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 دستگاه همکار دستگاه مجری اجرایی برنامه هـدف بـرنـامـه کـالن رد ـبـراه

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

های ستاد کل استفاده از ظرفیت

نیروهای مسلح در امر پشتیبانی 

از مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

 نیروی انتظامی 

ارتقای سهم و نقش ستاد 

کل نیروهای مسلح در مبارزه 

 با قاچاق کاال و ارز

های اجرایی مبارزه با قاچاق کاال و تدوین، تصویب و ابالغ طرح تجهیز یگان

 ارز نیروی انتظامی به امکانات مورد نیاز 

ستاد کل نیروهای 

 مسلح
 وزارت کشور، ناجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

ایجاد، تقویت و ارتقاء ساختار 

سازمانی مناسب و تخصصی 

مورد نیاز توسط دستگاههای 

عضو متناسب با جغرافیای 

 قاچاق

ارتقای سهم و نقش ستاد 

کل نیروهای مسلح در مبارزه 

 با قاچاق کاال و ارز

پیگیری ایجاد ساختار سازمانی برای استقرار کارکنان آموزش دیده ناجا در 

 57رای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی در اجرای ماده واحدهای اج

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

ستاد کل نیروهای 

 مسلح
 ناجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

ورودی تا سطح مبادی 

 عرضه

های ستاد کل استفاده از ظرفیت

نیروهای مسلح در امر پشتیبانی 

از مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

 نیروی انتظامی 

ارتقای سهم و نقش ستاد 

کل نیروهای مسلح در مبارزه 

 با قاچاق کاال و ارز

ایجاد ساز و کار مشارکت نیروهای نظامی مستقر در مرزها در کنترل معابر 

 مرزی و کوله بری 

ستاد کل نیروهای 

 مسلح

وزارت کشور، ناجا 

 )مرزبانی(

افزایش ریسک قاچاق 

 کالن و سازمان یافته از

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

های ستاد کل استفاده از ظرفیت

نیروهای مسلح در امر پشتیبانی 

از مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

 نیروی انتظامی 

ارتقای سهم و نقش ستاد 

کل نیروهای مسلح در مبارزه 

 با قاچاق کاال و ارز

مبارزه با  بهره گیری از ظرفیت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی در امر

 قاچاق کاال و ارز در دریا

ستاد کل نیروهای 

 مسلح
 سپاه 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

های ستاد کل استفاده از ظرفیت

نیروهای مسلح در امر پشتیبانی 

از مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

 نیروی انتظامی 

ارتقای سهم و نقش ستاد 

کل نیروهای مسلح در مبارزه 

 با قاچاق کاال و ارز

 پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت گمرک 
ستاد کل نیروهای 

 مسلح
 گمرک 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

بازمهندسی و متناسب سازی 

ساختارهای سازمانی و مدیریتی 

 مبارزه با قاچاق

 اصالح ساختارها و فرآیندها

های اختیارات، وظایف و مأموریتتدوین نظام  نامه تبیین حیطه 

های زیر مجموعه وزارت جهاد در کشف یا کمک به کشف کاالهای سازمان

 قاچاق

 وزارت جهاد کشاورزی

ناجا، وزارت راه و 

شهرسازی، گمرک، 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
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 دستگاه همکار دستگاه مجری اجرایی برنامه هـدف بـرنـامـه کـالن رد ـبـراه

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

توسعه نظام سیاستگذاری، 

ریزی مدیریت و برنامه

های رسمی و غیررسمی آموزش

 جهت افزایش توان مبارزه

تسریع در رسیدگی به 

های قاچاق سازمان پرونده

 اییافته و حرفه

تهیه طرح و اجرای دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه قضات دارای ابالغ 

 ویژه 
 قوه قضائیه

وزیران دادگستری، 
اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، کشور، امور 

خارجه، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، 
جهاد کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا 

معاونان ذیربط آنان و دو 
نفر از نمایندگان عضو 

های اقتصادی کمیسیون
و قضائی و حقوقی 

مجلس شورای اسالمی 
تخاب مجلس و به ان

های رؤسای سازمان
تعزیرات حکومتی، جمع 

آوری و فروش اموال 
تملیکی، صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، 

بازرسی کل کشور، 
رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، 
فرماندهی نیروی 
انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران، روسای 
کل بانک مرکزی و 
گمرک جمهوری 

اسالمی ایران، رئیس 
لی استاندارد و موسسه م

تحقیقات صنعتی ایران، 
رئیس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و معاون 
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 دستگاه همکار دستگاه مجری اجرایی برنامه هـدف بـرنـامـه کـالن رد ـبـراه

اجتماعی و پیشگیری 
قوه قضائیه و نماینده تام 

االختیار رئیس قوه 
 قضائیه 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

توسعه نظام سیاستگذاری، 

ریزی مدیریت و برنامه

های رسمی و غیررسمی آموزش

 جهت افزایش توان مبارزه

تسریع در رسیدگی به 

های قاچاق سازمان پرونده

 اییافته و حرفه

 ضائیهقوه ق  تدوین برنامه آموزش تخصصی و همگانی

صدا و سیما، آموزش و 
پرورش، وزارت علوم، 

سازمان تبلیغات 
اسالمی، وزارت ارشاد، 
شورای عالی انقالب 

فرهنگی، وزارت کشور، 
شورای سیاست گذاری 

 ائمه جمعه
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افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

بهبود رسیدگی به پرونده های 

 جرایم قاچاق کاال و ارز

تسریع در رسیدگی به 

های قاچاق سازمان ¬پرونده

 ای¬یافته و حرفه

های قاچاق کاال و ارز و آسیب شناسی قضائی اجرای احکام پرونده

 راهکارهای کاهش زمان دادرسی )اطاله دادرسی(
 قوه قضائیه

دفتر نمایندگی قوه 

 قضائیه در ستاد

افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

بهبود رسیدگی به پرونده های 

 جرایم قاچاق کاال و ارز

در رسیدگی به تسریع 

های قاچاق سازمان ¬پرونده

 ای¬یافته و حرفه

قانون )ارائه گزارش عملکرد مراجع قضائی درباره  11اجرای بند پ ماده 

اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجرا نشده و علل آن دربارۀ 

 های قاچاق کاال و ارز(پرونده

 قوه قضائیه 
دفتر نمایندگی قوه 

 در ستادقضائیه 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 کیفیت رسیدگیبهبود و ارتقای 

های تخلفات قاچاق به پرونده

 کاال و ارز

درصدی میانگین  02کاهش 

مدت زمان رسیدگی به 

 75ها نسبت به سال ¬پرونده

 با تمرکز بر استانهای هدف 

های ایجاد ساز و کار اجرایی نمودن دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده

 قاچاق کاال و ارز

وزارت بهداشت، درمان و 
وزارت  آموزش پزشکی،

جهاد کشاورزی، گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در 
محدوده اماکن گمرکی، 
سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان، 
سازمان حفاظت محیط 
زیست، سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، 

شرکت ملی پخش 
های نفتی ایران، فرآورده

ی شیالت شرکت سهام
 ایران، شرکت دخانیات ایران

- 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

توسعه نظام سیاستگذاری، 

ریزی مدیریت و برنامه

غیررسمی های رسمی و آموزش

 جهت افزایش توان مبارزه

درصدی میانگین  02کاهش 
ها مدت زمان رسیدگی به پرونده

با تمرکز بر  75نسبت به سال 
استانهای هدف ، تعیین تکلیف 

 75و  79های کالن سال پرونده

های آموزشی برای روسای شعب تجدیدنظر و مستشاران، برگزاری دوره

دفاتر تخصصی حقوقی، مدیران دفاتر، روسای اجرای احکام، کارشناسان 

 مسئولین اجراء

سازمان تعزیرات 

 حکومتی 
- 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی 

های تخلفات قاچاق به پرونده

 کاال و ارز 

درصدی میانگین  02کاهش 

مدت زمان رسیدگی به 

 75ها نسبت به سال پرونده

با تمرکز بر استانهای هدف ، 

 ایجاد ساز و کار اجرای مصوبات کارگروه پرونده های ملی و مهم 

وزیران دادگستری، 
ادی و اطالعات، امور اقتص

دارایی، کشور، امور خارجه، 
صنعت، معدن و تجارت، 
راه و شهرسازی، جهاد 

- 
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های تعیین تکلیف پرونده

 75و  79کالن سال 

کشاورزی، نفت، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی یا 
معاونان ذیربط آنان و دو 
نفر از نمایندگان عضو 

های اقتصادی و کمیسیون
قضائی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی به انتخاب 

مجلس و رؤسای 
ات های تعزیرسازمان

حکومتی، جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی، صدا 

و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، بازرسی کل 
کشور، رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح، فرماندهی 
نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، روسای کل 
بانک مرکزی و گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، 

رئیس موسسه ملی 
استاندارد و تحقیقات 

رئیس اتاق  صنعتی ایران،
بازرگانی و صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران و معاون 
اجتماعی و پیشگیری قوه 

قضائیه و نماینده تام 
 االختیار رئیس قوه قضائیه 

افزایش ریسک قاچاق 

یافته از کالن و سازمان 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی 

های تخلفات قاچاق به پرونده

 کاال و ارز 

درصدی میانگین  02کاهش 

مدت زمان رسیدگی به 

 75ها نسبت به سال پرونده

با تمرکز بر استانهای هدف ، 

های تعیین تکلیف پرونده

 75و  79کالن سال 

 م های مهیرات در ایستگاههای ایست و بازرسیاستقرار شعب گلوگاهی تعز
سازمان تعزیرات 

 حکومتی

ناجا، گمرک، 

سازمان جمع آوری 

و فروش اموال 

 تملیکی
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افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

تا سطح مبادی ورودی 

 عرضه

بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی 

های تخلفات قاچاق به پرونده

 کاال و ارز 

های اشراف آماری بر پرونده

 تخلفات قاچاق کاال و ارز

های عرضه خارج از تهیه گزارش عملکرد سه ماهه رسیدگی به پرونده

 شبکه

سازمان تعزیرات 

 حکومتی
- 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

رشد صادرات فرآورده های 

 نفتی
 وزارت نفت بازنگری و ساماندهی صادرات مشتقات نفتی 

سازمان ملی 

استاندارد، وزات 

 صمت، گمرک

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

بهبود وضعیت اجرای احکام 

 پرونده های قاچاق کاال و ارز

درصدی جرایم  72رشد 

وصولی )میزان جرایم( 

های قاچاق نسبت به پرونده

  75سال 

ران آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و استقرار مأمو

 تعزیرات حکومتی
 ناجا

قوه قضائیه، سازمان 

 تعزیرات حکومتی

افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

های ¬رشد صادرات فرآورده

نفتی، رشد حجم فروش 

 مرزی سوخت

 های نفتی صادراتی و ارائههای تعیین ماهیت فرآوردهتعیین تکلیف پرونده

 آمار 
 وزارت نفت

وزارت صمت، 

سازمان ملی 

 استاندارد

افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

های ¬رشد صادرات فرآورده

نفتی، رشد حجم فروش 

 مرزی سوخت

 وزارت نفت ها و مشتقات نفتیهای متقاضی کدگذاری فرآوردهتعیین تکلیف پرونده

وزارت صمت، 

ملی سازمان 

 استاندارد

افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

رشد صادرات فرآورده های 
نفتی، رشد حجم فروش 

 مرزی سوخت
 وزارت نفت های نفتی  طراحی و استقرار از سامانه تشخیص ماهیت فرآورده

سازمان ملی 

استاندارد، وزارت 

 صمت، واجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده
 رشد کشفیات قاچاق سوخت

های تدوین، تصویب و اجرای مصادیق قاچاق و ضوابط اختصاصی فرآورده

 ( 11ماده  4ای )تبصره نفتی یارانه

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

سازمان  -واجا

راهداری و حمل و 

 اینقل جاده

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده

-واقعی نمودن توزیع فرآورده

 های نفتی
 وزارت نیرو به جای نفتگاز برای چاههای آبی کشاورزیاجرای طرح جایگزینی برق 

وزارت جهاد 

کشاورزی، شرکت 
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مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

ملی پخش و پاالیش 

 های نفتیفرآورده

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده

واقعی نمودن توزیع  

 های نفتیفرآورده
 تکمیل انجام پالک گذاری ادوات کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی، پلیس راهور

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

نفتی، وزارت راه و 

شهرسازی، وزارت 

کشور )سازمان 

شهرداریها و 

 ها(دهیاری

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

های ¬رشد صادرات فرآورده

نفتی، رشد حجم فروش 

 مرزی سوخت

نظارت بر اجرای دستورالعمل اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، 

 های نفتی در امور گمرکیرانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات و فرآوردهت
 وزارت نفت، گمرک

سازمان ملی 

 استاندارد

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

های ¬رشد صادرات فرآورده

نفتی، رشد حجم فروش 

 مرزی سوخت

 های نفتی به مرزنشینانهای فروش مرزی فرآوردهباز تنظیم رویه

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

وزارت کشور، 

گمرک، سازمان 

برنامه و بودجه، 

 هااستانداری

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده

انبار  52تکمیل دیسپچینگ 

 72نفت، تکمیل دیسپچینگ 

جایگاه، تکمیل دیسپچینگ 

 در کلیه نیروگاههای کشور

و انبارهای نفت و نیروگاههای در سطح تکمیل طرح دیسپچینگ جایگاه 

 کشور

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی 

شرکت مادر 

تخصصی تولید 

نیروی برق حرارتی 

 )وزارت نیرو(

افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده

-واقعی نمودن توزیع فرآورده

 های نفتی

تکمیل طرح نظارت و کنترل توزیع سوخت در شبکه تجارت آسان با 

 تمرکز بر حوزه کشاورزی و صنعت، معدن، دریایی و ریلی

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی 

وزارت جهاد، وزارت 
، وزارت راه و صمت

شهرسازی )سازمان 
 بنادر و دریانوردی(

افزایش ریسک قاچاق 
کالن و سازمان یافته از 
مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

-واقعی نمودن توزیع فرآورده

 های نفتی
 تقویت صنعت بانکرینگ در کشور 

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

سازمان بنادر و  

 دریانوردی
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افزایش ریسک قاچاق کالن 

و سازمان یافته از مبادی 

 ورودی تا سطح عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات

صادرات فرآورده های رشد 

 نفتی
 وزارت صمت بازنگری در صدور مجوز کارخانجات مشتقات نفتی و هیدروکربوری 

وزارت نفت، سازمان 

 ملی استاندارد

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مقابله با قاچاق پیشگیری و 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده
 رشد کشفیات قاچاق سوخت

های تخصصی تعیین ماهیت مشتقات نفتی و تقویت و تجهیز آزمایشگاه

 هیدروکربوری 
 سازمان ملی استاندارد

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی، گمرک

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 در سطح عرضه

هدایت و تمرکز توان بازرسی 

استانها در امر مبارزه با 

 قاچاق در سطح عرضه

 ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی

سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و 

 تولیدکنندگان

واجا، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 
بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، ناجا، 
سازمان تعزیرات 

 حکومتی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

و مقابله با قاچاق کاال  پیشگیری

 در سطح عرضه

کاهش خرید و فروش کاالی 

قاچاق )کاالهای هدف( در 

 سطح عرضه و بازار

های جمع آوری کاالهای قاچاق از سطح عرضه براساس اعالم اجرای طرح

 ستاد

سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و 

 تولیدکنندگان

ناجا، اصناف، 

سازمان تعزیرات 

 حکومتی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 در سطح عرضه

کاهش خرید و فروش کاالی 

قاچاق )کاالهای هدف( در 

 سطح عرضه و بازار

استقرار سامانه جامع گارانتی با تمرکز بر کاالی در معرض سازی و پیاده

 قاچاق عمده

مرکز تجارت 

 الکترونیک

سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان، 
وزارت صمت )مرکز 

امور اصناف و 
 بازرگانان(

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 در سطح عرضه

کاهش خرید و فروش کاالی 

قاچاق )کاالهای هدف( در 

 سطح عرضه و بازار

برداری از طرح کنترل اصالت در حوزه نظارت و بازرسی برای توسعه و بهره

 ذینفعانکلیه 

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان، واجا، 

ناجا، وزارت صمت 

)مرکز امور اصناف و 

بازرگانان(، سازمان 

 تعزیرات حکومتی 
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افزایش ریسک قاچاق 

سازمان یافته از کالن و 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 در سطح عرضه

کاهش خرید و فروش کاالی 

قاچاق )کاالهای هدف( در 

 سطح عرضه و بازار

ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با تمرکز بر کاالهای هدف و 

 قاچاق پذیر
 وزارت صمت

سازمان حمایت 

و  مصرف کنندگان

تولیدکنندگان، اتاق 

 اصناف ایران

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 در سطح عرضه

کاهش خرید و فروش کاالی 

 قاچاق در سطح عرضه

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توسعه آن  قانون 4تکمیل اجرای ماده 

 های کاالیی مشمولبه تمام گروه

وزارت صمت )مرکز 

امور اصناف و 

بازرگانان(، سازمان 

حمایت مصرف 

کنندگان و 

 تولیدکنندگان

سازمان توسعه  

 تجارت

افزایش ریسک قاچاق 

یافته از کالن و سازمان 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

تشدید مبارزه با قاچاق کالن، 

 ایسازمان یافته و حرفه

رشد  ارزش ریالی کشفیات 

قطعی، رشد  کشفیات قاچاق 

 کالن و سازمان یافته

 ناجا تقویت و تجهیز ایستگاهها ایست و بازرسی
گمرک، سازمان 

 تعزیرات حکومتی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

تشدید مبارزه با قاچاق کالن، 

 ایسازمان یافته و حرفه

رشد  ارزش ریالی کشفیات 

قطعی، رشد  کشفیات قاچاق 

 کالن و سازمان یافته

شناسایی و برخورد با باندهای کالن قاچاق خروجی  تدوین و اجرای برنامه

 ارز با تمرکز بر مقاصد قاچاق ارز 
 بانک مرکزی ناجا، واجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

ورودی تا سطح مبادی 

 عرضه

توسعه نظام سیاستگذاری، 

ریزی مدیریت و برنامه

های رسمی و غیررسمی آموزش

 جهت افزایش توان مبارزه

رشد  ارزش ریالی کشفیات 

قطعی، رشد  کشفیات قاچاق 

 کالن و سازمان یافته

های آموزشی تخصصی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای اجرای کارگاه

 های اجراییکارشناسان ردهمدیران و 
 - ناجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

تشدید مبارزه با قاچاق کالن، 

 ایسازمان یافته و حرفه

کاهش میزان قاچاق مناطق 

 صنعتی-آزاد تجاری
 ناجا صنعتی -استقرار منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری

وزارت کشور، 

دبیرخانه شورای 

 عالی مناطق آزاد
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افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 آمار و یکپارچه سازی و شفافیت

 اطالعات حوزه قاچاق کاال و ارز
 همکاری بررسی و محاسبه میزان گردش مالی در یک گروه کاالیی  ایجاد شفافیت آماری

وزارت اقتصاد )سازمان 

 امور مالیاتی(
- 

افزایش ریسک قاچاق 

یافته از کالن و سازمان 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 افزایش تولید حمایت از تولید داخلی
شناسایی کاالهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخلی 

 ریزی برای افزایش سهمیه تولید داخلی آنها و برنامه
 وزارت صمت

سازمان برنامه و 

بودجه، وزارت 

 اقتصاد

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با تخلفات عرضه خارج از 

 شبکه کاالهای هدف

مبارزه با تخلفات عرضه 

کاالی  4خارج از شبکه در 

هدف )سالمت محور، 

های کشاورزی و فرآورده

ای و کاالی نفتی یارانه

 دخانی(

 ابالغ مصادیق قاچاق و ضوابط اختصاصی کاالهای سالمت محور 

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

سازمان جمع آوری 

و فروش اموال 

تملیکی، سازمان 

تعزیرات حکومتی، 

 ناجا، وزارت صمت
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افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

توسعه آموزشهای تخصصی و 

کاربردی برای عناصر دست 

 اندرکار مبارزه

 های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات قاچاقبرگزاری دوره آشنایی با قوانین و مقررات

وزیران دادگستری، 
اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، کشور، امور 

خارجه، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، 
جهاد کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا 

معاونان ذیربط آنان و دو 
نفر از نمایندگان عضو 

های اقتصادی کمیسیون
و قضائی و حقوقی 

مجلس شورای اسالمی 
تخاب مجلس و به ان

های رؤسای سازمان
تعزیرات حکومتی، جمع 

آوری و فروش اموال 
تملیکی، صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، 

بازرسی کل کشور، 
رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، فرماندهی نیروی 

انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، روسای 
کل بانک مرکزی و 

گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، رئیس موسسه 

لی استاندارد و م
تحقیقات صنعتی ایران، 
رئیس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و معاون 
اجتماعی و پیشگیری 

قوه قضائیه و نماینده تام 
االختیار رئیس قوه 

 قضائیه 

- 



1398اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال و ارز در سال های برنامهو  ، اهدافهای کالنبرنامه، راهبردهامجموعه    

13 

 دستگاه همکار دستگاه مجری اجرایی برنامه هـدف بـرنـامـه کـالن رد ـبـراه

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

کاهش بازتوزیع کاالهای قاچاق 

 مکشوفه به چرخه مصرف و بازار 

سازماندهی و روشمند نمودن 

تحویل، نگهداری، فروش، 

صادرات و امحاء کاالهای 

مکشوفه قاچاق، رشد انهدام 

امحاء کاالهای قاچاق در و 

 71سال 

 ساماندهی، تجهیز و توسعه انبارهای نگهداری کاالی مکشوفه قاچاق
سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی
- 

افزایش ریسک قاچاق 

ز اکالن و سازمان یافته 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

کاهش بازتوزیع کاالهای قاچاق 

 مکشوفه به چرخه مصرف و بازار 

سازماندهی و روشمند نمودن 

تحویل، نگهداری، فروش، 

صادرات و امحاء کاالهای 

مکشوفه قاچاق، رشد انهدام 

و امحاء کاالهای قاچاق در 

 71سال 

مرک در سطح ملی و تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای قضایی گ

 استانی

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی
 گمرک 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

کاهش بازتوزیع کاالهای قاچاق 

 مکشوفه به چرخه مصرف و بازار 

سازماندهی و روشمند نمودن 

تحویل، نگهداری، فروش، 

صادرات و امحاء کاالهای 

مکشوفه قاچاق، رشد انهدام 

و امحاء کاالهای قاچاق در 

 71سال 

تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در سطح ملی و 

 استانی

ازمان جمع آوری و س

 فروش اموال تملیکی
- 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

کاهش بازتوزیع کاالهای قاچاق 

 مکشوفه به چرخه مصرف و بازار 

سازماندهی و روشمند نمودن 

تحویل، نگهداری، فروش، 

صادرات و امحاء کاالهای 

مکشوفه قاچاق، رشد انهدام 

و امحاء کاالهای قاچاق در 

 71سال 

تهیه و تدوین پیش نویس الیحه اصالح قانون و اساسنامه تشکیل سازمان 

 جمع آوری و فروش اموال تملیکی

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی
- 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با تخلفات عرضه خارج از 

 شبکه کاالهای هدف

مبارزه با تخلفات عرضه خارج از 

کاالی هدف  4شبکه در 

المت محور، کشاورزی و )س

ای و های نفتی یارانهفرآورده

 کاالی دخانی(

 اجرای طرح جمع آوری کاالی قاچاق دخانی از سطح عرضه

ریزی و مرکز برنامه

نظارت بر دخانیات 

 کشور 

 وزارت صمت
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ریسک قاچاق افزایش 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با تخلفات عرضه خارج از 

 شبکه کاالهای هدف

مبارزه با تخلفات عرضه خارج از 

کاالی هدف  4شبکه در 

)سالمت محور، کشاورزی و 

ای و های نفتی یارانهفرآورده

 کاالی دخانی(

ها و ضوابط اختصاصی نهادهتدوین، تصویب و ابالغ مصادیق قاچاق و 

 کاالهای اساسی

وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 

 صمت

 واجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با قاچاق فلزات گرانبها و 

 سنگهای قیمتی

درصدی  122به روزرسانی 

 بانک اطالعاتی

پیگیری به روزرسانی بانک اطالعاتی واحدهای تولیدکننده مصنوعات طال و 

 ارائه گزارش فصلی
 وزارت صمت

سازمان ملی 

استاندارد، مرکز امور 

اصناف و بازرگانان، 

سازمان میراث 

 فرهنگی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت 

 محور 

کاهش حجم قاچاق اقالم 

 سالمت محور

پیگیری تولید برندهای معتبر وارداتی اقالم آرایشی و بهداشتی با استفاده 

 های مناطق آزاد و ویژه اقتصادیظرفیتاز 

وزارت صمت، وزارت 

بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

دبیرخانه شورایعالی 

 مناطق آزاد 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

عرضه کاالی قاچاق در مبارزه با 

 فضای مجازی
 ابالغ و اجرای دستورالعمل مبارزه با قاچاق کاالی قاچاق در فضای مجازی کاهش حجم قاچاق کاال

وزارت صمت، اتاق 

اصناف ایران، ناجا 

 )پلیس فتا(

مرکز توسعه تجارت 

 الکترونیک

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

ایجاد، تقویت و ارتقاء ساختار 

سازمانی مناسب و تخصصی 

مورد نیاز توسط دستگاههای 

عضو متناسب با جغرافیای 

 قاچاق

 ایجاد ساختار
ساختار مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور در سازمان غذا و تقویت 

 های هدفهای علوم پزشکی استاندارو و دانشگاه

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

سازمان اداری و 

 استخدامی 

افزایش ریسک قاچاق 

سازمان یافته از کالن و 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت 

 محور 

کاهش حجم قاچاق اقالم 

 سالمت محور

اطالع رسانی در خصوص طرح کنترل اصالت و مضرات استفاده از کاالی 

 قاچاق سالمت محور 

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

وزارت فرهنگ و 

رشاد اسالمی، ا

 سازمان صدا و سیما
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افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 مبارزه با قاچاق کاالی نساجی
درصدی حجم  12کاهش 

 قاچاق کاالی نساجی

 واصالح و اجرای کامل دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان 

 های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایرانشعب شرکت
 اتاق اصناف ایران وزارت صمت

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با قاچاق محصوالت 

دخانی )سیگار، تنباکوی معسل 

 و توتون پیپ(

کاهش حجم قاچاق  

محصوالت دخانی ، صفر 

شدن واردات رسمی و 

جایگزینی آن با تولید داخلی 

،  رشد صادرات سیگار تولید 

 داخل

 اجرای طرح رهگیری محصوالت دخانی

ریزی و مرکز برنامه

نظارت بر دخانیات 

 کشور 

 وزارت صمت

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با قاچاق محصوالت 

دخانی )سیگار، تنباکوی معسل 

 و توتون پیپ(

کاهش حجم قاچاق  

محصوالت دخانی ، صفر 

شدن واردات رسمی و 

جایگزینی آن با تولید داخلی 

ات سیگار تولید ،  رشد صادر

 داخل

 نظارت بر ترانزیت محصوالت دخانی

ریزی و مرکز برنامه

نظارت بر دخانیات 

 کشور 

 وزارت صمت

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

مبارزه با قاچاق محصوالت 

تنباکوی معسل دخانی )سیگار، 

 و توتون پیپ(

کاهش حجم قاچاق  

محصوالت دخانی ، صفر 

شدن واردات رسمی و 

جایگزینی آن با تولید داخلی 

،  رشد صادرات سیگار تولید 

 داخل

 ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب کاالی دخانی

ریزی و مرکز برنامه

نظارت بر دخانیات 

 کشور 

 وزارت صمت 
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افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

تشدید مبارزه با قاچاق کالن، 

 ایسازمان یافته و حرفه

رشد  کشفیات قاچاق کالن  

 و سازمان یافته
 ایجاد ساز و کار اجرای شیوه نامه ظن به قاچاق

وزارت بهداشت، درمان 
آموزش پزشکی، و 

وزارت جهاد کشاورزی، 
گمرک جمهوری 
اسالمی ایران در 

محدوده اماکن گمرکی، 
سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و 
تولیدکنندگان، سازمان 
حفاظت محیط زیست، 
سازمان میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی، بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران، 
شرکت ملی پخش 

، نهای نفتی ایرافرآورده
شرکت سهامی شیالت 
ایران، شرکت دخانیات 

 ایران

- 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده

نمودن توزیع  واقعی

 های نفتیفرآورده
 وزارت نفت قانون 9و  7آئین نامه اجرایی مواد  44تصویب و اجرای دستورالعمل ماده 

واجا، سازمان 

راهداری و حمل و 

ای، وزارت نقل جاده

جهاد کشاورزی، 

 وزارت صمت

افزایش ریسک قاچاق 

و سازمان یافته از  کالن

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

اصالح و بهبود فرآیند صادرات و 

 واردات
 تسهیل فرآیند واردات

های خارجی های نمایندگی شرکتتکلیف وضعیت صدور گواهیتعیین

توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان و معاونت بازرگانی داخلی وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

وزارت صمت)مرکز 

امور اصناف ، سازمان 

حمایت مصرف 

کنندگان و 

 تولیدکنندگان(

وزارت اقتصاد، 

سازمان ثبت احوال 

 کشور
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افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 حمایت از تولید داخلی

افزایش نظارت بر تولید و 

کاالهای لوازم یدکی  واردات

 خودرو و کاهش قاچاق

ی پیشگیری و مقابله با قاچاق لوازم یدکی سازی، ابالغ و اجرای برنامهنهایی

 خودرو و لوازم خانگی
 گمرک وزارت صمت

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق دام 

 زنده
 کاهش حجم قاچاق دام زنده

نظارت بر اجرای شیوه نامه ضوابط اختصاصی خرید، فروش حمل و 

 نگهداری دام زنده
 وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی، 

وزارت صمت، 

سازمان تعزیرات 

حکومتی، واجا، ناجا، 

سازمان جمع آوری 

و فروش اموال 

 تملیکی 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 و ارز

 کاهش حجم قاچاق کاالهای

 محورسالمت
 نظارت بر اجرای برنامه جامع سالمت محور 

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

)سازمان غذا و دارو(، 

 وزارت صمت

ناجا، واجا، گمرک، 

سازمان تعزیرات 

حکومتی، قوه 

قضائیه، سازمان صدا 

 و سیما

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 و ارز
 رصد فضای مجازی و جلوگیری از عرضه کاالهای قاچاق کاهش حجم قاچاق کاال

بهداشت، درمان وزارت 
و آموزش پزشکی 

)سازمان غذا و دارو(، 
وزارت صمت، ناجا، 

واجا، وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

 قوه قضائیه 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 - وزارت صمت تدوین و اجرای برنامه جامع راهبردی صنعت پوشاک کشور تقویت صنعت و رونق تولید حمایت از تولید داخلی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

تا سطح مبادی ورودی 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

 و ارز
 های خارج از فهرست مجاز کشورساماندهی و کنترل تقاضای دارو و مکمل کاهش حجم قاچاق کاال

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
 وزارت صمت
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افزایش ریسک قاچاق 

سازمان یافته از کالن و 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری  از قاچاق کاالهای 

 نساجی

کاهش قاچاق کاالهای 

 نساجی

پیشگیری از عرضه البسه مستعمل)دست دوم( و پیگیری تغییر کسب و 

 ها به سمت نوفروشیکار آن

وزارت صمت، اتاق 

 اصناف ایران
 ناجا

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

 حمایت از تولید داخلی
کاهش قاچاق کاالهای 

 نساجی
 گمرک، وزارت صمت ساماندهی ورود کاالهای نساجی از طریق معافیت مسافری

دبیرخانه شورایعالی 

 مناطق آزاد 

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری  از قاچاق کاالهای 

 فرهنگی، آموزشی

کاهش قاچاق کاالهای 

 فرهنگی، آموزشی

ی اسباب بازی، لوازم تدوین و تصویب برنامه پیشگیری از قاچاق کاالها

 تحریر 

وزارت آموزش و 

 پرورش، وزارت صمت

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری از قاچاق فلزات 

 های قیمتیبها و سنگگران

بازار مصنوعات  ساماندهی

داخلی با هدف شناسایی 

 کاالی قاچاق

های بها و سنگساماندهی وضعیت واحدهای فعال در حوزه فلزات گران

 قیمتی 

وزارت صمت، مرکز 

امور اصناف، بازرگانان 

 و اتحادیه صنفی

سازمان میراث 

 فرهنگی

افزایش ریسک قاچاق 

کالن و سازمان یافته از 

مبادی ورودی تا سطح 

 عرضه

پیشگیری و مقابله با قاچاق 

 ایهای نفتی یارانهفرآورده

واقعی نمودن توزیع 

 های نفتیفرآورده
 تکمیل طرح کنترل و توزیع سوخت پایدار نیروگاهها

شرکت مادر تخصصی 

تولید نیروی برق 

حرارتی )وزارت نیرو(، 

شرکت ملی پخش 

 های نفتیفرآورده

- 

تبلیغات هوشمندانه از 

طریق ترویج فرهنگ 

خرید و مصرف کاالهای 

ایرانی و تقبیح فعل و 

 مصرف کاالهای قاچاق

کاهش تقاضا و اصالح الگوی 

مصرف با هدف ترویج فرهنگ 

 خرید و مصرف کاالهای ایرانی

تقاضای خرید و کاهش 

مصرف کاالهای قاچاق، 

افزایش قبح فعل و مصرف 

 کاالهای قاچاق

تقبیح فعل و مصرف کاالهای قاچاق با استفاده از ظرفیت های موجود) 

رسانه ملی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، همایش ها و جشنواره 

 های هنری و رسانه ای، دستگاه های هنری و رسانه ای(

ما، سازمان صدا و سی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، سازمان 

 تبلیغات اسالمی

- 
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تبلیغات هوشمندانه از 

طریق ترویج فرهنگ 

خرید و مصرف کاالهای 

ایرانی و تقبیح فعل و 

 مصرف کاالهای قاچاق

کاهش تقاضا و اصالح الگوی 

فرهنگ مصرف با هدف ترویج 

 خرید و مصرف کاالهای ایرانی

کاهش تقاضای خرید و 

مصرف کاالهای قاچاق، 

افزایش قبح فعل و مصرف 

 کاالهای قاچاق

گری رسانی از عملکرد و دستاوردهای مبارزه با قاچاق و مطالبهاطالع

های اجرایی آن از دستگاههای ذیربط و نامهپیرامون اجرای قانون و آئین

 عضو ستاد 

 صدا و سیماسازمان 

وزیران دادگستری، 
اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، کشور، امور 

خارجه، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و 

شهرسازی، جهاد 
کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا 

معاونان ذیربط آنان و 
دو نفر از نمایندگان 

های عضو کمیسیون
اقتصادی و قضائی و 

حقوقی مجلس شورای 
تخاب اسالمی به ان

مجلس و رؤسای 
های تعزیرات سازمان

حکومتی، جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی، 

صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، بازرسی 
کل کشور، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، 
فرماندهی نیروی 
انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران، روسای 
کل بانک مرکزی و 
گمرک جمهوری 

اسالمی ایران، رئیس 
لی استاندارد و موسسه م

تحقیقات صنعتی ایران، 
رئیس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و معاون 
اجتماعی و پیشگیری 
قوه قضائیه و نماینده 
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تام االختیار رئیس قوه 
 قضائیه 

تبلیغات هوشمندانه از 

طریق ترویج فرهنگ 

خرید و مصرف کاالهای 

ایرانی و تقبیح فعل و 

 مصرف کاالهای قاچاق

کاهش تقاضا و اصالح الگوی 

مصرف با هدف ترویج فرهنگ 

 خرید و مصرف کاالهای ایرانی

کاهش تقاضای خرید و 

مصرف کاالهای قاچاق، 

افزایش قبح فعل و مصرف 

 کاالهای قاچاق

ها، اصناف و ¬های مردمی و ارتقاء نقش اتحادیه¬توسعه مشارکت

مردم نهاد به منظور کاهش تقاضای مصرف کاالی قاچاق و های ¬تشکل

 افزایش قبح فعل و مصرف آن

اتاق اصناف، وزارت 

 کشور، اتاق بازرگانی

بسیج متضعفین، 

 سپاه پاسداران

تبلیغات هوشمندانه از 

طریق ترویج فرهنگ 

 خرید و مصرف کاالهای

ایرانی و تقبیح فعل و 

 مصرف کاالهای قاچاق

کاهش تقاضا و اصالح الگوی 

مصرف با هدف ترویج فرهنگ 

 خرید و مصرف کاالهای ایرانی

کاهش تبلیغات کاالهای 

 خارجی 
 کاهش تبلیغات کاالی خارجی دارای تولید مشابه داخلی

وزارت صمت، سازمان 

صدا و سیما، وزارت 

کشور )سازمان 

 شهرداری ها(

وزارت فرهنگ و  

 ارشاد اسالمی
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تبلیغات هوشمندانه از 

طریق ترویج فرهنگ 

خرید و مصرف کاالهای 

ایرانی و تقبیح فعل و 

 مصرف کاالهای قاچاق

کاهش تقاضا و اصالح الگوی 

مصرف با هدف ترویج فرهنگ 

 ایرانیخرید و مصرف کاالهای 

ارتقاء سطح فرهنگ عمومی 

در حوزه پیشگیری از مصرف 

 کاالی قاچاق

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مشارکت  14اجرایی کردن ماده 

 دستگاههای تبلیغی، آموزشی و فرهنگی با اولویت برنامه های ستاد(

شورای عالی انقالب 

 فرهنگی

سازمان صدا و سیما، 

سازمان تبلیغات 

زارت اسالمی، و

فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، وزارت 

آموزش و پرورش، 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

اصالح و بهبود فرآیند واردات 

کاال از طریق شناورهای سنتی 

 تن )ملوانی( 722زیر 

چشمگیر حجم قاچاق کاهش 

 هاتحت پوشش معافیت

تکمیل اجرای آئین نامه ساماندهی ورود کاال توسط ملوانان شناورهای زیر 

 تن 722

سازمان بنادر و 

دریانوردی،گمرک، 

 ناجا )دریابانی(

 وزارت کشور 

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

انضباط بخشی و ساماندهی 

های مرزنشینی، گمرکی معافیت

 و تجاری

کاهش چشمگیر حجم قاچاق 

 هاتحت پوشش معافیت
 - گمرک ساماندهی و نظارت بر ورود کاالی همراه مسافر

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

پیشگیری از قاچاق کاال از 

 مبادی رسمی ورود و خروج کاال 

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی
 های کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور ساماندهی بنادر و اسکله

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
 گمرک، وزارت کشور

موثر تقویت و کنترل 

 مبادی رسمی و مرز

مبارزه با قاچاق در مرزهای غیر 

 رسمی
 کاهش قاچاق در مرزها

تصویب و ابالغ طرح کنترل مؤثر بر خورها و نهرها از طریق کارویژه مرز 

 شورای امنیت کشور
 وزارت کشور

سازمان بنادر و 

 دریانوردی، ناجا

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

پیشگیری از قاچاق کاال از 

 مبادی رسمی ورود و خروج کاال

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی
 اجرای دستورالعمل تقویت مدیریت مرزهای مجاز زمینی کشور

سازمان راهداری و 

ای، حمل و نقل جاده

 گمرک

 وزارت کشور

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

پیشگیری از قاچاق کاال از 

 مبادی رسمی ورود و خروج کاال

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی
 اجرای دستورالعمل تقویت مدیریت مرزهای مجاز دریایی کشور

سازمان بنادر و 

دریانوردی، گمرک، 

 وزارت کشور

 )مرزبانی(ناجا 

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

پیشگیری از قاچاق کاال از 

 مبادی رسمی ورود و خروج کاال

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی

شناسایی و تحلیل ریسک به صورت هوشمند در چرخه تجارت فرامرزی و 

 کشف تخلفات و ارسال گزارشات سه ماهه به ستاد 
 - گمرک
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تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

مبارزه با قاچاق کاال از مبادی 

 رسمی ورود و خروج کاال 

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی
 - گمرک عملیاتی شدن استقرار گارد گمرک در مبادی گمرکی کشور

تقویت و کنترل موثر 

 رسمی و مرزمبادی 

مبارزه با قاچاق کاال از مبادی 

 رسمی ورود و خروج کاال 

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی

های قاچاق کاال از مبادی رسمی و ارائه راهکارهای آسیب شناسی پرونده

های تخلف و ارائه گزارش به سیستمی و فرآیندهای ایمن سازی گلوگاه

 ستاد

 ناجا، واجا گمرک

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

مبارزه با قاچاق کاال از مبادی 

 رسمی ورود و خروج کاال 

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی

تقاء و ار X_RAYتجهیز مبادی گمرکی مهم کشور به دستگاههای 

 های موجود و هوشمندسازی دستگاهها سیستم
 گمرک

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

مقابله با قاچاق کاال از مناطق 

 صنعتی-آزاد تجاری

کاهش قاچاق از مناطق آزاد 

 صنعتی-تجاری
 گمرک صنعتی-شناسایی و کاهش بسترهای قاچاق از مناطق آزاد تجاری

دبیرخانه شورایعالی 

 مناطق آزاد 

تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

پیشگیری از قاچاق کاال از 

 مبادی رسمی ورود و خروج کاال

کاهش تخلفات و قاچاق از 

 مبادی رسمی
 تصویب و اجرای دستور العمل تقویت مدیریت مرزهای مجاز هوایی 

وزارت کشور، وزارت 

راه و شهر سازی، 

 گمرک

 واجا، ناجا، سپاه
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تقویت و کنترل موثر 

 مبادی رسمی و مرز

مبارزه با خروج کاالهای اساسی 

 به صورت قاچاق

کاهش خروج  غیر قانونی 

 کاالهای اساسی

ایجاد ساز و کارهای الزم برای جلوگیری از خروج غیر قانونی کاالهای 

 اساسی از کشور

وزیران دادگستری، 
اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، کشور، امور 

خارجه، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، 
جهاد کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 
پزشکی یا  آموزش

معاونان ذیربط آنان و دو 
نفر از نمایندگان عضو 

های اقتصادی کمیسیون
و قضائی و حقوقی 

مجلس شورای اسالمی 
به انتخاب مجلس و 

های رؤسای سازمان
تعزیرات حکومتی، جمع 

آوری و فروش اموال 
تملیکی، صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، 

بازرسی کل کشور، 
ی هارئیس ستاد کل نیرو

مسلح، فرماندهی نیروی 
انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران، روسای 
کل بانک مرکزی و 

گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، رئیس موسسه 

ملی استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران، 
رئیس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و معاون 
اجتماعی و پیشگیری 

قوه قضائیه و نماینده تام 
تیار رئیس قوه االخ

 قضائیه 

وزارت صمت، وزارت 

جهاد کشاورزی،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
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دیپلماسی و تعامالت 

 ای و بین المللیمنطقه

های تجاری با توسعه همکاری

کشورهای منتخب  از طریق 

تجارت های نامهانعقاد موافقت

آزاد، تجارت دو و چند جانبه و 

 تعرفه ترجیحی

همکاری با کشورهای هدف 

 در جهت کاهش قاچاق

های همکاری دو یا چند جانبه همکاری در زمینه مبارزه نامهانعقاد موافقت

 با قاچاق
 وزارت امور خارجه

گمرک، سازمان 

توسعه تجارت، 

وزارت کشور، 

 ناجا،واجا

دیپلماسی و تعامالت 

 ای و بین المللیمنطقه

ایجاد سازو کارهای الزم به 

منظور شکل گیری  وحدت رویه 

ای و بین المللی در حوزه منطقه

 مبارزه با قاچاق

همکاری با کشورهای هدف 

 در جهت کاهش قاچاق

های ایران در کشورهای انجام بررسی و مطالعات میدانی توسط نمایندگی

 هدف 
 سازمان توسعه تجارت 

وزارت امور خارجه، 

 وزارت صمت

دیپلماسی و تعامالت 

 ای و بین المللیمنطقه

کارهای الزم به ایجاد سازو 

منظور شکل گیری  وحدت رویه 

ای و بین المللی در حوزه منطقه

 مبارزه با قاچاق

همکاری با کشورهای هدف 

 در جهت کاهش قاچاق

ای مرتبط با مبارزه با المللی یا منطقههای بینتسهیل همکاری با سازمان

 قاچاق کاال و  ارز
 وزارت امور خارجه

سازمان توسعه 

 تجارت، گمرک،

 وزارت کشور

دیپلماسی و تعامالت 

 ای و بین المللیمنطقه

ایجاد ساز و کار تبادل موافقت 

نامه های همکاریهای حقوقی و 

 قضایی

مبارزه با قاچاق در پیش از 

 مبادی

های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کاال و انعقاد موافقتنامه همکاری

 ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد
 وزارت امور خارجه

قوه قضائیه، سازمان 

 تعزیرات حکومتی
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از سامانه شناسایی و مبارزه 

 با کاالی قاچاق

 واجا  توسعه سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق 

وزیران دادگستری، 
اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، کشور، امور 

خارجه، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و 

شهرسازی، جهاد 
کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا 

معاونان ذیربط آنان و 
دو نفر از نمایندگان 

های عضو کمیسیون
قتصادی و قضائی و ا

حقوقی مجلس شورای 
اسالمی به انتخاب 
مجلس و رؤسای 

های تعزیرات سازمان
حکومتی، جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی، 

صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، بازرسی 
کل کشور، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، 
فرماندهی نیروی 
انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران، روسای 
مرکزی و کل بانک 

گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، رئیس 

موسسه ملی استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران، 
رئیس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و معاون 
اجتماعی و پیشگیری 
قوه قضائیه و نماینده 
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تام االختیار رئیس قوه 
 قضائیه 

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل اجرای طرح ثبت 

 کارت خورتجهیزات سیم

 )ریجستری(

 توسعه طرح ریجستری برای سایر تجهیزات سیم کارت خور

وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات، 

 وزارت صمت

 گمرک
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

الکترونیکی های سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

برداری از  استقرار و بهره

های قاچاق کاال سامانه پرونده

 و ارز

 های قاچاقایجاد، پیاده سازی و استقرار سامانه پرونده
سازمان تعزیرات 

 حکومتی

واجا، ناجا، ستاد، 
بانک مرکزی، 
گمرک، وزارت 
بهداشت، وزارت 
جهاد کشاورزی، 
سازمان حمایت  
مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان، 
سازمان حفاظت 
محیط زیست، 
سازمان میراث 

فرهنگی، شرکت 
ملی پخش و پاالیش 

های نفتی، فرآورده
شرکت سهامی 

شیالت، مرکز برنامه 
ریزی و نظارت بر 

 دخانیات

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل استقرار و بهره 

برداری سامانه جامع اموال 

 تملیکی

 توسعه سامانه جامع اموال تملیکی
سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

ناجا، سازمان 

تعزیرات حکومتی، 

 دادگستری ها، واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از سامانه معامالت کاال با 

هدف شناسایی قاچاق کاال 

 در گلوگاه فروش

الزامی نمودن درج شناسه کاال در صورتجلسات معامالت کاالیی )با اولویت 

 گروه هدف( 7

اقتصاد )سازمان  وزارت

 امور مالیاتی(
 واجا، وزارت صمت
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی زیرساختتکمیل 

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از سامانه معامالت کاال با 

هدف شناسایی قاچاق کاال 

 در گلوگاه فروش

 ایجاد بستر مناسب اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش
وزارت اقتصاد )سازمان 

 لیاتی(امور ما
 واجا 

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

 های امور مالیاتیاز سامانه
 های سازمان امور مالیاتیتوسعه سامانه

وزارت اقتصاد )سازمان 

 امور مالیاتی(
 واجا، وزارت صمت 

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل، استقرار و بهره 

برداری از سامانه های مربوط 

به حمل و نقل جاده ای و 

 دریایی

 توسعه سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه

وزارت راه و شهرسازی 

)سازمان راهداری(، 

 ناجا )پلیس راهور(

 واجا 

شفاف سازی گردش 

تجارت کاال در چرخه 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل، استقرار و بهره 

برداری از سامانه های 

 گمرکی

 گمرک کی )پنجره واحد تجارت فرامرزی(های جامع گمرتوسعه و ارتقاء سامانه

واجا، وزارت صمت، 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

پزشکی، سازمان 

 ملی استاندارد

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

الکترونیکی های سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل، استقرار و بهره 

برداری از سامانه های مربوط 

به حمل و نقل جاده ای و 

 دریایی

 توسعه سامانه بارنامه برخط

وزارت راه و شهرسازی 

 )سازمان راهداری و

 ای(حمل و نقل جاده

 واجا
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل، استقرار و بهره 

برداری از سامانه های مربوط 

به حمل و نقل جاده ای و 

 دریایی

 توسعه سامانه جامع حمل و نقل 

وزارت راه و شهرسازی 

)سازمان راهداری و 

 ای(حمل و نقل جاده

 واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل، استقرار و بهره 

برداری از سامانه های مربوط 

به حمل و نقل جاده ای و 

 دریایی

 های امور بندری و دریانوردیتوسعه سامانه

سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای، 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

- 

گردش شفاف سازی 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل، استقرار و بهره 

برداری از سامانه های مربوط 

 به حمل و نقل

 حمل و نقل IXقرار است
وزارت راه و شهر 

 سازی
 گمرک، واجا 

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

راه اندازی سامانه یکپارچه 

اعتبارسنجی و رتبه بندی 

 اعتباری

 بندی اعتباری توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه
وزارت صمت، مرکز 

 تجارت الکترونیک

گمرک، واجا، اتاق 

 بازرگانی

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از سامانه شناسایی و مبارزه 

 با کاالی قاچاق

 واجا، وزارت صمت  بیمه مرکزی های بیمه مرکزیتوسعه سامانه



1398اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال و ارز در سال های برنامهو  ، اهدافهای کالنبرنامه، راهبردهامجموعه    

30 

 دستگاه همکار دستگاه مجری اجرایی برنامه هـدف بـرنـامـه کـالن رد ـبـراه

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

ی بردارتکمیل، استقرار و بهره

ی و کنترل از سامانه ردیاب

اصالت محصوالت سالمت 

 محور

 ( TTACتوسعه سامانه رهگیری و ردیابی اصالت کاال )

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

وزارت صمت، مرکز 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

شفاف سازی گردش 

در چرخه تجارت کاال 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 122استقرار و بهره برداری 

درصدی از سامانه جامع 

 انبارها و مراکز نگهداری کاال

 توسعه سامانه مبادی و مقاصد بار در کشور 

وزارت صمت، مرکز 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

وزارت راه و 

شهرسازی )سازمان 

راهداری و حمل و 

 ای(نقل جاده

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از و بهرهاستقرار 
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل استقرار سامانه 

 شناسه کاال

های کاالیی مشمول آئین نامه تکمیل اختصاص شناسه کاال برای تمام گروه

کاالهای با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم یدکی خودرو،  با اولویت پوشاک،

 لوازم خانگی، لوازم کشاورزی

وزارت صمت، مرکز 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

پزشکی، وزارت 

جهاد کشاورزی، 

سازمان ملی 

 استاندارد

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 شور، گمرکوزارت ک وزارت صمت توسعه سامانه جامع مرزنشینان  سامانه جامع مرزنشینان  

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 122استقرار و بهره برداری 

درصدی از سامانه جامع 

 انبارها و مراکز نگهداری کاال

 وزارت صمت توسعه سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال

گمرک، سازمان 

بنادر و دریانوردی، 

 ناجا، واجا
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های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 رسمی تجارت غیر

تکمیل رصد کاالی اساسی 

های تجارت و در سامانه

شناسه کاال و رهگیری و 

 های مکملدیگر سامانه

 توسعه سامانه جامع تجارت

وزارت صمت، مرکز 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

گمرک، وزارت 

اقتصاد، وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت راه 

 و شهرسازی، واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

کاهش حجم قاچاق کاالهای 

 منتخب

های کاالیی با اولویت پوشاک، کاالهایی اجرای طرح کد رهگیری کلیه گروه

با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، لوازم 

 کشاورزی

وزارت صمت، مرکز 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

واجا، وزارت جهاد  

کشاورزی، وزارت 

بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل راه اندازی سامانه 

 جامع مرزنشینان 

ایجاد سازوکار تخصیص سوخت به مرزنشینان از طریق سامانه جامع 

 مرزنشینان
 وزارت کشور

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

خارجی با داخلی و 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل سامانه تخصیص 

سوخت به ناوگان حمل و 

نقل بر مبنای مسافت طی 

 شده )پیمایش(

 ت بر مبنای پیمایشتوسعه سامانه تخصیص سوخ

سازمان راهداری و 

ای، حمل و نقل جاده

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

 واجا
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شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
 های الکترونیکیسامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل سامانه تخصیص 

سوخت به ناوگان حمل و 

نقل بر مبنای مسافت طی 

 شده )پیمایش(

ارتقاء و تقویت زیرساخت، آسیب شناسی و باز طراحی سامانه هوشمند 

 سوخت

پخش و شرکت ملی 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

- 

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

مکانیزه نمودن عملیات 

 کنترلی

به منظور انجام فرآینده کنترل در مبادی  BSSاستقرار و توسعه سامانه 

 رسمی خروجی به منظور حذف عامل انسانی در کنترل

وزارت نفت، وزارت 

 کشور

و گمرک، وزارت راه 

 شهرسازی

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل استقرار و بهره 

برداری از سامانه تجارت 

 آسان 

 توسعه و هوشمندسازی سامانه تجارت آسان

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

وزارت صمت، وزارت 

جهاد کشاورزی،  

وزارت نیرو، وزارت 

 راه و شهر سازی

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل سامانه تخصیص 

سوخت به ناوگان حمل و 

نقل بر مبنای مسافت طی 

 شده )پیمایش(

 تکمیل اجرای طرح پیمایش در بخش درون شهری 

وزارت کشور )سازمان  

ها و شهرداری

 ها(دهیاری

شرکت ملی پخش و 

های االیش فرآوردهپ

 نفتی، واجا

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل سامانه تخصیص 

سوخت به ناوگان حمل و 

نقل بر مبنای مسافت طی 

 شده )پیمایش(

ای بر روی ناوگان حمل و نقل جاده GPSتکمیل و اجرای طرح  نصب 

 )برون شهری( )سپهتن(

سازمان راهداری و 

ای، نقل جاده حمل و

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

 وزارت نفت، واجا
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

الکترونیکی های سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

کاهش چشمگیر حجم قاچاق 

 هاتحت پوشش معافیت
 ( در شناورهای دریاییGPSنصب سامانه فنی ردیاب )

سازمان بنادر و 

 دریانوردی، ناجا

شرکت ملی پخش و 

های فرآوردهپاالیش 

 نفتی

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

راه اندازی سامانه یکپارچه 

اعتبارسنجی و رتبه بندی 

 اعتباری

 ای )یکبار مصرف(های بازرگانی اجارهشناسایی و پاالیش کارت 
سازمان توسعه تجارت، 

 گمرک
 اتاق بازرگانی، واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریبهرهتکمیل استقرار و 

 از سامانه ارز همراه مسافر
 گمرک توسعه سامانه ارز همراه مسافر 

گمرک، وزارت 

اقتصاد)مرکز 

 اطالعات مالی(

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از  سامانه جامع ارزی )پرتال 

 ارزی(

 بانک مرکزی ( 0توسعه سامانه نظارت ارزی )سنا 
وزارت صمت، 

 گمرک، واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 رسمی تجارت غیر

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از  سامانه جامع ارزی )پرتال 

 ارزی(

 بانک مرکزی توسعه سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور )سمتاک(
وزارت صمت، 

 گمرک، واجا
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

با داخلی و خارجی 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از  سامانه جامع ارزی )پرتال 

 ارزی(

 بانک مرکزی (ITRSارزی ) هایبهبود و ارتقای سامانه دریافت و پرداخت
وزارت صمت، 

 گمرک، واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از  سامانه جامع ارزی )پرتال 

 ارزی(

 بانک مرکزی تکمیل و ارتقاء سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( 
وزارت صمت، 

 گمرک،  واجا

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریبهرهتکمیل استقرار و 

از  سامانه جامع ارزی )پرتال 

 ارزی(

 بانک مرکزی برداری سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات )سماصا( ارتقا و بهره
وزارت صمت، 

 گمرک، واجا

شفاف سازی گردش 
کاال در چرخه تجارت 
داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره
های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

استقرار سامانه ضوابط و 

 مقررات تجاری
 توسعه سامانه ضوابط و مقررات تجاری

مرکز توسعه تجارت 

الکترونیک، سازمان 

 توسعه تجارت

گمرک، وزارت جهاد 

کشاورزی، سازمان 

 ملی استاندارد

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

از  سامانه پنجره واحد 

 کشاورزی )پرتال کشاورزی(

 وزارت صمت، واجا وزارت جهاد کشاورزی توسعه سامانه پنجره واحد کشاورزی
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 برداریتکمیل استقرار و بهره

ردیابی و کنترل  از  سامانه

اصالت محصوالت سالمت 

 (TTACمحور )

 -توسعه طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت به مناطق آزاد تجاری

 های کاالیی مربوطه( صنعتی )برای گروه

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 

 )سازمان غذا و دارو(

دبیرخانه شورایعالی 

 مناطق آزاد 

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

تکمیل سامانه ثبت 

 الکترونیکی معامالت نفتی
 توسعه سامانه ثامن

وزارت اقتصاد )سازمان 

 امور مالیاتی(

شرکت ملی پخش و 

های پاالیش فرآورده

 نفتی

شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از بهرهاستقرار و 

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

استقرار کامل سامانه شناسه 

 کاال
 وزارت صمت توسعه سامانه شناسه کاال

وزیران دادگستری، 

اطالعات، امور 

اقتصادی و دارایی، 

ور، امور خارجه، کش

صنعت، معدن و 

تجارت، راه و 

شهرسازی، جهاد 

کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی یا 

معاونان ذیربط آنان 

و دو نفر از 

نمایندگان عضو 

های کمیسیون

اقتصادی و قضائی و 

حقوقی مجلس 

 شورای اسالمی به ا
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شفاف سازی گردش 

کاال در چرخه تجارت 

داخلی و خارجی با 

برداری از استقرار و بهره

های الکترونیکی سامانه

 و هوشمند

های سیستمی تکمیل زیرساخت

و نرم افزاری ساماندهی تجارت 

رسمی و مقابله با تخلفات و 

 تجارت غیررسمی 

 ت صمتوزار توسعه سامانه رهگیری کاال کاهش حجم قاچاق

وزیران دادگستری، 

اطالعات، امور 

اقتصادی و دارایی، 

کشور، امور خارجه، 

صنعت، معدن و 

تجارت، راه و 

شهرسازی، جهاد 

کشاورزی، نفت، 

بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی یا 

معاونان ذیربط آنان 

و دو نفر از 

نمایندگان عضو 

های کمیسیون

اقتصادی و قضائی و 

حقوقی مجلس 

 به ا شورای اسالمی

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از تأمین منابع مالی 

 قاچاق کاال 
 کاهش قاچاق ارز

های غیرمجاز و واحدهای غیرمجاز فعال در اجرای طرح شناسایی صرافی

 امر خرید و فروش ارز

واجا، بانک مرکزی، 

 ناجا
- 

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از تأمین منابع مالی 

 قاچاق کاال 
 کاهش قاچاق ارز

تعیین تکلیف موارد معوقه کالن عدم رفع تعهد ارزی واردات سنوات 

 گذشته
 گمرک، واجا بانک مرکزی

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از تأمین منابع مالی 

 قاچاق کاال 
 واجا، وزارت صمت بانک مرکزی اصالح ضوابط و ارتقاء عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات کاهش قاچاق ارز

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از نقل و انتقال عواید 

و منابع حاصل از قاچاق کاال و 

 ارز

 کاهش پولشویی در کشور 
ارتقا سامانه گزارش معامالت مشکوک و ارائه گزارشات مربوطه به صورت 

 فصلی

وزارت اقتصاد )مرکز 

 اطالعات مالی(
 واجا
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شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از نقل و انتقال عواید 

و منابع حاصل از قاچاق کاال و 

 ارز

 تصویب، ابالغ و پیگیری اجرای آئین نامه  قانون مبارزه با پولشویی  مالی ایجاد شفافیت
وزارت اقتصاد )مرکز 

 اطالعات مالی(
 واجا

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

اید عوپیشگیری از نقل و انتقال 

و منابع حاصل از قاچاق کاال و 

 ارز

 ایجاد شفافیت مالی
های مشتریان بانکی با هدف شناسایی موارد تکمیل تعیین سطح فعالیت

 مشکوک با همکاری بانک مرکزی 

وزارت اقتصاد )مرکز 

 اطالعات مالی(
 بانک مرکزی

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از نقل و انتقال عواید 

و منابع حاصل از قاچاق کاال و 

 ارز

 ارائه گزارش فصلی در خصوص ردیابی منابع مالی قاچاق کاال و ارز  ایجاد شفافیت مالی
وزارت اقتصاد )مرکز 

 اطالعات مالی(
 واجا، بانک مرکزی

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از نقل و انتقال عواید 

و منابع حاصل از قاچاق کاال و 

 ارز

 ایجاد شفافیت مالی

ها و موسسات مالی و اعتباری در ارسال گزارش ارزیابی عملکرد بانک

های مرزی در استان معامالت مشکوک به مرکز اطالعات مالی به ویژه

 هدف و آلوده به قاچاق

وزارت اقتصاد )مرکز 

 اطالعات مالی(
 بانک مرکزی

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از نقل و انتقال عواید 

و منابع حاصل از قاچاق کاال و 

 ارز

 ایجاد شفافیت مالی
های غیرمعتبر و فاقد هویت و یا دارای و تعیین تکلیف کلیه حساب رصد

 هویت مخدوش )کلی ملی و ... ( در اشخاص خارجی و حقوقی
 واجا  بانک مرکزی

شفاف سازی و رصد 

گردش پول و ارز در 

 کشور

پیشگیری از نقل و انتقال عواید 

اصل از قاچاق کاال و و منابع ح

 ارز

 - بانک مرکزی تکمیل سامانه فروش ارز غیرتجاری )برای ارز دانشجویی، زیارتی و ... (  ایجاد شفافیت مالی
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 تعالیباسمه

 و جرایم و قاچاق وقوع نامه بازرسی از خودروها و اماکن و تشخیص موارد ظن بهنویس شیوهپیش

 تخلفات مرتبط

 

 

 :درو می کار به مربوط مشروح های عبارت جای به ذیل اختصاری های واژه و اصطالحات نامه شیوه این در -1ماده 

 بعدی اصالحات و الحاقات با 1931 مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه: قانون

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه مرکزی ستاد: ستاد

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ریزی، برنامه کمیسیون: استان کمیسیون

 مسئولیت خود سازمانی پست و جایگاه به توجه با که قانون 93 ماده موضوع های دستگاه مأموران یا مأمور: کاشف

 .دارند عهده به را قانون موضوع ارز یا کاال کشف

 آشامیدنی، خوراکی، های فرآورده و مواد پزشکی، تجهیزات و ملزومات ها، مکمل دارو،: محور سالمت کاالی

 ،نهاده های دامی و کشاورزی از قبیل : گندم ، جو، بذر، نهال و...بهداشتی و آرایشی

 نامه آیین مدو فصل ج بند موضوع) کاال نگهداری مراکز و انبارها جامع سامانه در نشده ثبت انبار : غیرمجاز انبارهای

 (ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 3 و 5 مواد اجرایی

  صنفی نظام قانون 15 و افزوده ارزش بر مالیات قانون 13 مواد موضوع صورتحساب: رسمی فاکتور

در فرض ، شودمی عمل کیفری دادرسی آیین قانون 44 ماده مطابق که مشهود یا تخلف جرم موارد در جز -2ماده 

به شرح  قانون  44، مطابق ماده  قانون 41ماده  1با رعایت مقررات تبصره  ضابطین و کاشفینقاچاق ،  بودن غیرمشهود

و حسب مورد گزارش صورت جلسه کشف را به دادسرای عمومی و انقالب یا ادارات  مواد این دستورالعمل اقدام

  نمایند.می نعزیزات حکموتی ارسال

 نمایند:می   زیر اقدامبه شرح به قاچاق،  ظن موارد صورت برخورد با درضابطین و کاشفین  -3ماده 
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ایط و مطابق شر زمینیاعم از آبی و  ،شورای امنیت کشور مصوب ایست و بازرسی هایها و گلوگاهمسیردر  (1

 گردد.عمل میحاکم بر این مناطق ضوابط 

 از تصویب پس به درخواست کمیسیون استان و ترانزیتی در هر استان موقت هایها و گلوگاهمسیر -تبصره

به نوط م موقت و بازرسی ایستهای ایستگاه انجام بازرسی درگردد. اعالم میتعیین و  مین استانشورای تأ

 با تعیین شرایط و ضوابط بازرسی است. محل دار دادستانصدور حکم مدت

 مقدور کتبی دستور صدور که فوری موارد درو تبصره آن ،   1موارد مذکور در بنددر مسیرهایی غیر از  (1

به دادستان  یا الکترونیک تلفنی صورتبهدادرسی کیفری، ضابطین مراتب را  قانون آیین 94مطابق ماده  نیست،

 ضابط و شودمی صادر یا برخط شفاهی صورتبه دستوریا جانشین معرفی شده وی در این امر اعالم و 

 و وقت اسرع در ،مجلسصورت در معموله اقدامات و مراتب درج و دستورها انجام ضمن باید دادگستری

 .برساند یقضای مقام امضای به را آن ساعت 14 ظرف حداکثر

ه ب با هماهنگی ناظر، مدیر کل ، یا رییس اجرایی گمرک مربوطه مراتب های گمرکیمحوطهدر اماکن و  (9

سب ح، ر این اماکن بنا بر مجوز دادستاندر فرض حضور سایر ضابطین د گردد یااعالم میحفاظت  گارد

 گردد.قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می

 شود.ه با قاچاق کاال و ارز عمل میقانون مبارز 41ماده  1مطابق تبصره  در اماکن عمومی (4

 موردی اجازه باصرفاً قانون آیین دادرسی کیفری  55مطابق ماده  ،اماکن خصوصی، بسته و تعطیلمنازل، در  (5

 ادارات یا انقالب و عمومی دادسرای به کشف جلسه صورت گزارش مورد حسبو اقدام  یقضای مقام

 .گرددمی ارسال حکموتی نعزیزات

 است: ظن به قاچاق به شرح ذیلمصادیق نحوه احراز  -4ماده 

رد یا مشاهده این موا یا بدون آن )حامل بار یا بدون بار( و احشام چهارپایانیا  نقلیهوسیلهاشخاص با عبور  (1

قانون  109 ماده 1 تبصره در مندرج موارد از غیر )مسیرهایی از مبادی غیررسمی بدون حضور عامل انسانی، 

 .اعم از ورودی یا خروجی امور گمرکی(

هر گونه جا به جایی دام و طیور بدون ارایه مجوزهای قانونی الزم از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مسیرها  (1

 و مواصالت



9 

 

در صورتی که کامیون حامل محموله های بار ورودی و خروجی که لزوماَ باید از طریق مبادی رسمی   (9

کشور و یا از آن خارج شوند، خارج از اماکن گمرکی موضوع قانون امور گمرکی وارد  109موضوع ماده 

  قانون مذکور تردد نمایند. 1بند ت ماده 

های یا مسیر از مبادی غیررسمی کیلومتری 5در حال حمل بار، تا فاصله  چهارپایانه یا نقلیهرگونه وسیله تردد (4

 ه استثنای ساکنین بومی این مناطق ب ،غیرمجاز

 کاالهای ممنوع.حامل یا دواب  قلیهنهرگونه وسیله تردد (5

یرادات ظاهری یا سایر ا مخدوش ، با پلمب باز شدهیا ترانزیتی  پلمب شده گمرکی نقلیهمشاهده هرگونه وسیله (3

 قابل توجه از قبیل پاره بودن چادر و...

 حامل خودروی مظنون بودن حاکی ازای های کنترل تردد جادهدوربین اطالعات ناشی از (7

مبنی بر مظنون  WIM ها و ابزارهای مدرن نظیر اسکنر خودروهای در حال حرکت و همچنینسیستماعالم  (8

 بودن خودروی حامل.

 کاالی املح خودروی گمرکی وبدون بارنامه یا اسناد مثبته  کاالهای خارجیحامل  نقلیههرگونه وسیله تردد (3

 موجود امارت و قرائن با آن به بار نمودن اضافه یا آن بار از قسمتی برداشت یا و تعویض که خارجی عبور

 بودن کوکمش آن، دور سیم یا چادر بودن پاره پلمب، بودن مخدوش یا فک بارگنج، تغییر وزن، تغییر مانند)

 باشد. تشخیص قابل...( و بارگنج درب لوالهای

 وجودم امارت و قرائن با آن بار از قسمتی برداشت یا و تعویض که داخلی عبور کاالی حامل خودرویتردد  (10

 بودن کوکمش آن، دور سیم یا چادر بودن پاره پلمب، بودن مخدوش یا فک بارگنج، تغییر وزن، تغییر مانند)

 باشد. تشخیص قابل...( و بارگنج درب لوالهای

یا غیرمنطبق با کاال از حیث نوع، جنس، تعداد و یا سایر  ناقص گمرکی مثبته اسناد با بار حامل خودروی (11

 خصوصیات

 )مانند باک اضافه( نامتعارف یا مخزن دارای جاساز یا محل نگهداری بار نقلیهوسیله مواجهه با (11

با چینش بار نامتعارف یا به هم ریختگی  عبور کاالهای گلوگاهها و مسیرحامل بار در  نقلیهوسایل  تردد (19

 محموله به نحوی که احتمال دستکاری بار وجود داشته باشد

 خودروی )مانند حمل بار در عبور کاالهای ها و گلوگاهنامتعارف حامل بار در مسیر نقلیهمشاهده وسایل  (14

 (نامتعارف به شکلکمک فنر  باالی یا با ارتفاع های درآورده شدهسواری با صندلی
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خودروهای  به استثنای تردد برای خودروهای سنگینممنوعیت سنگین حامل بار در ساعات  نقلیهوسایل تردد  (15

 دارای مجوز از مراجع قانونی

تواری شدن م بروز رفتار نامتعارف حامل کاال از قبیل عدم توجه به اخطار پلیس برای ایست، پیشنهاد رشوه یا  (13

 حامل بار  نقلیهوسایل 

ورها مانند خسرزمینی در حال حمل کاال از مسیرهای غیرمجاز یا نامتعارف  هایآبدر  وسایل نقلیه آبی تردد (17

شور ک سرزمینی هایآبکه وارد وسایل نقلیه آبی نداختن ا پهلو گرفتن یا لنگر، و اسکله های غیر مجاز

قانون امور  109مصادیق ماده ) مجازغیرهای لنگرگاهیا های در اسکله، اعم از خالی یا حامل کاال ،دنشومی

 گمرکی(

مشاهده یا  وطهمرب تشریفات انجام بدون ، مجاز هایلنگرگاه و هااسکله در گرفته پهلو آبی نقلیه وسایل خروج (18

یا در  اندگرفته های مجاز پهلودر اسکله ل از انجام تشریفات مربوطهقب که وسایل نقلیه آبیتخلیه یا بارگیری 

 اندانداختههای مجاز لنگر لنگرگاه

  فرود برای غیرمجاز ایهمحل دریا  های غیرمجازدر فرودگاه بالگرد نشستنیا هواپیما فرود  (13

در خودروهای فاقد  فاسدشدنیدارو یا مواد غذایی )مانند حمل  با محموله نامتناسب خودروی حمل بار در (10

 ودرویخیخچال، یا حمل سوخت در خودروهای فاقد تانکر سوخت، یا حمل کاالی مصرفی با دوام در 

 دار(یخچال

 مخدوش یا پوشانده شده یا با پالکحامل کاالی بدون پالک و  خودرویتردد  (11

های فرعی روستایی یا در مسیرهای نامتعارف )مثالً در جادهها و یا محلخودروهای ترانزیتی در مواجهه با  (11

 و یا مشاهده خروج از مسیر این خودروها (نزدیکی انبارهای کاال

 تر از محموله قید شده در بارنامهحامل بار با وزن بار بیشتر یا کم خودرویتردد  (19

 ویا داخلی  خارجی عبور پردازش، برای موقت ورود موقت، ورود حامل محموله کاالی خودروی رددت (14

پروانه گمرکی آن اتمام که مهلت خروج قید شده در  های مذکوریا کاالی تحت هر یک از رویه مرجوعی

 یافته است.

مربوط به رویه های (،خروج یا تحویل گمرکی منقضی نشده )دارای مهلت خالی که اسناد خودروی مشاهده (15

 .مرجوعی به همراه دارد و داخلی خارجی، عبور عبور
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استعالم از سامانه های مربوطه و  در نتیجهمخدوش  گمرکی مثبتهحامل بار به همراه اسناد  خودروی تردد (13

 اخذ و استعالم طی، گمرک سوی از اظهاری اسناد انطباق یا و اصالت تأیید عدم) دریافت پاسخ استعالم

نحوی که هب گیرد، می انجام پیامکی استعالم یا برخط صورتبه که گمرکی واحد پنجره سامانه از اطالعات

یا برخورد با مواردی که ارزش کاالی اظهاری به صورت واضح و محسوس   (محرز باشداسناد جعلی بودن آن 

 کاال تفاوت فاحش داشته باشد واقعی با ارزش 

 اتمشخص با خوانهمغیر  یا )مثل بارنامه یا گواهینامه(غیر به متعلق اسناد با بار حامل خودروی مواجهه با (17

 مکانی و زمانی شرایط و محموله

های خروج کاالهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استان (18

 اظهار کاالی تجاری مشعر بر، بدون ارائه اسناد مثبته گمرکی مرزی

گمرکی مشعر بر اظهار کاالی کاالی مسافری در حجم تجاری، بدون ارائه اسناد مثبته  یا نگهداری حمل (13

 تجاری

امل، در ح خودروی دائر بر حمل کاالی قاچاق با ذکر دقیق مشخصاتبه ضابطین کاشف دستگاههای اعالم  (90

 د و یا قراین و امارات متقن باشدصورتی که به همراه ارائه و گزارش اسنا

بدون رعایت ضوابط و مقررات م شده خارج نمودن ارز بیش از میزان اعالاقدام به و یا  رودونگهداری، حمل،  (91

 ارزی اعالمی توسط بانک مرکزی و ارایه اسناد قانونی الزم

 دارای مجوز از بانک مرکزیهای محل غیر ازارز درفروش و  خرید (91

 برای( انفروشعمده توسط) رهگیری شناسه یا کاال سهشنا فاقد وارداتی کاالهای فروش و خرید یا و توزیع (99

 سطح رد رهگیری شناسه و کاال شناسه فاقد وارداتی کاالهای فروش یا عرضه فروشی یاخرده سطح در عرضه

 جرا شدن نصب شناسه برای هر کاالپس از ابالغ تاریخ الزم اال فروشیخرده

در ها آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاههای فروش سازمان جمععرضه کاال به استناد حواله (94

به نحوی که مدت زمان  )یا استفاده مکرر از اسناد فروش ابرازی عدم مطابقت با مشخصات حواله صورت

 غیر متعارف از تاریخ صدور سند با  توجه ماهیت کاال گذشته باشد.(

در نزدیکی  قانون( 18ماده  4) کاالهای مشمول تبصره  خروجیاقدام به خارج نمودن کاالهای موضوع قاچاق  (95

 یا فرآورده های نفت یا گالن که)مانند مشاهده وانت پر از بش قویمرزهای کشور با وجود قرائن و امارت 

 در نزدیکی مرز خروجی( نفتی
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 قانونی بدون اسنادیا ذخایر ژنتیکی و نهاده های گیاهی یا دامی   داروییگیاهان یا چوب یا  زغالحمل  (93

 حملبرداری و بهره

صدور خاویار و ماهیان  یا بسته بندی غیر مجاز ،، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداریآوریعملصید،  (97

 بدون ارائه مجوز سازمان شیالت خاویاری

حمایت شده ، دی، در معرض نابودی و کمیاب، حیوانات وحشی عایا اقدام به خارج نمودن ورود ، خروج  (98

طور زنده یا غیرزنده انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به

 از سازمان حفاظت محیط زیستمجوز  ارائهبدون  و نیز اجزای این حیوانات

انواع مجوزهای صادره توسط سازمان محیط  نمونه از اطالع دستگاههای کاشف و ضابطین،به منظور  -تبصره 

 ر این دستگاه ها قرار خواهد گرفت.زیست در اختیا

 و لوازم آرایشی و بهداشتی در )مانند تولید دارو یا تقلبی مجوز قانونی فاقدمحور تولید کاالی سالمت  (93

 های فاقد پروانه(مکانو  زیرزمینیهای کارگاه

بودن آن  قلبییا ت فاقد جوازیا تقلبی که  مجوز تولید قانونیتقلبی یا فاقد  محورکاالی سالمتتجاری حمل  (40

 بدون استعالم مشخص باشد

های ای در باشگاههای تغذیهمکمل دارو و های غیرمجاز برای عرضه آن کاال )مانند عرضهعرضه کاال در محل (41

 ها (در عطاری گیاهی یا عرضه داروهای سازیبدن

یا مشخصه  خارجی نشانی، نام، عالمتکه روی آن از  کاالی سالمت محوریی تجار یا نگهداری حمل (41

ی از نحوی که قابلیت تشخیص کاالی داخلاستفاده شده است، به ری که مبین خارجی بودن کاال باشددیگ

 کندخارجی را از مأمورین سلب 

 مخدوشجعلی یا حمل یا نگهداری تجاری کاالی سالمت محور فاقد برچسب اصالت یا دارای برچسب  (49

 های اصالت کاالی سالمت محورناسهاستفاده مکرر از ش (44

و یا نگهداری کاال در سطح تجاری  به دست آمدن قراین و امارات مبنی بر وجود کاال در انبارهای غیرمجاز (45

 .گاوداری، مرغداری و..،های اداریها و یا مکانهای غیرمجاز برای نگهداری کاال مانند منازل، باغدر محل

خلیه کاالی مانند مشاهده تد کاالی قاچاق در انبارهای مجاز به دست آمدن قراین و امارات مبنی بر وجو (43

ی در نگی به صورت تجارده نگهداری لوازم خااهیا مش )نگهداری برنج در انبار سیمان غیرمرتبط با آن انبار

 سردخانه ها(
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 یگر یا محل عرضه بدون بیجک انبارد حامل کاالی خارجی از انبار به مقصد انبار خودرویتردد  (47

موده ه شده تطبیق نئدر این موارد ضابطین مراتب را از صاحب کاال سؤال نموده و کاال را با مدارک ارا -تبصره

 ( ای راه و صمتهبه تأیید وزارخانه  .) منوطشودقت اجازه ادامه مسیر داده میو در صورت مطاب

بدون در دست داشتن فاکتور رسمی که خریداری شده تجاری خارجی مصرفی بادوام حمل و نقل کاالی   (48

 سایر اطالعات کاال قید شده باشد در آن نام فروشنده و

 )منوط به تأیید وزارت صمت( عرضه کاالهای دارای برند خاص خارج از نمایندگی های رسمی برند (43

 18ند، با رعایت مقررات ماده که مجاز به عرضه کاال نیست ای واحدهای صنفی توسطکاالی خارجی  عرضه (50

 انون مبارزه با قاچاق کاال و ارزق 11مکرر و 

 رسمی واردات فاقد خارجی تجاری کاالهای عرضه یا نگهداری نقل، و حمل (51

 عرضه و فروش کاالدر فضای مجازی بدون داشتن مجوزهای قانونی الزم  (51

از   CNGمواجهه با موارد تخلف از آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و  (59

قراردادهای شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی توسط جایگاهای عرضه سوخت و حاملین فرآورده های 

 نفتی

آیین  قانون موجببهواردی که اقدام در م تکلیف یا اختیارموارد مذکور در این دستورالعمل نافی داشتن  -5ماده 

 دادرسی کیفری یا قوانین خاص، امکان اقدام از سوی ضابطین، کاشفین و بازرسین وجود دارد، نیست.

ند جهات ظن قوی و نحوه حصول آن را به صورت دقیق و صریح در صورتجلسه موظفضابطین یا کاشفین  -6ماده 

 کشف خود قید نمایند. 

وراً ند فاز بین برود، موظفضابطین یا کاشفین ده برای ظن ایجاد ش؛ های الزم سیپس از برر چنانچه -7 ماده

)با قید زمان دقیق ابتدا و انتهای اقدام و شرح مختصری از های ایجاد شده را رفع نموده و مراتب اقدام خود محدودیت

 اعالم نمایند. به مافوق خود مأموریت روز کاری در پایان مورد بازرسی شده و مالحظات خاص( را 

 14رف ظن قاچاق، در اسرع وقت و حداکثر ظبه  یا داخلی توقیف خودروهای ترانزیت خارجیدر صورت  -8ماده 

مرک ترین گآور، به نزدیکساعت خودرو به همراه گزارش توقیف آن حاوی شرح دلیل توقیف و قرائن و امارت ظن

و در صورت لزوم پلمب مجدد و تنظیم صورتمجلس  یمحل هدایت و با حضور نماینده گمرک فک پلمب و بازرس

 گردد.پلمب و بازرسی به محل توقیف اعزام می ک، نماینده گمرک برای انجام فگردد. در صورت ضرورتانجام می



8 

 

اعالم  یند، تمامی فرآرسیدگی احراز لزوم تشکیل پرونده در مرجعمظنون و در صورت توقیف خودروهای  -9ماده 

ساعت  14در اسرع وقت و حداکثر ظرف مرجع نگهدارنده به  یا ارز کیل پرونده و ارسال کاالتخلف یا جرم، تش

 .گیردمی صورت 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  41ماده ن عمومی، نیازی به مجوز موضوع کبازرسی از امابا توجه به اینکه  –11ماده 

ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، لیست اماکن عمومی موضوع  یکظرف  نیروی انتظامی موظف استارز ندارد، 

ستاد این فهرست را  نماید.را به ستاد اعالم  «و اصالحات بعدی 1939مصوب  عمومی اماکن نامهآیین» 1تبصره ماده 

 د.نکمی ابالغ جهت انجام امر بازرسی در سطح عرضهو مراجع رسیدگی  های کاشف و سازمان ضابطین سایر به

 راتب رام ین فهرست را به ستاد اعالم نماید و ستاد نیزنیروی انتظامی موظف است که هرگونه تغییر در ا -تبصره

 کند.های کاشف ابالغ میمطابق این ماده به سایر ضابطین و سازمان

به عهده بازرسین قانونی  مراجع صالحمجوز الزم از  اخذاز انبارهای دارای شناسه ثبت، پس از بازرسی  –11ماده 

و در خصوص کاالهای سالمت محور به عهده بازرسین  های استانی تابعهوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان

ر د به همراه این بازرسین دتواننیروی انتظامی نیز میاست.  سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی استانها

ر دد، نموده باش اخذمستقالً اذن ورود به محل را از مقام قضائی  یروی انتظامینکه  مواردیمحل حضور یابند. در 

یکی از کارشناسان خبره سازمان صمت استان برای بررسی فنی و انطباق  الزم است صورت تقاضای نیروی انتظامی

مقام  ی ارجاع شده از سویدر موارد انجام تحقیقات مقدمات را همراهی کند. نیروی انتظامیتیم عملیاتی  ،کاال با اسناد

 کنند.، ضابطین رأساً اقدام میرسیدگی

شوند و جز در مورد واحدهای صنفی که جزو اماکن عمومی محسوب می بازرسی از واحدهای صنفی –12ماده 

حسب  مجوز الزم از مقام قضائی اخذپس از  بارزه با قاچاق کاال و ارز ندارد،قانون م 41ماده یازی به مجوز موضوع ن

ین دگان، بازرسکننبازرسین سازمان حمایت مصرفقانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عهده بازرسین  مورد

وی است. نیرهای کاشف مربوطه بازرسین سازمان سایردانشگاهای علوم پزشکی در استانها و و سازمان غذا و دارو 

رود به مستقالً اذن و نیروی انتظامیکه  مواردییابند. در  ند به همراه این بازرسین در محل حضورتواانتظامی نیز می

 یربطذهای مانسازیکی از کارشناسان خبره  در صورت تقاضای نیروی انتظامی، الزم استد، نموده باش اخذمحل را 

ات مقدماتی قرا همراهی کند. در موارد انجام تحقی نیروی انتظامیتیم عملیاتی  ،برای بررسی فنی و انطباق کاال با اسناد

 کنند.، ضابطین رأساً اقدام میارجاع شده از سوی مقام رسیدگی
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در مورد بازرسی از انبارها و واحدهای ضابطین تمامی مراتب لزوم همکاری با  ندمکلف های کاشف،سازمان -13 ماده

ورت عدم د. در هر صنقانونی نماید و با مأمورین و ادارات متخلف برخورد نابالغ نمایتابعه استانی  اداراترا به صنفی 

ست نیروی انتظامی نیز مکلف ا ، مانع از انجام عملیات ضابطین نخواهد شد.ذیربطهای سازمانحضور کارشناس خبره 

 های کاشفسازمان های بازرسیخود را در معیت تیم مجرب های کاشف، به تعداد الزم مأمورینبا درخواست سازمان

 اعزام نماید.

ای هر کلیه موارد کشف کاالی قاچاق توسط ضابطین یا کاشفین، تنظیم فوری تمامی قسمتد -14ماده 

و دادن رونوشتی از آن به جلسه کشف کاال در همان محل کشف کاال و به امضای افراد حاضر رساندن آن صورت

 . الزم و ضروی استصاحب کاال، نگهدارنده یا حامل، 

صوص های مخدر فرمصرفاً بایست ، میالکترونیک تنظیم مواردتنظیم صورتجلسه کشف، جز در  -تبصره

( قانون 3( و )5نامه اجرایی مواد )پیوست آیین درکه « صورتجلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کاال و ارز قاچاق»

 انجام گیرد.آمده است  1935مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

نامه برای مأمورین و بازرسین خود را های آموزشی این شیوههدورند کاشف موظف هایسازمانضابطین و  -15ماده 

 با هماهنگی ستاد برگزار نمایند. 

 نامه در چارچوب مقررات مربوطه های مجری این شیوهسازمان حفاظت اطالعات ناجا و حراست دستگاه -16ماده 

ها و ساالنه آمار کاهش توقف نظارت نموده ودستگاه متبوع بر اقدامات مأمورین اجرایی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 های غیرضروری و ساماندهی آن را به ستاد گزارش نمایند.بازرسی

 العادهقفو یا سالیانه بازنگری جلسات طی تنها قاچاق، به ظن مصادیق اصالح یا کاهش یا نمودن اضافه -17ماده 

 .گیردمی انجام ارز و کاال قاچاق با مبارزه مرکزی ستاد

اعضای اصلی ستاد تصویب  ..این شیوه نامه در ...... ماده و ....... تبصره در تاریخ ....... در جلسه ....... -18ماده 

 گردید.

 



 

 «تعالیباسمه»
 

 تشخیص اولیه ارزش کاال و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزجلسه کشف و صورت

 ............................................................................واحد )یگان( کاشف: 

 :ساعت ....../...... ......./ تاریخ: شماره:

 شهر: شهرستان: استان:

 شماره تلفن:                         کدپستی:         پالک:                                                                                                                               آدرس: کشف:و مکان مشخصات محل . 1

 ؛صنعتی تولیدی ؛صنفی تولیدی  ؛ انبار؛ سردخانه؛ توزیعی؛ فروشعمده؛ فروشخرده مسکونی؛  اداری؛ وسیله نقلیه؛ صرافی مجاز؛ سایر  صرافی غیرمجاز؛:  ..................................................................... 

 .................................................:بردار............................................... بهره :مالک صنفی مجوز/ پروانه فاقد                                          :مجوز/ پروانه شماره                                                                     :واحد نام

 ثبت نشده است./  ثبت شده است( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 6( و )5نامه اجرایی مواد )آیین 32موضوع ماده « سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال»محل نگهداری کاال در 

 مظنونان:          مظنون/. مشخصات 2

 تاریخ تولد: ............/.........../............                   ش. گذرنامه:                                   کد ملی:                    ش. شناسنامه:               :تابعیت               نام پدر:                                      نام و نام خانوادگی: -1
 : ...............................سایر      ؛واحد متصدی ؛ حاملمالک محل؛  /ارز؛ کاالمالک   :شماره تماس:                             سمت                                                                                                      نشانی:

 تاریخ تولد: ............/.........../............                   ش. گذرنامه:                                   کد ملی:                    ش. شناسنامه:               :تابعیت               نام پدر:                                      خانوادگی:نام و نام  -3

 : ...............................سایر      ؛واحد متصدی ؛ حاملمالک محل؛  /ارز؛ کاالمالک   :شماره تماس:                             سمت                                                                                                      نشانی:

 تاریخ تولد: ............/.........../............                   ش. گذرنامه:                                   کد ملی:                    ش. شناسنامه:               :تابعیت               نام پدر:                                      خانوادگی:نام و نام  -2
 : ...............................سایر      ؛واحد متصدی ؛ حاملمالک محل؛  /ارز؛ کاالمالک   :شماره تماس:                             سمت                                                                                                      نشانی:

 تاریخ تولد: ............/.........../............                   ش. گذرنامه:                                   کد ملی:                    ش. شناسنامه:               :تابعیت               نام پدر:                                      خانوادگی:نام و نام  -4
 : ...............................سایر      ؛واحد متصدی ؛ حاملمالک محل؛  /ارز؛ کاالمالک   :شماره تماس:                             سمت                                                                                                      نشانی:

 )حتماً قید گردد.( ...............های پیوست: تعداد برگ است و ادامه آنها در برگ پیوست صورتجلسه است.   مورد 5کاالهای مکشوفه بیش از ارز/            ی مکشوفهاالارز/ک. مشخصات 3

 سریال  شناسه کاال کشور سازنده کاال نام تجاری کاال نام کاال / نوع ارز ردیف
تعداد کاال/ تعداد 

 ارز قطعات

واحد کاال/  واحد 

 قطعات ارز
 (ریال) ارزش تخمینی کاال یا ارز میزان ارز

1          

3          

2          

4          

5          
 جمع کل:  توضیحات: .دارد ارزش یا کمتر ریال میلیون ده مکشوفه مجموع   

 مظنونان:امضاء یا اثر انگشت مظنون/  امضای کاشف/کاشفان: 

 



           ارز یا نقلیه حامل کاال و . مشخصات وسایل4

 خانوادگی نام و نام شماره موتور شماره شاسی رنگ (پالک) انتظامی شماره مدل نوع وسیله نقلیه ردیف
 هنقلی وسیله مالک

 خانوادگی نام و نام
 بارنامه ثبت شماره بارنامه یهنقل وسیله راننده

 مشخصات سایر *در سامانه

  خیر  بله          1

  خیر  بله          3

  خیر  بله          2

  خیر  بله          4

  گردید. .........................................................................تحویل  .........................................................شمارهوسیله نقلیه توقیف، تحویل پارکینگ و قبض پارکینگ به                                        .قبض پارکینگ هنوز صادر نشده است 

  است.قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  6و  5مواد نامه اجرایی یینآ 32موضوع ماده  «سامانه جامع حمل و نقل» منظور* 

 .......................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :چگونگی کشف و دستگیریشرح . 5

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................شگرد ارتکاب جرم یا تخلف:  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................ 

 .................................................................................سایر:   حواله؛  فروش؛   خرید؛   نگهداری؛   حمل؛   ؛  ترانزیت ؛ خروجی ؛ ورودی  :نوع جرم یا تخلف عادی بازرسی؛  ؛ عملیات : نوع کشف
 

 

                                                                   است. برگ پیوستعدد  ..........ادامه در  ( های داده و... اسناد حسابداری و دفاتر، کارتخوان و کارت بانکی، مهر، حامل قبیل اسناد گمرکی، هویتی، مالکیت یا تجاری، اسناد معامالتی یا فاکتور، از): شدهاسناد، اوراق و وسایل کشف یا ارائه. 6
 توضیحات مالک تاریخ صدور یا مشخصهشماره  تعداد   صادرکننده  عنوان ردیف

1        

3        

2        
 

   . مشخصات کاشفان7
 واحد )یگان( کشف نام دستگاه درجه بازرسیکد  شماره پرسنلی شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1         

3         

2         

4          

  :با ذکر دلیل استنکاف جلسه استنکاف نمودنداز امضای صورتمظنونانی که 

   

 امضاء یا اثر انگشت مظنون/ مظنونان: امضای کاشف/کاشفان:

 



 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون موضوع ارز یا و کاال ارزش اولیه تشخیص و کشف جلسهصورتپیوست 

 ................. پیوست شماره                                                         «ادامه ارز/ کاالهای مکشوفه»

 سریال  شناسه کاال کشور سازنده کاال نام تجاری کاال نام کاال / نوع ارز ردیف
تعداد کاال/ تعداد 

 قطعات ارز

واحد کاال/  واحد 

 قطعات ارز
 (ریال) ارزش تخمینی کاال یا ارز میزان ارز

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
 جمع کل:  :اتتوضیح .دارد ارزش یا کمتر ریال میلیون ده مکشوفه مجموع  

 مظنونان: امضاء یا اثر انگشت مظنون/ امضای کاشف/کاشفان:

 



 

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون موضوع ارز یا و کاال ارزش اولیه تشخیص و کشف جلسهصورتپیوست 

 ................. پیوست شماره                                          «شدهارائه یا کشف وسایل و اوراق اسناد، ادامه»

 توضیحات مالک صدور تاریخ مشخصه یا شماره  تعداد  صادرکننده  عنوان ردیف

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        
        
        

        

        

        

        

        

        

 امضاء یا اثر انگشت مظنون/مظنونان: امضای کاشف/کاشفان:






















