرایی و پیگیری اجرای هماهنگ این اولویت بندی اقدامات، تعیین روش  رویه،به منظور ایجاد وحدت  -23 ماده

(، عالی نظارتدبیرخانه هیئت حمایت، توسعه، سازمان مرکز وزارت صمت) نمایندگاناز  متشکل کارگروهی ،دستورالعمل

، صاداقت وزارت، اطالعات سازمان واجا، ،، سازمان تعزیرات، وزارت ارتباطات، وزارت ارشادامنیت اقتصادی( سپلی پلیس فتا و)فراجا

تشکیل  ،ی ستادبه مسئولیت دبیرخانه  ، اتاق اصناف و اتحادیه صنفیشرکت پست ،، صدا و سیماوزرات بهداشتبانک مرکزی، 

 شود.می

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با  جلسات استانی با حضور نمایندگان مراجع فوق با مسئولیت کمیسیون -1ره تبص

 شد. خواهداستان تشکیل  قاچاق کاال و ارز

 شود الزم االجراست.ی ستاد ابالغ می دبیرخانهاز سوی تصمیمات کارگروه که  - 2ه تبصر

ماهه، اقدامات  4، موظف است با تعیین شاخص های متناسب، در مقاطع دستورالعملاین  23ی کارگروه موضوع ماده -24 ماده

 انجام شده را ارزیابی نماید.

برنامه ریزی، هماهنگی ش های مناسب اجرایی و انجام هماهنگی های الزم در استان ها بر عهده ی کمیسیون رو اتخاذ -25 ماده

 می باشد. استانمبارزه با قاچاق کاال و ارز  بر نظارتو 

 رکسب و کا با عنایت به سرعت باالی پیشرفت در عرصه فنآوری های نوین و فضای مجازی و تغییر در رویه های -26 ماده

، موارد اصالحی را 23 در صورت نیاز به اصالح ، اعضای کارگروه ماده ی دستورالعملاینترنتی، بعد از یک سال از اجرای این 

 جلسه ی اعضای اصلی ستاد ارائه می نمایند.تهیه و برای تصویب به 

یکصدو  در تبصره 17و  ماده 72، فصل 5در  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 3به استناد ماده  این دستورالعمل -72 ماده

از ربط های ذیکلیه دستگاه .رسیدو به تایید ریاست محترم جمهور تصویب  31/14/1411مورخ  ستاد جلسه چهارمینسی و 

 تاریخ ابالغ مکلف به اجرای آن هستند.
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 تعالیباسمه
 

 هاگوهرسنگ و بهاگرانفلزات ضوابط اختصاصی گروه کاالیی 
 

موضوووم  ،( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز1۱ماده   ی( امحاق۴( دسوورورامل ت صرهووره  ۲موضوووم ماده  در اجرای ماده 

 مورخهوووو ۱۱۳۲۹ت/ 19۳۳۱۹ ش اره هیاصالح و 9۹/11/1۶۹۱ مورخهوووو  ۱۲۹۲1/ت1۶۱۱۳۴ شو اره  نامهبیصهوو 

ع وان یکی از مهووادیک کاالی ، بههابها و گوهرسوو  فلزات گران ییگروه کاالدر خهووو  ، رانیوز أتیه 1۴/۱/۹۲

مذکور  وادمبه اسر اد  و سراد عضو مرصرط یهادسرگاه دییصأ و صجارت و ملدن ص لت، وزارت ش هادیپ بهموضوم قاچاق، 

ح ت و امرعایه برای فروش، خرید، اخرهواصووی الز   ضوووابط ارز، و کاال قاچاق با مرارزه قانون( ۶  ماده اسور اد  به زین و

 گردد. شرح مواد ذیت صلیین میبه هابها و گوهرس  فلزات گرانشکت صجاری بهنگهداری 

 فیتعار -فصل اول

  :رودیم کاربه ریز مشروح یملان در مهوبه نیعرارات موجود در ا -1 ماده

 .یبا اصالحات بلد 9۶/19/1۶۹۲مهوب  مرارزه با قاچاق کاال و ارز قانون الف( قانون:

 مرارزه با قاچاق کاال و ارز. یسراد مرکز ب( ستاد:

 .نیپالص و نقره طال،: بهاگران فلزات( پ

 شود.می ایریدیو ، اوس یو ، پاالدیو ، رودیو  و روص یو  اصطالح پالصین شامت پالصین، -صرهره

 شارز جادیا و خا  یبهاگران فلزات اتیخهووص  و شوکت  در رییصغ با که یمهو وعاص  :بهاگرانفلزات  مصننواات ( ت

 یرو ص ل یصجار یبرداربهره ای یه ر عیصو ا  و  اتییصز ، ظروف ورآالت،یز ع وان به اسورااده  م ظور به آن در افزوده

 .شود یم ساخره

 یاقوت سرخ، یاقوت کرود و زمرد ام اس، :هاگوهرسنگ( ث

مج وعه  یریبه صووورت صرک گرانرهابا فلزات  و ردیگیم صووورت تخپردا آنها یرو که هاییگوهرسوو   :جواهرات( ج

 .ده دیم شکت را ی ریز و ی ریق

 ای ییاک  ده نهآن به مهرف تیواردات صا صحو ای ساخت ،دیکه از مرحله صوم یاشخاص هیکل :نیتأم رهیزنج ی( ااضنا چ

 . دین ایم تیمش ول فلام یکاال ینگهدار ای ح تش فرو د،یدر امر خر ،صادرات

 :است تیمش ول به شرح ذ یکاال مشمول: یکاال (ح

 انوان کاال گروه

 مخرلف یهاطرح و هاقطع ها،ضرب در طال سکه نوم هر امف

 شکسره یطال و مخرلف یارهایو ع اوزان ،در ابلاد، انوام آب شده یو طال طال ش ش نوم هر ب

 جواهراتو  طال مه وعات انوام ج

 کشور ملادن از شده اسرخراج یطال د

 هاگوهرس   هو

 هابها نظیر نقره و پالصین و مه وعات آنسایر فلزات گران و
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به  شوود و صرفا  نسرت خرید یا فروش واقلی و مرادمه بین طرفین انجا  ن یملامالصی که  :خرید یا فروش فردایی (خ

  شود.قی ت احر امی در روزهای آصی صوافک میامرااوت پرداخت مابه

 

 ضوابط فروش -دومفصل 

  باش د.یجامع صجارت م مش ول ملز  به ثرت اطالعات فروش در سامانه یفروش دگان کاال -2ماده 

اطالعات  دییصأ ازم دیبوده و ن یصرفا  با ثرت اطالعات صوسط فروش ده صجار یینها ک  دهمهورف  به فروش -تبصنره 

 .ستین یینها ک  دهمهرف یاز سو دیخر

ار قر دییصأ موردها در سامانه جامع صجارت آن مشخهاتکه  ی یمأصرهیزنج یاعضابه  مشو ول  یفروش کاال -3ماده 

 صخلف است. ،گرفرهن

 است. صخلف هرنوم طال یا سکه ییفردا فروش –4 ماده

 باشد.فروش آصی در بورس کاالی ایران مش ول این م  وعیت ن ی -تبصره

 دیخر ضوابط – سومفصل 

 تصجار جامع سووامانه در دیخر دییصأ به ملز  ،ک  دگان نهاییبه اسوورا ای مهوورف مشوو ول یکاال دارانیخر -5ماده 

 فروش ده طصوس شده ثرت فروش د،ین  ا دییصأ مذکور سامانه در را خود به شده ثرت فروش دار،یخر کهیباش د. صا زمانیم

 . شدخواهد  بالاثرمهوبه  نیمقررات ا ثیاز ح

 .است صخلف است، نشده ثرت داریخر نا  به صجارت جامع سامانه در آن فروش که مش ول یکاال دیخر -1 تبصره

ثرت اطالعات  ازم دیبوده و ن یصجار داریصوورفا  با ثرت اطالعات صوسووط خر یینها ک  دهمهورف  از دیخر -2 تبصنره 

 .ستین یینها ک  دهمهرف یفروش از سو

( قانون مرارزه با قاچاق کاال و 1۱ماده   ی( امحاق۴( دسرورامل ت صرهره  ۳صورصحساب  فاکرور( موضوم ماده   -6ماده 

 یکاال یبرا، هیات وزیران با اصالحات بلدی ۹/11/1۶۹۱هو مورخ ۱۲۹۲1/ت 1۶۱۱۳۴موضوم صهویب نامه ش اره ارز 

 .است( ۲شده ماده   دییصأ یکیس د امکررون مش ول،

 است. صخلف هرنوم طال یا سکه ییفردا دیخر –7 ماده

 باشد.خرید آصی در بورس کاالی ایران مش ول این م  وعیت ن ی -تبصره

 یضوابط نگهدار -چهارمفصل 

ات اطالع وبر اساس ش اسه کاال  یمش ول ملز  به ثرت اطالعات موجود یک  دگان کاالینگهدارو  مامکان –8ماده 

ه در هر محظ ک  ده،ینگهدار یموجود با دیباشو د. اطالعات ثرت شده در سامانه با یدر سوامانه جامع صجارت م  تیمامک

  .مطابقت کامت داشره باشد
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مش ول، مرادرت به ثرت اطالعات آن در سامانه  یملز  اسوت در صورت حذف کاال  ک  دهینگهدارو  مامک –9ماده 

صأیید نهایی اطالعات حذف کاال صوسط وزارت ص لت، ملدن و صجارت م وط به ارائه شواهد، قرائن، . دیجامع صجارت ن ا

 .اس اد یا مدارک مربوطه صوسط مامک یا نگهدارنده است

 ای فیصوق مان د سرقت، ماقود شدن، :مش ول شود یکاال به یاسوت که مانع دسررس  یم ظور از حذف رخداد –تبصره

 .ییضرط به موجب حکم مراجع قضا

 ضوابط حمل – پنجم فصل

 سامانه در را الز  اطالعاتک  ده ملز  است  ینگهدار ای مامک ،مش ول یکاال یشهرنیب ح ت درصورت –11 ماده

 .دین ا ثرت صجارت جامع

 ای مامک صوسووط الز از ثرت اطالعات  یشووهرنیب ح ت از شیپ سووتیبایممشوو ول  یکاال ک  دهح ت – 11 ماده

درصورت عد  ثرت اطالعات موضوم  مش ول یحاصت ک د. ح ت کاال  انیجامع صجارت اط  انهسام در کاال نگهدارنده

 یا با اطالعات ثرت شده مغایر با مح ومه، صخلف است. 19ماده 

 یمقررات اموم -ششمفصل 

مقرر در  یاست، مش ول ض انت اجراها محسووب شوده   صخلفمهووبه   نیکه به موجب مواد ا ییرفرارها - 12ماده 

ض از نق یبه صخلاات ناش یدگیرس ی( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود و مرجع صامح برا1۱( ماده  ۴صرهره  

 . است یحکومر راتیصلز سازمان ارز و کاال قاچاق یهاپرونده به یدگیرس ژهیضوابط، شلب و نیا

 فروش ای و ینگهدار ح ت، قاچاق، صحقک صورت در مهوبه، نیا موضووم  ضووابط  از صخلف موارد هیکل در -13 ماده

 .داشت نخواهد وجود قانون( 1۱  ماده( ۴  صرهره موضوم صخلف به اسر اد امکان قاچاق، یکاال

ها صخلف از آن یض انت اجرا و ینگهدار و ح ت ،فروش د،یخر خهو  در مهوبه نیر اضوابط م درج د - 14ماده 

 .شد خواهد اجراء باشد، یصجار صورت به اع ال نیکه ا یصرفا  در موارد

 آن زانیم خواه ،انجا  ده دبه قهد صجاری را  مش ول یکاال ینگهدار یاح ت  فروش، د،یخراشخاصی که  -15ماده 

ملز  به رعایت ضوابط  ،نراشد ای باشد( 1۳  ماده یب دها موارد از ای و مرلدد مراصب ای باشد مرصره کی در اد،یز ای باشد کم

 این دسرورامل ت هسر د.

( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز 1۱ماده   ی( امحاق۴دسورورامل ت صرهره   ( ۶قهود صجاری مطابک با ماده    -هتبصنر 

 احراز می شود. ن با اصالحات بلدی،هیات وزیرا ۹/11/1۶۹۱هو مورخ ۱۲۹۲1/ت 1۶۱۱۳۴موضوم صهویب نامه ش اره 

 یصجار صووورت هر در مشوو ول، یکاالها از کی هر خهوو   در ریز یرفرارهااز  کی هرمهووبه   نیدر ا -16 ماده

 .شودیمحسوب م

خهو   درمذکور را  یاز رفرارها یکیکه  یمشو ول، صوسوط اشوخاص    یکاال ینگهدار ایو  ح ت ،فروش د،ی( خرامف

 اند.قراردادهحرفه خود مش ول  یکاال



۴ 

 

 

 یبرا یا ک رر از آن، هاره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش ،دیخرمج وم کاالی موضوم رفرار یا رفرارهای ( ب

 یکاالها ریملادل ارزش آن در خهوو  سا  ای یامام سوکه  ص ا  عدد 919 حداقتبه میزان  امفمشو ول گروه   یکاال

 باشد. امفمش ول گروه 

 یبرا یا ک رر از آن، هاره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش د،یخرج( مج وم کاالی موضوم رفرار یا رفرارهای 

 باشد. 1۱طالی با عیار  لوگر یک کیحداقت  ، به میزانجو  بگروه  یهاکاال

 به هر میزان باشد. دبرای کاالی مش ول گروه ( خرید، فروش، ح ت یا نگهداری د

 برای یا ک رر از آن، هاره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش د،یخرمج وم کاالی موضوم رفرار یا رفرارهای هو( 

 باشد.ده قیراط به میزان  هوکاالی مش ول گروه 

برای  یا ک رر از آن، هاره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش د،یخرمج وم کاالی موضوم رفرار یا رفرارهای ( و

 ۹۲۱حداقت یک کیلوگر  پالصین با عیار  میزانبه برای پالصینو  ۹۲۱کیلوگر  نقره با عیار  ۱حداقت ارزش  میزانبه نقره

  باشد.

شده،  مشو ول  موضوم رفرار انجا   یاز کاال یمهووبه در مورد بخشو   نیضووابط ا  تیدر صوورت عد  رعا  -17ماده 

 صرفا  در خهو  ه ان بخش که نسرت به آن صخلف واقع شده است، اع ال خواهد شد.  ،یقانون یض انت اجرا

 . ردی  گانجا یبه صورت آن ستیبایم نیصأمرهیزنج یاعضا صوسط مهوبه نیضوم ااطالعات مو هیثرت کل -18ماده 

 .االجراء استالز  زین یاقرهاد هژیو و یص لر -یصجار آزاد م اطک در مهوبه نیا در مذکور ضوابط هیکل -19ماده 

 مهوبه نیا شدهنییضوابط صل تیمش ول رعا زین یمجاز یفضوا  کیمشو ول از طر  یفروش کاال ای دیخر -21ماده 

 باشد.یم

و نهاد مأذون از  یکیو فروش اموال ص ل یآورسازمان ج ع یمهووبه در خهوو  کاالها   نیمااد ا تیرعا -21ماده 

 است.  یامزامو کلیه اشخا  حقیقی و حقوقی  هیفق یوم یسو

بانک مرکزی ج.ا. ایران از ثرت اطالعات صومید و موجودی سوکه مسرا ی بوده و جهت ثرت خرید و فروش   -22ماده 

 بایست از طریک صاویض اخریار به کارگزار در سامانه جامع صجارت اقدا  ن اید.سکه می

 یز بانک موظف به ثرت اطالعات در سامانه می باشد.درصورت خرید و فروش بی واسطه ن - تبصره

 ،اشدب شده تیصحو ییک  ده نها، اگر کاال به مهورف مهووبه  نید صخلف از ضووابط موضووم ا  موار هیدر کل - 23ماده 

حسوووب مورد عالوه بر محکومیت به جری ه های مقرر، به پرداخت ملادل ارزش کاال نیز  به جای ضوورط کاال،  مرصکب

 شود. محکو  می

 حکم ،قانون ۲۲ ماده در مقرر طی، در صورت حهول شرامهوبه نید صخلف از ضوابط موضوم اموار هیدر کل -24ماده 

 .شد خواهد یجار مذکور ماده

مهوبه، سامانه جامع صجارت است. شلب  نیبه اسرلالمات در خهو  صخلاات موضوم ا ییمرجع پاسخگو -25 ماده

ارزش  نییمهوبه و صل نیاحراز صخلف از ضووابط موضووم ا   یمهووبه مکلا د برا  نیموضووم ا  یهابه پرونده یدگیرسو 

 مش ول، اطالعات الز  را از سامانه جامع صجارت اسرلال  ک  د. یکاال



۱ 

 

 

در شده و االی موضوم قاچاق محسوب ک خرید و فروش،در حوزه صرفا  کاالهای مش ول این دسرورامل ت  -26ماده 

( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز 1۱ماده   ی( امحاق۴دسوورورامل ت صرهووره   (۲ماده  از شوو ول حوزه ح ت و نگهداری 

 خارج است. وزیران با اصالحات بلدی،هیات  ۹/11/1۶۹۱هو مورخ ۱۲۹۲1/ت 1۶۱۱۳۴موضوم صهویب نامه ش اره 

ماه  ۳؛  "د"و  "ج"ماه و گروه  ۴؛ "ب"ماه، گروه  ۲؛  "امف"گروه  یمهوبه، برا نیدر ا شدهنییضوابط صل -72ماده 

  االجرا خواهد بود.الز  و اعال  وزارت ص لت، ملدن و صجارت صی؛ با صشخ "و"و  "هو"مهوبه و گروه  نیا پس از ابالغ

 .دیرس محرر  ج هور سییر دییصأ به........ ............. خیصار درماده،  ۲۲ضوابط فوق در شش فهت و 
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 اال و ارزیافته کدر مقابله با قاچاق سازمان های کاشفدستگاه اجرایی و عملیاتی توان و ارتقای هماهنگینامه شیوه

ابالغی  مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد 333جلسه  مصوبات 7 بند ،قاچاق کاال و ارز قانون مبارزه با  33و  33،  3در اجرای مواد 

بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز ابالغی رییس جمهور  3دستورالعمل  5و بند  33/34/3044مورخ  /ص 940433/44به شماره 

و نظارت در حوزه مبارزه با قاچاق کاال ریزی، هماهنگی گذاری، برنامهبه منظور سیاست، 97/33/3044مورخ  353703محترم به شماره 

 یو ارتقا ینامه هماهنگشیوه»و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  کاشفهای به پیشنهاد دستگاهسازمان یافته و ارز 

در روند شناسایی  بمنظور تسریع «یافته کاال و ارزدر مقابله با قاچاق سازمانهای کاشف دستگاهاجرایی و عملیاتی توان 

ردن آثار یافته در کشور و از بین بیافته در سطح کشور و کاهش سطح ارتکاب قاچاق سازمانها و فرآیندهای ارتکاب قاچاق سازمانگروه

قاچاق کاال ته یافهای سازمانهای عضو در زمینه مقابله با گروهافزایی میان دستگاهو تبعات سوء آنها و افزایش هماهنگی و ارتقاء سطح هم

ماده  99ر دیافته با رویکرد مدیریت مؤثر منابع و زمان های قاچاق سازمانهای عضو در تشکیل پروندهو ارز و افزایش سطح دقت دستگاه

 به شرح زیر تصویب شد: 34/40/3043بتاریخ رکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد م 330تبصره در جلسه  5و 

 تعاریف فصل اول:

 رود:زیر به کار می در معانی مشروحنامه در این شیوهموجود  و اصطالحات عبارات -1ماده 

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن 3339مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزقانون:  -الف

 قانون 3موضوع ماده  مبارزه با قاچاق کاال و ارز مرکزی ستادستاد:  -ب

ریزی و هدایت گروهی و تقسیم جرمی است که با برنامه»قانون:  3ماده « س»تعریف مقرر در بند مطابق یافته: قاچاق سازمان -پ

کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای 

 «گیرداست صورت میارتکاب جرم قاچاق منحرف شده

العات، فرماندهی وزارت اط قوه قضائیه، متشکل از نمایندگان ستاد، ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان یافته کمیته ملی: کمیته -ت

و ابت بعنوان اعضای ث، سازمان تعزیرات حکومتی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  کل

یشگیری امور اجرایی، پریزی، هماهنگی و نظارت بر سیاستگذاری، برنامه براییا تخصصی ربط های ذیدستگاهنمایندگان حسب مورد 

های پرونده احکام و اجرای تحقیق و رسیدگیتشکیل و فرآیند پیگیری موضوعات مرتبط با  کشف وو مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه 

 است.ستاد به ریاست  یافتهقاچاق سازمان



 6 از 2 صفحه

 

 ونیسیکم ریبد و متشکل از استاندارملی به ریاست  کمیتههای مصوب مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان کمیتهاستانی:  کمیته -ث

طالعات ا استانی، دادستان مرکز استان، مدیرکل کمیتهبه عنوان دبیر  استان و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز یهماهنگ ،یزیربرنامه

های دستگاه یرؤساحسب مورد و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اطالعات سپاه استان، فرمانده سازمان ، استانانتظامی فرمانده استان، 

حقیق و تتشکیل و فرآیند  امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه برای رصد و نظارت برو تخصصی  ذیربط

 .شودمییافته استان تشکیل های قاچاق سازمانرسیدگی به پرونده

های فرممشتمل بر  عبارت است از مجموعه راهنمای اقدامات و دستورات مبارزه با قاچاق سازمان یافته: راهنما مجموعه -ج

 یه منظور ارتقاب ملی کمیتهبه پیشنهاد اعضا و تصویب اقدامات، دستورات و استعالمات مورد نیاز احتمالی است که جهت  متحدالشکل

انسجام  و به منظور ایجادسطح دقت و سرعت کشف کاال و ارز قاچاق، شناسایی متهمین و اموال و دارایی آنها و انجام تحقیقات مقدماتی 

ائه به مراجع ر اربمنظومتناسب با هر پرونده  یافتهدر مبارزه با قاچاق سازمان ملی و استانی کمیتههای عضو مندی فعالیت دستگاهو نظام

راهنمای اقدامات و دستورات  مجموعهاستفاده از لزوم قرار خواهد گرفت. کاشف  های ضابط ودستگاهمورد استفاده صالح رسیدگی 

انونی قها در فعالیت مطابق با تکالیف و اختیارات مقرر نافی وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاهیافته مبارزه با قاچاق سازمان

 نیست.

وزارت جهاد کشاورزی،  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :های تخصصیدستگاه -چ

ی ایران به تشخیص رییس کمیته ملی یا استانی موظف به شرکت و همکاری گمرک جمهوری اسالم و وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد

 ها می باشند.در جلسات کمیته

 فصل دوم: مقررات عمومی

 باشد:در چارچوب اهداف فوق به شرح زیر می و استانی های ملیکمیتهوظایف و اختیارات  -2ماده 

ی قاچاق هاتعقیب و تحقیق پروندهتحویل، در فرآیند کشف،  کاشفهای دستگاهضابطین و سایر ایجاد وحدت رویه میان  –الف 

 یافته؛سازمان

 ر ستاددیافته قاچاق کاال و ارز جهت تصویب های سازمانها و گروهها و راهبردهای مؤثر در مقابله با شبکهنویس سیاستتهیه پیش -ب

 یافته؛سازمان های خاص قاچاقبه منظور اقدام مؤثر در پرونده کمیتههای عضو میان دستگاه هماهنگیو  همکاری -پ

 ؛زمان یافتهساهای کاشف در زمینه مبارزه با قاچاق های ضابطین و سایر دستگاهها، توانمندیمند و مستمر آسیبپایش و رصد نظام -ت

های نش ضابطین و مأمورین سایر دستگاهجهت ارتقاء دا کمیتههای عضو تهیه و تدارک محتوای آموزشی و آموزش به دستگاه -ث

 کاشف؛

 یافته.ونده و اثبات قاچاق سازمانجهت تشکیل پر راهنما مجموعهروز رسانی تهیه و به -ج
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قاچاق، شناسایی کاال و ارز  راستایدر  توانندمی در چارچوب قوانین و مقررات کمیتههای عضو هر یک از دستگاه -3ماده 

ای عضو هتعامل الزم را با سایر دستگاه ،ها و شناسایی اموال و دارایی متهمینمیان آناصلی قاچاق، سایر متهمین و روابط  هایسرگروه

 ند.برقرار نمای کمیته

حسب دستور مقامات قضایی حسب مورد موظفند  3تبصره ماده های ملی و استانی موضوع های تخصصی عضو کمیتهدستگاه - 4ماده 

 به عمل آورند.یابی و شناسایی منشأ قاچاق سازمان یافته ریشهو یا با تقاضای ضابطین قضایی همکاری الزم جهت 

با حضور اکثریت اعضا در محل ستاد یا کمیسیون مبارزه با قاچاق حداقل هر دو ماه یکبار های ملی و استانی جلسات کمیته -5ماده 

العاده ه صورت فوق، جلسات ببه پیشنهاد اعضای کمیته و تشخیص رییس کمیته، گردد. در موارد لزوم تان مربوط تشکیل میکاال و ارز اس

 و خارج از نوبت مقرر تشکیل می گردد. 

ه در چارچوب قوانین و مقررات موظف بهای مدعو و حسب مورد سایر دستگاهکمیته ملی و استانی ثابت  های عضودستگاه -تبصره 

 همکاری در اجرای مصوبات کمیته هستند.

ررسی در ماه یک بار جهت طرح و ب سههر مربوطه را  کمیته ها و تصمیماتگزارش فعالیت های استانی مکلفند کمیته اندبیر -6ماده 

 . نمایندارسال  ملی کمیتهملی به دبیرخانه  کمیته

قضایی، امکانات زیرساختی و تجهیزات مورد نیاز متکفل مبارزه با قاچاق به منظور ارتقای توان اجرایی و عملیاتی، حمایت  – 7ماده

های عضو کمیته ملی می توانند اعتبارات مورد نیاز را در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی به سازمان سازمان یافته کاال و ارز، دستگاه

 برنامه و بودجه کشور برای بررسی و اقدام الزم ارائه نمایند.

بینی ه پیشنامه جهت اجرای وظایف مرتبط نسبت بعضو کمیته ملی مکلفند تا یکسال پس از ابالغ این شیوهاجرایی های دستگاه – 8 ماده

 اقدام نمایند.  در ساختار سازمانی دستگاه متبوع واحد مبارزه با قاچاق سازمان یافته

سازمان یافته موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز جاری خواهد مقررات این شیوه نامه نسبت به سایر جرائم و تخلفات  – 9ماده 

 بود.

ضو از سوی دستگاه های عقطعیت یافته هرگونه اطالع رسانی و انعکاس خبری در خصوص پرونده های قاچاق سازمان یافته  – 11ماده 

 کمیته پس از هماهنگی با کمیته ملی صورت می پذیرد.

 فصل سوم: کشف جرم

دگی به یافته در فرآیند کشف، تعقیب، تحقیق و رسیپذیری قاچاق سازمانضابطین و کاشفین باید به منظور ارتقاء اثبات -11 ماده

 نسبی انسجام»و  «کارتقسیم»، «هدایت گروهی»، «ریزیبرنامه»، «بیشتر یامداخله سه نفر »که بر  را ایهای قاچاق، هرگونه قرینه و ادلهپرونده

 آوری نمایند.جمعدارد داللت « گروهی
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رای تشکیل ب ،مشارکت سه نفر در فرآیند ارتکاب قاچاق صرفاً ،یافتهدر مرحله تشکیل پرونده تحت عنوان قاچاق سازمان -1تبصره 

رتباط، هماهنگی احداقل باید ادله، قراین و امارات ناظر بر یا ضابط در این مرحله دستگاه کاشف  یافته کافی نیست؛ده قاچاق سازمانپرون

 آوری و ارائه نماید.و فعالیت گروهی مظنونین )تشکیل گروه مجرمانه( را جمع

های کاشف مکلفند در صورت کشف قاچاق سازمان یافته کاال و ارز در صورت نیاز به اقدامات اطالعاتی، عملیاتی دستگاه -2تبصره 

دماتی و تحقیقات مق انجام جهتبا هماهنگی مرجع رسیدگی کننده فه را موارد مکشوباشد و اقداماتی که در حوزه وظایف ضابطین می

 در اختیار ضابط قرار دهند.، سایر اقدامات مورد نیاز در اجرای این  شیوه نامه

سبت به ن با رعایت مفاد این شیوه نامه ندمکلفو ضابط کاشف  هایذیل، دستگاه موارد فروضی نظیرر صورت مواجهه با د -12 ماده

شرایط، اقدامات قانون اقدام و در صورت احراز  3انجام تحقیقات جهت احراز شرایط تحقق جرم قاچاق سازمان یافته منطبق با بند س ماده 

 ماید:   ن ارسالبه ظن ارتکاب جرم سازمان یافته به دادسرای عمومی و انقالب  قانونی جهت تشکیل پرونده را انجام و

 به ظن قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیارد ریال وجود کاالی مکشوفه .3

   دارو و تجهیزات پزشکیکشف  .9

 قانون  95کاالهای موضوع ماده  کشف .3

 قانون  99ماده  0موضوع تبصره  یو فرهنگ یخیاموال تارکشف  .0

 روندهپیم صورت جلسه کشف و تشکیل مجرمانه حین تنظ گروهعضویت در یا دسترسی کاشف به اطالعات متهم اذعان  .5

در پرونده الس اخت و ، جعل سندتبانیکارگیری سالح و درگیری مسلحانه،  به ارتشاء و رشاء، پولشویی، ظن کاشف به تحققِ: .6

 مفتوحه به ظن قاچاق

 .کشف اسنادی جرم در فرضی که ترخیص کاال از مبادی رسمی صورت پذیرفته باشد .7

 متعلق به شخصی شاغل در دستگاه های دولتی و عمومی باشد.کاال یا ارز در فرضی که سود و عواید حاصل از قاچاق  .3

قانون و  36های موضوع ماده در صورت اشتغال متهم یا یکی از متهمان پرونده در بخش دولتی/ عمومی به ویژه دستگاه .3

 های صادرکننده مجوزدستگاه

ول و اقوام نسبی درجه اکاال یا ارز ن قاچاق های متهم یا متهمان پرونده مفتوحه به ظکسب اطالع قطعی از عدم تناسب دارایی .34

 با موقعیت شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی آنها 

واجد اوصاف  میدر صورت مواجهه با جرا نیو ضابط نیماده نبوده و کاشف نیمذکور در ا قیمنحصر به مصاد افتهیسازمان  اققاچ :تبصره

نظور بدون م قیاز مصاد کیوجود هر  نی. عالوه بر اندینما یمبادرت م افتهیدستورالعمل نسبت به اعالم جرم سازمان  نیمقرر در قانون و ا

 .ستیبه منزله وقوع جرم مذکور ن ،جرم یافتگی ازمانو اوصاف س طیجمع شرا

ال فعات ارتکاب قاچاق، ارزش کاد :آوری ادله باید موضوعاتی مانند، مستندسازی و جمعدر حین رصدضابطین  کاشفین و -13ماده 

 را مدنظر قرار دهند. نظایر آن سایل و شگردهای ارتکاب قاچاق ویا ارز قاچاق، و
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ید یافته محل ترددر مواردی که قرائن و امارات مربوط به وقوع قاچاق سازمانقانون آیین دادرسی کیفری  03در اجرای ماده  -14ماده 

از اعالم جرم  )در قالبی غیر« درخواست تکمیل تحقیقات»موثق نیست، ضابطین باید ضمن ارائه گزارش  است یا اطالعات مأخوذه از منابع

ررسی یا انجام ب تکمیل تحقیقات از جمله دستور بودن اقدامات، دستورات مورد نیاز جهتبا رعایت اصل محرمانگی و مخفیانه( به دادستان

 های اجرایی مرتبط را انجام دهند. های کاشف یا سایر دستگاهاستعالمات مدنظر از دستگاه

انونی قاچاق های قضائی کدادستان محل در حوزهبه تشخیص و استانی،  های ملی کمیته رییسدر صورت ارائه پیشنهاد از سوی  –تبصره 

ه شعبه تا قبل از تشکیل پرونده و ارجاع موضوع ب می گرددای تعیین ویژه یا نمایندگان ا نمایندهیافته از میان مقامات قضائی دادسرسازمان

ر اقدام دکننده دستورات و استعالمات مدنظر ضابطین را با رعایت قوانین و مقررات صادر نماید و یا در مواردی که تسریع رسیدگی

 رد تقاضای ضابطین را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کند.ضرورت دارد، دستورات شفاهی یا کتبی الزم و مو کاشف

 : فرآیند تحقیقات مقدماتی چهارمفصل 

ذ دستور با اخ راهنما مجموعهزمان با اعالم جرم و در جریان تحقیقات مقدماتی با استفاده از مکلفند هم و کاشفین ضابطین -15ماده 

ردیابی  و های قاچاق در حدود جزای نقدی احتمالیو توقیف اموال متهمین پروندهقضایی و همکاری مراجع مربوطه نسبت به شناسایی 

 مبادرت نمایند. پرونده و مرتبطین مالی متهمین

 در فرآیند تحقیقات مقدماتی پیشنهاد معافیت یابا اخذ دستور از مقام قضایی توانند ضابطین می ،قانون 79در اجرای ماده  -16ماده 

تخفیف در میزان مجازات را به متهمین، در قبال اقرار یا همکاری مؤثر آنها در کشف کاال و ارز قاچاق یا شناسایی و دستگیری 

ه مرجع ب نمایند. در صورت اقدام مؤثر متهمین مراتب جهت اعمال تخفیف یا معافیت قانونیقاچاق یا سایر متهمین ارائه  هایسرگروه

 قضایی اعالم خواهد شد.

های قاچاق مکلفند در فرآیند کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده استانی کمیتههای عضو دستگاه -17ماده 

 ید.های تولیدی جلوگیری به عمل آها یا کارگاهاالمکان از تعطیلی کارخانهیافته، اقدامات خود را به نحوی سامان دهند که حتیسازمان

مدت بیست روزه مقرر در  ظرف های استعالم شوندهو مامور وصول درآمدهای دولت و سایر دستگاه کاشفهای دستگاه -18ماده 

باید اقدامات الزم را جهت پیگیری و تسریع در ارسال  کاشفین دارند.پاسخ استعالمات مقام قضایی را تهیه و ارسال می ،قانون 70ماده 

 عمل آورند.به پاسخ استعالم

از  گزارش اولیه )اعمیافته کاال و ارز خود را از مرحله های قاچاق سازمانمکلفند پرونده استانی کمیتههای عضو دستگاه -19ماده 

یند و پیگیری نما مراجع رسیدگیتا پایان مرحله اجرای احکام در  های اعالم جرم و درخواست دستور جهت تکمیل تحقیقات(گزارش

ر د در اجرای این ماده مراجع رسیدگی ارائه نمایند. رسیدگی کننده به مرجعمقتضی را های یا گزارش عنداللزوم در هر مرحله مکاتبات

هیه یافته و مطالعه و تهای قاچاق سازمانهمکاری الزم جهت ایجاد دسترسی ضابطین به پرونده صورت امکان و عدم وجود موانع قانونی

  نمایند.بدل از پرونده توسط ایشان را فراهم می
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 : رسیدگی و اجرای حکمپنجمفصل 

در مورادی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداندو نیاز به همکاری ضابطان و کاشفان در تکمیل تحقیقات باشد مراجع  -21ماده 

حضور در شعبه رسیدگی توضیحات الزم پیرامون موضوع اتهام، تحقیقات انجام شده، ادله  با ،رعایت مقررات ضمنمذکور مکلفند 

ی انجام برا مدخل در پرونده را به مرجع قضائی ارائه نمایند و در صورت درخواست مرجع قضاییمکتسبه، ارتباطات و نقش افراد ذی

  دادگاه نمایند.تحقیقات تکمیلی اقدام به تکمیل تحقیقات و ارائه گزارش کتبی به 

های مطروحه در شعب تعزیرات آوری شده توسط ضابطین، پروندهدر مواردی که حسب تحقیقات ادله، قراین و امارات جمع -21ماده 

در صورت صادر نشدن قرار عدم  گردد.الیه اعالم میمراتب توسط ضابط به رئیس شعبه مرجوع یافتگی باشند،واجد وصف سازمان

 مراتب به رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعالم می گردد.  ارجاع پرونده به مراجع قضایی،عدم صالحیت و 

توان از می های ملی و استانیهای عضو کمیتهبه تشخیص دستگاه نامهاجرای این شیوهدر صورت بروز اشکال یا مانع در  -22ماده

مطابق  وبرای رفع آنها استفاده نمود. در صورت نیاز موضوع از طریق نماینده دستگاه مربوطه در کمیته مطرح های مذکور ظرفیت کمیته

 .آیدمیپیشنهاد کمیته اقدامات الزم جهت برطرف کردن اشکال یا مانع به عمل 
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